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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá prožíváním smysluplnosti v rámci pracovního života 

pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V teoretické části je uchopen koncept 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a následně je zařazen do sektoru organizací 

občanské společnosti. Druhá tematická oblast se věnuje teoriím smysluplnosti a jejich 

relevanci pro organizovanou občanskou společnost. V empirické části je proveden 

kvalitativní výzkum pomocí hloubkových rozhovorů s devíti pracovníky dvou organizací. 

Pracovníci svou smysluplnost konstruují na základě čtyř kategorií: pomoci klientům, 

profesionalitě, práci a seberozvoji. Každý z těchto zdrojů smysluplnosti přináší do života 

organizací specifické projevy a důsledky. Ačkoli teorie smyslu předpokládá, že smysluplní 

lidé svůj zápal šíří, možnost předávání smysluplného zápalu svým klientům není pracovníky 

reflektována. Tato práce navrhuje, že důvodem může být důraz na profesionalitu pracovníků, 

která ohraničuje vztahy pracovníků s klienty. 
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Abstract 

Diploma thesis focuses on the experience of purposefulness of employees of low-

threshold facilities for children and youth. In theoretical part low-threshold facilities are 

firstly conceptualized as a part of Czech organized civil society. Secondly, relevant theories 

of purpose are introduced. In empirical part, qualitative research is conducted by in-depth 

interviews with nine employees of two typical civil society organizations. Workers of low-

threshold facilities for children and youth construct their purpose around four categories: 

helping clients, professionality, work ethics and self-development. Each of these categories 

brings specific consequences for their organizations. The theory expects purpose to be 

inspirational for others, however research participants do not reflect on the possibility to 

inspire their clients that way. This work suggests it is caused by workers’ strong emphasis 

on professionality which creates borders in relationships between clients and workers and 

also limits the possibility to inspire one another with purpose. 

Scope 
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1. Úvod 

Teorie občanské společnosti a jejích organizací většinou hrdě hlásá, že motivace 

jejich pracovníků funguje trochu jinak než v ziskovém prostředí. Logicky se v sektoru 

dobrovolných organizací financovaných z darů, příspěvků členů a dotací nemohou točit tak 

velké peníze jako v tržním prostředí. Organizace občanského sektoru tento nedostatek 

financí vynahrazují svým pracovníkům bohulibým posláním. Pracovníci tedy nejsou 

motivovaní jen penězi, ale právě posláním – hodnotami a cíli organizace. (Onyx & Maclean, 

1996) (Boukal, 2013) (Rosenmayer, 2010) Kromě literatury toto tvrzení dokládají i mnohé 

inzeráty občanských organizací hledajících nové zaměstnance: „Chcete dělat práci, která má 

smysl? Pojďte pracovat k nám.“ 

Tato diplomová práce se snaží prozkoumat, jak motivace v „práci, která má smysl“ 

funguje v praxi nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Podnět k takovému 

výzkumu vychází od vedoucí mé práce Mgr. Dany Moree, Ph.D.  Setkala se 

v nízkoprahovém zařízení se zaměstnanci, kteří nevěřili, že má smysl snažit se o sociální 

inkluzi. Sociální inkluze neboli sociální začleňování je ale z podstaty cílem nízkoprahových 

zařízení a sociálních služeb obecně. (Podrobně se vztahu NZDM a sociálního začleňování 

věnuje kapitola 2.2.5) Tato zkušenost naznačuje, že pracovní motivace zaměstnanců 

v občanském sektoru nemusí fungovat tak přímočaře, jak jsme zmínili výše.  

K prozkoumání motivací pracovníků používá tato práce teorie zabývající se 

smysluplností (smyslem života člověka), především přístup Viktora Frankla a Williama 

Damona. Zjednodušeně řečeno oba pojímají smysl jako hodnotu, která přesahuje mě samého 

a můj vlastní užitek. Franklova teorie je obecně považována za nejdůležitější, protože z ní 

drtivá většina modernější teorie vychází. Damon pak rozumí smyslu mnohem více jako 

konkrétnímu životnímu cíli. Jeho teorie je postavená především na výzkumu adolescentů 

(cílové skupině NZDM). Vychází však i z jeho vědeckého zkoumání smysluplné práce 

v rámci The Good Work Project a také zkoumání tzv. smysluplné filantropie (purposeful 

philantropy), čímž se dostává na mapu teorií občanské společnosti.  

Damonova teorie navíc silně akcentuje i předávání smyslu. Člověka, který nalezl 

vlastní smysl, životní cíl, Damon nazývá smysluplným. Právě vlastní smysluplnost (tedy 

stav, kdy člověk má hodnoty a životní cíle, které pohání jeho každodenní jednání) je dle 

Damona nakažlivá. To, co člověka nejvíce motivuje a pomáhá mu nalézat vlastní smysl, je, 

když sleduje smysluplné lidi tzv. v akci. Právě pro práci s mládeží, která nejčastěji zažívá 
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krize identity, potřebujeme smysluplné profesionály především. Vnitřní smysl je totiž motor 

vnitřní motivace pracovníků, který mohou předávat dál svým klientům. V nízkoprahových 

zařízeních se možná víc než kde jinde setkáváme s demotivovanou mládeží. Přitom právě 

ve znevýhodněných podmínkách jsou dopady nedostatku pocitu smysluplnosti mnohem 

ničivější, protože oproti svým vrstevníkům musí znevýhodněná mládež překonat mnohem 

více překážet.  

Cílem diplomové práce je proto porozumět tomu, jakým způsobem pracovníci 

nízkoprahových zařízení nalézají a konstruují smysluplnost vlastní práce. Tato snaha 

o porozumění smysluplnosti v kontextu práce v NZDM se zaměřuje na vnitřní prožívání 

smyslu a pracovní motivace samotnými pracovníky NZDM. Za druhé pak na to, jak si 

pracovníci všímají toho, jak se jejich motivace reálně do jejich práce propisuje. A za třetí, se 

v rámci narativů pracovníků zaměřuje na možné důsledky motivace pracovníků pro klienty 

NZDM.  

1) Vnitřní smysl: Jak pracovníci NZDM přemýšlí o smyslu ve své práci? 

2) Vnější projevy: Jak pracovníci NZDM vnímají, že se smysl v jejich práci 

projevuje? 

3) Důsledky pro klienty: Jaký vliv má podle výpovědí pracovníků NZDM jejich 

vlastní smysl na jejich klienty? 

Z logiky položených výzkumných otázek se zároveň nutně jedná o jistý druh 

evaluace.  Jen těžko se lze ubránit evidentnímu axiologickému základu teorií smysluplnosti 

– totiž, že je dobré mít smysl a špatné ho nemít. Evaluace však není záměrem této práce. 

Nejde zde o to, obviňovat konkrétní osoby z nedostatečného pracovního nasazení či rozlišit, 

kdo svou práci dělá dobře a kdo špatně. Cílem práce je porozumět tomu, jakým vlastním 

způsobem pracovníci NZDM formují a konstruují smysluplnost vlastní práce. A jestli tento 

způsob funguje v souladu s organizačními cíli, anebo spíše organizaci navzdory. Tato práce 

by však mohla být výchozím vstupem pro budoucí výzkumy, které by k evaluaci mohly 

směřovat.  

  



12 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

2. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jako součást 

české občanské společnosti 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) je název pro konkrétní typ zařízení 

sociálních služeb, které přesně definuje zákon č. 108/2006, Sb. o sociálních službách. Věnuje 

se především neorganizované, sociálně ohrožené mládeži. Název „nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež“. Naznačuje dvě základní charakteristiky: nízkoprahovost zařízení a cílovou 

skupinu. Cílovou skupinou, jak už název napovídá, jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 

let, které jsou ohroženy „společensky nežádoucími jevy“. (Zákon č. 108/2006, Sb.) 

Nízkoprahovost znamená dostupnost – nízký práh, který může překročit každý.  

Zákon ji stimuluje tím, že služby NZDM definuje jako bezplatné a umožňuje je poskytovat 

anonymně. (Zákon č. 108/2006, Sb.) Odborníci z České asociace streetwork nízkoprahovost 

definují jako „maximální dostupnost ve snaze odstranit časové, prostorové a finanční 

bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky 

poskytovaných služeb“. Jde tedy o to nabízet služby tam, kde cílová skupina je. Způsobem, 

jaký jí bude blízký. V časech, kdy jí to vyhovuje. Bezplatně, anonymně a bez nároku na 

pravidelnou docházku. Je třeba umožnit každému z cílové skupiny, aby službu mohl 

využívat, pokud u toho neubližuje sobě nebo ostatním. (ČAS, 2008)   

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) si lze představovat jako 

volnočasový klub pro děti s nějakým problémem. Jeho cílem je nabídnout dětem a mladým 

lidem bezpečné místo, kde mohou trávit čas a kam si mohou přijít pro radu nebo pomoc.  

Zároveň jako zařízení sociálních služeb metodicky pracuje s klienty služby (tedy dětmi 

a mládeží v našem případě) na zlepšení jimi identifikovaných problémů, a to způsoby, na 

jakých se s pracovníky shodnou.1 Kromě toho se také snaží snižovat vliv sociálně 

nežádoucího prostředí, předcházet rizikovému chování a sociálnímu vyloučení. Laicky 

řečeno, poskytnout dětem a mládeži dostatek informací, vzorů a podpory, aby mohli být 

úspěšnými členy společnosti i přes překážky, kterým z různých důvodů čelí.  

                                                 
1 Jedná se o tzv. případovou práci. Pracovník s klientem společně vydefinují problém, na kterém chtějí 

pracovat, na jehož základě je vytvořen individuální plán. Ten se pravidelně reviduje a reflektuje, jak s klientem, 

tak v rámci intervizí a supervizí pracovníků. (ČAS, Pojmosloví NZDM, 2008) 
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Nízkoprahová zařízení mají sloužit i jako ochrana společnosti před delikventstvím, 

kterého se neorganizovaná mládež někdy dopouští. Dosahují toho ale tak, že se spíš zajímají 

o dobro svých klientů. Řečeno slovy Petra Klímy: „více k problémům, které (mladí lidé) mají 

než k těm, které „dělají“. (Šrámková, 2014) Řeší tedy problémy, kterým mladí lidé čelí. 

Teprve tím předchází tomu, aby tito lidé dělali problémy ostatním.  

V životě nízkoprahových center se střetávají dva vlivy: občanský a státní. Na 

ustavení NZDM v Česku se výraznou měrou podílela občanská společnost (o čemž 

pojednává kapitola 2.2.1.). V drtivé většině provozují jednotlivá NZDM nestátní neziskové 

organizace neboli organizace občanské společnosti (OOS). Na druhou stranu je však oblast 

sociálních služeb, kam NZDM spadají, velmi organizovaná státem.  

Následující podkapitoly se věnují tomu, jak můžeme vůbec občanský sektor vymezit, 

a proč je pro společnost důležitý (2.1.) Mapují minulost i současnost NZDM v Česku (2.2.). 

A analyzují vztahy státu a občanského sektoru z teoretické perspektivy. (2.3.) 

2.1. Vymezení občanského sektoru 

Jedním z předpokladů této práce je tvrzení, že jsou nízkoprahová zařízení součástí 

sociálního prostoru, kterému říkáme občanská společnost, respektive té její části, které se 

říká občanský sektor. Smyslem této podkapitoly je toto tvrzení obhájit a objasnit rozdíly 

mezi pojmy občanská společnost, občanský sektor, třetí sektor.  

2.1.1. Občanská společnost 

Sousloví občanská společnost se běžně užívá už od 18. století a představuje velkou 

myšlenku často s poměrně různými obsahy. Výstižná je například definice Michaela 

Walzera, kterou používá i Oxford Handbook of Civil Society: „občanská společnost je 

sférou nevynuceného lidského sdružování na úrovni mezi jednotlivcem a státem, kde lidé 

podnikají kolektivní akce pro naplnění normativních či substantivních účelů, relativně 

nezávisle na státu a trhu“. (Edwards, 2011) 

Je to dobrovolné sdružení lidí, kteří kolektivním úsilím naplňují společně vytyčené 

cíle. Tyto cíle jsou nastaveny tak, aby zdůrazňovaly společenské normy a potřeby. A tím 

odpovídaly na otázky, jaká společnost máme být, co je pro nás důležité a co jako společnost 

potřebujeme. To vše se děje mimo klasické mechanismy státu a trhu. Proto občanská 

společnost slouží i jako regulační mechanismus těchto dalších dvou systémů.  
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Občanská společnost je především filosofický a normativní pojem. Je zatížený celou 

řadou myšlenek a hodnot, které se váží s občanskou angažovaností v rámci demokratických 

systémů i mimo ně. Občanská společnost má být především prostorem pro svobodu, 

participaci, setkávání a ovlivňování společnosti, které jsme součástí. Má být „školou 

demokracie“, kde se občané učí strategie, jak vyjadřovat své názory, hledat kompromisy, 

ovlivňovat svou komunitu, a především se sdružovat kolem konkrétních otázek a prosazovat 

svá řešení kolektivně. (de Tocqueville, 2000). Občanská společnost má pomáhat budovat 

důvěru, sítě společenské angažovanosti a normy reciprocity mezi lidmi a vyrábět tak ono 

sociální lepidlo, bez kterého nemůže demokratická společnost dobře fungovat – sociální 

kapitál. (Putnam, 1993) V jádru občanské společnosti stojí nejrůznější spolky a nadace, 

v obecnějším slova smyslu lze však chápat občanskou společnost jako prostor plurality, kde 

je možné realizovat své vlastní představy o dobrém životě. (Walzer, 1991) 

2.1.2. Občanský a třetí sektor 

Sektorové vymezení občanské společnosti se používá především v ekonomii. I pro 

nás bude velmi užitečné, protože umožňuje načrtnout přesnou hranici tam, kde občanský 

sektor začíná a končí. Na rozdíl od občanské společnosti, lze občanský sektor díky těmto 

hranicím relativně přesně odlišit od sektoru státu, trhu a jednotlivých domácností. 

 

Obrázek 1: Pestoffův Welfare trojúhelník (Pestoff, 2014)2 

                                                 
2 Občanský sektor Pestoff nazývá sektorem asociací. Sektor domácností nazývá komunitou. Jedná se 

o upravený překlad. 
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Pestoffův trojúhelník používá k rozdělení tři linie. Hranice mezi formálně 

založenými organizacemi a neformálními organizačními vztahy (1). Hranice mezi 

ziskovými organizacemi, řídícími se tržními principy, a ostatními subjekty, které mají jiné 

cíle než dosahování zisku (2). Hranice mezi subjekty soukromého a veřejného práva, tedy 

státními a soukromými organizacemi (3). 

Uprostřed těchto linií tvoří vnitřní trojúhelník občanský sektor, tedy sektor 

organizací, které jsou na rozdíl od domácností a neformálních vztahů mezi lidmi formálně 

založené. Ačkoli mají mnohdy podobné cíle jako stát, jsou samostatnými subjekty 

soukromého práva. A ačkoli se mnohdy pohybují na trhu jako ziskové firmy, jejich cílem 

není zisk, nýbrž jejich poslání. Občanský sektor je souhrnným označením pro sektor 

organizací občanské společnosti. 

Salamon a Anheier (1992) ve své strukturálně operacionální definici přesně vymezují 

občanský sektor podle pěti charakteristik týkajících se struktury a fungování organizací 

občanské společnosti. Za prvé musí být organizace formálně založené či alespoň formálně 

organizované. Za druhé musí být soukromé, tedy být subjekty soukromého práva 

oddělenými od státu. Za třetí nesmí rozdělovat zisk. Organizace může vykazovat zisky, ty 

však vždy putují zpět do rozvoje organizace a naplňování jejího poslání. Za čtvrté musí být 

samosprávné – to znamená nezávislé na nějaké vnější entitě, rozhodující samy o sobě. 

A nakonec za páté musí být dobrovolné. Dobrovolná organizace používá nějakou formu 

dobrovolné participace, např. pracuje s dobrovolníky, dárci, nebo dobrovolnými členy. 

V Česku mezi klasické právní formy organizací občanské společnosti patří spolky, obecně 

prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy a církevní právnické osoby. 

Pestoffův trojúhelník zároveň naznačuje, že existuje velká spousta mezních příkladů. 

Stejně jako mohou existovat firmy založené za účelem nějakého společenského prospěchu, 

mohou například vyvíjet a prodávat produkt, který pomůže vyřešit konkrétní společenský 

problém. Mohou existovat i takové firmy, které využívají neformálních zdrojů ze své 

komunity, jak tomu často bývá u malých rodinných podniků. Tato mlžná hranice existuje 

i kolem občanského sektoru – Pestoff tento vnější kruh kolem nazývá třetím sektorem. 

V třetím sektoru se nachází jak celý občanský sektor, tak organizace či iniciativy, které mají 

s občanským sektorem mnoho společného, ale nesplňují jeho přísnou definici dle Salamona 

a Anheiera. 
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Příkladem aktérů třetího sektoru blíže k trhu jsou např. sociální podniky, které kloubí 

své společenské poslání se snahou dosahovat zisku. Směrem k sektoru domácností a komunit 

jsou nakloněny takové iniciativy, které jsou spíš neformální skupinou jednotlivců 

nesdružených ve formálně založené organizaci. Směrem ke státu pak ve třetím sektoru 

existují příspěvkové organizace. Ty často vykonávají podobné činnosti jako organizace 

občanského sektoru. Na rozdíl od nich se ale nemohou pyšnit samosprávností, neboť jsou 

zřizovány státními institucemi. Proto se mezi organizace občanského sektoru, jak jsme je 

vymezili výše, nemohou počítat.  

Většina organizací provozující nízkoprahová zařízení v Česku patří mezi klasické 

organizace občanského sektoru. Mezi právními formami převažují církevní právnické 

osoby, obecně prospěšné společnosti a spolky, které formálně splňují definici organizací 

občanského sektoru. Existuje ale i celá řada příspěvkových organizací, a dokonce pak 

několik obcí, které své nízkoprahové zařízení provozují napřímo. (MPSV, 2020)  

Občanský sektor je sektorem organizované občanské společnosti. Očekává se od něj, 

že skrze své organizace bude přispívat k naplňování ideálů, které jsme v souvislosti 

s občanskou společností jmenovali v předchozí podkapitole. Tyto ideály lze konkrétněji 

rozepsat do jednotlivých funkcí, které mají organizace pro společnost vykonávat. Mezi ty 

hlavní patří „poskytování služeb, advokační funkce, budování komunity, expresivní funkce, 

ochrana hodnot, inovační funkce, filantropická funkce, přerozdělovací funkce, podpora 

společenských změn, podpora pluralismu“. (Skovajsa, 2010) Být organizací občanské 

společnosti tvoří do jisté míry závazek vykonávat alespoň některé z těchto funkcí. NZDM 

se v obecné rovině zcela jistě týká funkce poskytování služeb, jestli se u toho bude ještě 

věnovat advokacii, snažit se budovat fungující komunitu, být prostorem sebevyjádření 

a inovačním „LABem“, to už je otázka konkrétního provedení. 

OOS je možné rozdělit z hlediska jejich prospěšnosti na vzájemně a veřejně 

prospěšné podle toho, jestli se jejich poslání zaměřuje dovnitř na zlepšení života členů, či 

vně na naplňování nějakého veřejného zájmu ve prospěch celé společnosti. Podle typu 

činnosti se pak dělí na zájmové, servisní a advokační organizace. Nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež bychom v obecném slova smyslu mohli zařadit mezi veřejně prospěšné 

servisní organizace, protože jejich posláním je prospívat celé společnosti skrze poskytování 

služeb. Neznamená to ale, že by se tyto organizace např. na své lokální úrovni či sdružené 

ve střešní organizaci nemohly věnovat advokacii (tedy vyjednávání lepších podmínek pro 
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sebe a svou cílovou skupinu s aktéry státu) nebo že by nemohly organizovat zájmové 

činnosti pro svou cílovou skupinu a v rámci NZDM organizovat např. taneční kroužek.  

2.2. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Tato podkapitola se podrobněji věnuje místu nízkoprahových zařízení pro děti 

a mládež v občanském a třetím sektoru. Nejprve se zaměřuje na historii a následně na 

současný právní rámec, který podobu a fungování NZDM v Česku ovlivňuje nejvíce. Na 

jeho základě dále rozpracovává podkapitoly věnující se financování, sociálnímu začleňování 

a zaměstnancům NZDM, které budou důležitým východiskem pro cíle práce. Na základě 

analýzy historického vývoje a dat z aktuálního registru poskytovatelů sociálních služeb si 

pak tato podkapitola troufá prohlásit fenomén NZDM za integrální součást občanské sektoru 

v České republice, a to i přesto, že podkapitola o právním rámci zcela jistě ukazuje, že 

NZDM operují v oblasti velmi organizované státem. 

2.2.1. Historie NZDM – souběh aktivit občanského sektoru a státu 

Ideové předchůdce nízkoprahových zařízení pro děti a mládež můžeme nalézt 

v Americe už ve 20. letech 20. století. Snahy lépe řešit kriminalitu mládeže, vedly k přesunu 

sociální práce do terénu. Ze začátku byly tyto snahy úzce spojeny především s výzkumem 

vlivu prostředí na jedince3. Postupně však byly etablovány. V důsledku politického 

nastavení Spojených státu docházelo k decentralizaci terénní práce a odpovědnost za řešení 

potíží s problémovou mládeží byla přenesena na obce a komunity. Ty pověřovaly jistého 

„detašovaného pracovníka“ kontaktováním a prací s mládeží v jejich přirozeném prostředí.  

V 70. letech se americký přístup dostává i do Německa. Terénní sociální práci používá jako 

nástroj k řešení kriminality mládeže, užívání drog a pravicového extremismu. 

(Zimmermannová, 2009) 

V Česku jsou NZDM institucí poměrně novou, jejich předchůdci vznikají od druhé 

poloviny 90. let minulého století. Důležitým krokem směrem k terénní sociální práci bylo 

zavedení pozice sociálního asistenta. Jednalo se o zaměstnance státní správy či samosprávy, 

většinou okresního úřadu, který byl pověřen prací s dětmi a mládeží ohroženými rizikovým 

chováním, a to v prostředích a časech, kde a kdy se běžně vyskytovali. Ve stejné době se 

práci s neorganizovanou mládeží začíná věnovat i občanský sektor. V roce 1993 vzniká 

občanské sdružení Proxima Sociale, které díky podpoře z Evropské unie, MPSV a městské 

                                                 
3 Takovým výzkumům se věnovala např. Chicagská škola. Spor o to jestli mají větší vliv na chování 

a prožívání lidí vrozené dispozice nebo prostředí, které na ně působí, je aktuální i dnes. 
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části zakládá už v roce 1995 první nízkoprahový klub pro děti a mládež v Česku. (Šrámková, 

2014) Protože se jednalo o novinku, neexistoval žádný systém vzdělávání pro terénní 

pracovníky a sociální asistenty. Pro inspiraci bylo třeba nahlédnout do sousedního Německa, 

které už mělo s terénní prací s mládeží 20 let zkušeností. (Čechlovský, a další, 2009; 

Šrámková, 2014) 4 

Na přelomu tisíciletí podporovala vznik nízkoprahových klubů grantová politika 

nadací. Mezi nejdůležitější patří Nadace Open Society Fund, Nadace rozvoje občanské 

společnosti a Nadace Via. Na rozvoji nízkoprahových klubů se podílelo i několi firemních 

nadací např. Nadace Vodafone nebo Nadace České spořitelny. Skrze tyto aktéry proudily do 

občanského sektoru potřebné zdroje k založení mnoha klubů ale i know-how a prezentace 

jejich práce veřejnosti. (Čechlovský & Racek, 2009) 

V roce 1997 vznikla Česká asociace streetwork sdružující odborníky z praxe 

a z univerzit. Jejím cílem bylo sloužit jako platforma pro odborný dialog, vytvořit metodiku 

a podpořit vzdělávání v oblasti terénní práce. V roce 2000 se ČASu podařilo prosadit 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež do typologie sociálních služeb MPSV. V roce 2001 

byla v rámci ČAS utvořena pracovní skupina, jejímž cílem bylo přesně vymezit NZDM, 

především od jiných aktivit s mládeží, a potom definovat standardy nízkoprahových zařízení 

pro děti a mládež. ČASu se navíc dařilo spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních 

věcí ČR a prosazovat své pojetí NZDM do připravovaného zákona o sociálních službách 

jako službu sociální prevence. V souvislosti s přípravou zákona organizuje občanský sektor 

systém vzdělávání pro pracovníky NZDM. ČAS společně s Národním vzdělávacím fondem, 

o.p.s. administruje dva velké vzdělávací projekty z Evropského sociálního fondu, vzdělávání 

pak podporuje i Nadace rozvoje občanské společnosti. (Čechlovský & Racek, 2009) 

Dalším profesním sdružením kromě ČASu je Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb České republiky. Podobně jako ČAS se zaměřuje jak na advokacii, tak na vědu 

a vzdělávání, na rozdíl od něj se ale soustředí na oblast sociálních služeb v celé jejich šíři. 

Poskytovatele NZDM sdružuje v Sekci služeb péče o ohrožené dítě, jejíž cílem je sdílet 

dobrou praxi i problémy práce s ohroženou mládeží a společně s odborníky hledat řešení. 

(APSSČR, nedatováno) 

                                                 
4 Tento vliv stále přetrvává, Česká asociace streetwork pořádá například pravidelně výjezdy do 

Německa za dobrou praxí. (ČAS, Česká asociace streetwork, z.s., nedatováno) 
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Jak je z předchozích řádků patrné, občanský sektor měl na ustavení nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež jako profesionalizované služby sociální prevence nemalý vliv. 

Ačkoli byl státní sektor v případě NZDM příznivě nakloněn a snahy občanského sektoru 

podporoval, byla to především aktivita organizací občanské společnosti tzv. zespoda, která 

umožnila, aby nízkoprahová zařízení tak brzy vznikala. A stejně tak to byl občanský sektor, 

který nabízel systém vzdělávání a metodické podpory, aby se jednotlivá NZDM rozvíjela 

a profesionalizovala. Díky advokačním aktivitám odborníků z ČASu bylo navíc umožněno, 

aby vznikla taková podoba zákona o sociálních službách, která bude směrem k NZDM 

v souladu s odborným diskurzem. Proto je zákon v literatuře k tématu terénní práce vesměs 

chválen či respektován. 

2.2.2. Právní úprava 

Sociální služby patří z velké části mezi tzv. služby veřejné. To znamená, že je stát na 

své náklady poskytuje svým občanům. Služby jsou určeny především lidem sociálně 

vyloučeným (či vyloučením ohroženým) a jejich cílem je zlepšit kvalitu jejich života 

a zároveň před nimi chránit společnost. (Matoušek & kol., 2011) 

Předchozí právní úprava byla ještě z doby komunistického režimu. Podle ní se 

sociální služby vyznačovaly centralizací, uniformitou a paternalismem. Služby řídil 

centralizovaně stát, takže nebylo možné, aby se na plánování služeb podílely obce, které jsou 

nejblíže občanům, a proto mohou mít lepší představu o tom, co je v konkrétní lokalitě třeba. 

Sociální služby byly navrhovány spíš pro celé skupiny občanů, byly poskytovány všem 

víceméně stejně, nemohly být proto tzv. šité na míru konkrétnímu člověku a jeho potřebám. 

Klienti sociálních služeb tak logicky nebyly do plánování svých služeb aktivně zapojováni, 

jejich role spíš spočívala v tom pasivně čekat, co jim bude zajištěno a poskytnuto. Oproti 

dnešku navíc systém výrazně podporoval ústavní péči a nabídka sociálních služeb byla velmi 

omezená. (Koldinská, 2011) 

Po revoluci se situace měnila jen velmi pomalu, z toho důvodu začala vznikat spousta 

organizací občanské společnosti5 provozující sociální služby v souladu s moderními trendy. 

Ocitaly se tak do jisté míry v právním vakuu, protože legislativa s takovou možností 

fungování sociální služeb příliš nepočítala. Organizace tak podléhaly jen malé státní 

                                                 
5 Ze začátku se jednalo převážně o občanská sdružení, později také obecně prospěšné společnosti. 
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kontrole, co se týče kvality služeb. Navíc se potýkaly se s nestálostí financování. (Koldinská, 

2011) 

Práce na novém zákonu začala už v roce 1994, nicméně jeho finální podobu se 

podařilo schválit až v roce 2006. Petr Mach a Eva Janečková (2019) zásady nového zákona 

o sociálních službách shrnují do tří kategorií: 

1) Zachování lidské důstojnosti, dodržování lidských práv a základních svobod 

2) Podpora sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení či prohlubování 

nepříznivé sociální situace 

3) Individuální přístup 

Zaprvé jsou tedy sociální služby přímo dávány do souvislosti s lidskými právy. 

Zadruhé je o sociálních službách uvažováno jako o berličce, o kterou je možno se opřít, která 

má ale především umožnit člověku chodit opět bez její podpory. A zatřetí nový zákon na 

rozdíl od předchozí právní úpravy zdůrazňuje fakt, že každý člověk může mít jiné potřeby, 

a že pokud mu má služba pomoci, musí mu být šitá na míru. Nový zákon přináší do 

sociálních služeb koncepční změny, které Koldinská (2011) shrnuje do pěti bodů: 

1) Zavedení příspěvku na péči. Stát skrze něj financuje přímo ty, kteří dle jeho 

názoru péči potřebují, a nechává na nich, aby si ji sami vybrali, sjednali 

a organizovali. 

2) Kategorizace služeb na sociální péči, sociální prevenci a sociální poradenství. 

3) Smluvní princip: poskytovatel a uživatel služby mezi sebou uzavírají smlouvu. 

4) Povinná registrace poskytovatelů služeb u krajských úřadů. Ty mohou následně 

provádět u poskytovatelů inspekce kvality služeb. 

5) Stanovení předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka a pracovníka 

v sociálních službách.  

Zákon o sociálních službách společně s prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. velmi 

přesně vymezují, čemu a jakým způsobem se mají NZDM věnovat. Společně pak s přílohou 

zmíněné vyhlášky, tzv. Standardy kvality sociálních služeb, nastavují pravidla, kterými se 

musí NZDM řídit a která jsou kontrolována a vymáhána skrze inspekce kvality služeb 

krajskými úřady. Následující řádky vybírají zásadní pasáže zákona, které se týkají NZDM. 

Jak už bylo zmíněno výše, zákon služby rozděluje na sociální péči, sociální prevenci 

a sociální poradenství. NZDM se řadí mezi služby sociální prevence, které zákon definuje 

takto: 
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„Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které 

jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke 

konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných 

zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat 

osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem 

a šířením nežádoucích společenských jevů.“ 

NZDM jsou součástí typologie sociálních služeb, §62 definuje NZDM takto: 

 „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní 

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

je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 

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

prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být 

poskytována osobám anonymně.“ 

NZDM primárně poskytují ambulantní služby. To znamená, že mají své prostory, 

kam za nimi jejich klienti přicházejí. Mohou se ale věnovat i práci v terénu. Služba je určená 

dětem a mladým lidem, kteří jsou ohroženy „společensky nežádoucími jevy“. Ačkoli zákon 

tyto jevy výslovně nedefinuje, pro činnost NZDM to není příliš zásadní, protože se spíš 

soustředí na problémy, které děti a mládež mají, než které způsobují. Aktivita NZDM má 

vést ke zlepšení problémů samotné cílové skupiny a chránit společnost před mladistvou 

delikvencí má až druhotně.  

2.2.3. Registr poskytovatelů sociálních služeb 

Podle zákona vedou jednotlivé krajské úřady elektronický (a zároveň také listinný) 

registr poskytovatelů sociálních služeb. Kromě obecných informací o poskytovatelích, jejich 

kapacitě a výsledcích inspekcí sociálních služeb, obsahuje registr i zobecněné informace 

o uživatelích služby pro analytické účely ministerstva. (Mach & Janečková, 2019) 

Ministerstvo samo pak provozuje veřejně přístupnou část registru poskytovatelů 

sociálních služeb.  Má sloužit především občanům jako nástroj, jak nalézt v místě svého 

bydliště právě tu službu, kterou potřebují. Registr tak slouží spíše jako databáze ověřených 

kontaktů, za které se ministerstvo zaručí. Respektive databáze kontaktů na organizace, které 

poskytují registrované služby dle zákona č. 108/2006 Sb.  
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Dle registru bylo k 5. 11. 2020 aktivních 248 poskytovatelů služby „nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež“. Toto číslo však není nijak směrodatné, neboť při důkladnějším 

pohledu se ukazuje, že se některé organizace propisují do registru vícekrát, pokud svá 

NZDM registrovali zvlášť. Číslo 248 nevypovídá ani přesně o počtu samotných NZDM, 

protože u některých poskytovatelů uvádí více zařízení v rámci jednoho výsledku. (MPSV, 

2020) A tak na něj lze nazírat, spíš jako na velmi hrubý odhad.  

Při důkladnější analýze registru se lze dopátrat toho, že MPSV eviduje 313 aktuálně 

registrovaných NZDM provozovaných 155 organizacemi. Pro srovnání je v roce 2020 v ČR 

608 měst, ale jen 129 z nich má přes 10 000 obyvatel. Statisticky připadá na každé město 

nad 10 000 obyvatel 2,4 NZDM. To lze považovat za poměrně hustou síť NZDM v Česku.6  

Právní forma Počet organizací Počet NZDM 

Církevní právnické osoby 49 106 

Spolky 37 84 

Obecně prospěšné organizace 34 71 

Ústavy 17 29 

Příspěvkové organizace 10 12 

Obce 7 8 

Nadace 1 3 
   

Z toho celkem 155 313 

Organizace občanské společnosti 138 293 

Organizace v síti Charity Česká 

republika 
39 79 

Členové Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb České republiky 
? 70 

Členové České asociace 

streetwork 
? 73 

Obrázek 2: Tabulka poskytovatelů NZDM dle právních forem (MPSV, 2020) (ČAS, nedatováno) (APSSČR, nedatováno) 

Mezi právními formami poskytovatelů NZDM převažují právnické osoby církví 

následovány spolky a obecně prospěšnými společnostmi. Naproti tomu státní organizace 

provozují pouze 20 NZDM. Počty organizací a registrovaných služeb tedy napovídají, že 

fenomén NZDM můžeme bez okolků zařadit do občanského sektoru. Významná část 

poskytovatelů NZDM patří do sítě organizací Charity Česká republika. Sdružená ve 

střešních organizacích jako je ČAS a APSSČR je pouze necelá čtvrtina organizací. Bohužel 

z veřejně dostupných údajů nelze zjistit, jak moc se překrývají. Určitě ovšem platí, že 

minimálně polovina NZDM není členem žádné střešní organizace. 

                                                 
6 Z těchto statistických údajů ovšem nelze zjistit, zda jsou všechna zařízení příhodně rozmístěna.  
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2.2.4. Způsob financování NZDM 

Sociální služby jsou v obecné rovině financovány dvojím způsobem ze strany státu. 

Prvním jsou dotační tituly a druhým příspěvek na péči. V prvním případě stát podporuje 

samotné poskytovatele sociálních služeb. V druhém případě poskytuje finanční prostředky 

(tzv. příspěvek na péči) přímo občanům, kteří se mohou svobodně rozhodnout, jak s nimi 

naloží, jakou službu zvolí či jestli ji „poptají“ u svých příbuzných. Zvolenou službu poté 

spolufinancují. (Průša, 2011) 

Služby nízkoprahových zařízení pro děti a mládež jsou dle zákona o sociálních 

službách (§72) poskytovány bezplatně. To znamená, že se klienti nepodílejí na financování 

služby. Veškeré finance na svůj provoz musí sehnat organizace sama. Stát ale situaci 

registrovaným poskytovatelům sociálních služeb usnadňuje tím, že o dotace MPSV žádají 

kraje podle svého plánu rozvoje sociálních služeb. Pokud se organizaci podaří dostat se do 

tohoto plánu, výrazně se tím stabilizuje. Ačkoli musí o dotaci každoročně žádat a podávat 

kraji svůj projekt k posouzení. Na druhou stranu dochází ke „zrovnoprávnění poskytovatelů 

sociálních služeb“ v tom ohledu, že i státní organizace musí žádat o dotaci stejně jako OOS. 

(Koldinská, 2011) 

Systém financování má ale celou řadu problémů. V praxi dochází k tomu, že kraje 

nezískávají peníze ze státního rozpočtu podle toho, o co si zažádají, ale podílem dle svého 

směrného čísla na základě schválení zákona o státním rozpočtu.7 To znamená, že částka, 

o kterou kraj žádá a kterou dostane, se mohou výrazně lišit. Dalším problémem je dlouhé 

překlenovací období mezi podáváním žádostí poskytovatelů služeb a momentem, kdy má 

organizace peníze na účtu. Většina organizací to musí řešit úvěrem. (ISPV, 2019) Tyto 

specifické podmínky daly vzniknout novému tržnímu segmentu. Existuje celá řada 

organizací, která se specializuje na poskytování úvěrů neziskovým organizacím. Toto 

„prodlení“ státu ve výplatách dotací tím de facto sociální služby prodražuje. Provizi úvěrové 

společnosti ve finále stejně zaplatí stát, protože ji organizace logicky započítávají do svých 

provozních nákladů. Navíc jsou dotace obecně jako způsob financování značně nestabilní. 

Především proto, že na ně neexistuje právní nárok. Organizace se proto musí vypořádávat 

s nejistotou a velkou část úsilí, kterou by jinak mohly vynaložit na zdokonalování služby 

a práce s klienty, musí investovat do shánění finančních prostředků. Ve snaze zmírnit 

                                                 
7 Směrné číslo je „výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků 

vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok“ a je určené 

přílohou zákona o sociálních službách. 
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dopady případného neúspěchu v dotačním řízení organizace povětšinou usilují 

o vícezdrojové financování, kdy skládají prostředky od krajů, samospráv, nadací a dárců, 

ideálně také z evropských fondů. 

2.2.5. NZDM a sociální začleňování 

Zákon o sociálních službách se o sociálním začleňováním zmiňuje hned několikrát. 

Nyní je třeba v kontextu cílů práce tento vztah mezi NZDM a sociálním začleňováním ještě 

jednou zdůraznit.  

Sociálním začleňováním se v kontextu zákona myslí „proces, který zajišťuje, že 

osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí 

a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního 

života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný“. (Zákon č. 

108/2006, Sb.) 

Cílem sociálního začleňování je stav sociálního začlenění – stav inkluze, kdy jsou 

tyto zákonem zmíněné osoby již plně zapojeny do života společnosti a žijí v ní běžným 

způsobem. Nutno ale podotknout, že sociální začleňování není proces násilného 

přizpůsobování těch, kdo společnosti nevyhovují. Spíš má být nabídnutou rukou těm, kteří 

by se zapojit chtěli, ale z nějakého důvodu nemohou nebo neví jak. Toto tvrzení podporuje 

definice sociálního vyloučení, které je definováno jako „vyčlenění osoby mimo běžný život 

společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace“. (Zákon č. 

108/2006, Sb.) Nejprve tedy existuje nějaká nepříznivá situace, která způsobí, že se člověk 

ocitne na okraji společnosti. Sociální služby jsou tu pak proto, aby pomohly takovým lidem 

najít cestu zpět do společnosti a aby pomáhaly řešit ty nepříznivé situace, které je dostávají 

na okraj.  

Přesná definice sociální služby zní: „činnost nebo soubor činností podle tohoto 

zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo 

prevence sociálního vyloučení.“  (Zákon č. 108/2006, Sb.) Samotným smyslem sociálních 

služeb jako celku je sociální začlenění.  

NZDM jako služba sociální prevence má zabraňovat sociálnímu vyloučení ještě dřív, 

než k němu dojde. Má se věnovat dětem a mládeži, u kterých z různých důvodů sociální 

vyloučení hrozí a systematicky mu předcházet. Vyhláška se v kontextu sociálního 

začleňování v rámci NZDM výslovně zmiňuje o sociálně terapeutické činnosti, která je 

povinnou součástí činnosti NZDM. Sociálně terapeutická činnost spočívá v rozvíjení 
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a cvičení „schopností a dovedností (uživatelů služby) podporující sociální začleňování“ 

(Vyhláška 505/2006 Sb.) Bez nejmenších pochybností se dá tedy prohlásit, že koncept 

sociálního začleňování nelze od NZDM oddělit. 

2.2.6. Zaměstnanci NZDM 

Zákon č. 108 také věnuje zaměstnancům v sociálních službách. Kategorizuje okruh 

pracovníků do několika skupin: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, 

zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, další odborní pracovníci a dobrovolníci. 

Kromě způsobilosti k právním úkonům, bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti musí mít 

všichni zaměstnanci v sociálních službách i způsobilost odbornou. Zákon neumožňuje, aby 

v sociálních službách pracoval někdo (mimo dobrovolníků) bez patřičné kvalifikaci. Také 

stanoví pro všechny typy pracovníků povinné další vzdělávání. Konkrétně jde o 24 hodin 

ročně pro každého zaměstnance. Za zajištění daného objemu dalšího vzdělávání každého 

pracovníka ručí jeho zaměstnavatel.  

Především zákon odlišuje dvě nejčastější kategorie zaměstnanců: sociální pracovníky 

a pracovníky v sociálních službách. Sociální pracovník musí mít ukončené vyšší odborné 

nebo vysokoškolské vzdělání ve vybraných oborech jako je sociální práce či sociální 

pedagogika a dalších oborů akreditovaných podle zákona. Naproti tomu pracovník 

v sociálních službách může povinnou kvalifikaci získat akreditovaným kurzem a postačí mu 

k tomu pouze ukončené základní vzdělání. Některé činnosti ale může vykonávat pouze pod 

dohledem sociálního pracovníka.  

Zatímco zákon stanoví pro zaměstnance NZDM povinné vzdělání a všechny druhy 

právních způsobilostí, literatura k sociální práci se většinou věnuje nutným osobnostním 

předpokladům. Odborníci na sociální práci spíš hledají odpovědi na otázku, jaké povahové 

vlastnosti a dovednosti musí člověk mít pro práci s problémovou mládeží. Ať už je to 

empatie, náklonost, trpělivost a vlídnost (Lorenzová, 2001) či zdatnost, inteligence, 

přitažlivost, důvěryhodnost a komunikační dovednosti (Matoušek & Hartl, 2013). Lze 

obecně říci, že jsou na zaměstnance NZDM kladeny velké nároky, a to jak ze strany státu 

(v podobě zákona o sociálních službách), tak ze strany odborného diskurzu. 
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2.3. Rozkročenost mezi státem a občanskou společností 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež můžeme většinově zařadit do občanského 

sektoru. Sociální služby se však nachází v oblasti velmi organizované státem, a tak se 

rozhodně neubrání jeho vlivu. Pokud jsme dle Walzera uvedli, že do občanské společnosti 

patří ty aktivity vykonávané relativně nezávisle na státu a trhu, je v našem případě slovo 

relativně opravdu na místě.  

S přehlednou typologií vztahu státu a občanského sektoru přichází Adil Najam. 

Rozděluje je podle toho, jestli mají stejné cíle a stejné strategie v jejich dosahování, nebo se 

v nich naopak liší. V případě stejných cílů a stejných strategií dochází ke kooperaci. Oba 

aktéři spolu spolupracují. Pokud mají stejné cíle, ale jiné strategie jejich vztah je 

komplementární – navzájem se doplňují a uzavírají tak užitečná partnerství. Pokud mají 

aktéři stejné strategie, ale jiné cíle, dochází ke kooptaci. Aktéři se vzájemně využívají pro 

dosažení svých vlastních cílů. V tomto případě má stát jako silnější hráč značnou výhodu. 

Pokud mají stát a občanský sektor různé jak strategie, tak cíle, jejich vztah se stává 

konfrontačním a může být i otevřeně nepřátelský. (Najam, 2000) 

 
CÍLE 

stejné Různé 

STRATEGIE 

stejné kooperace Kooptace 

různé komplementarita konfrontace 

Obrázek 3: Najamův model 4C (Najam, 2000) 

Najam používá svou typologií k popsání charakteristických rysů občanského sektoru 

v různých zemích světa, v mikroměřítku tak může působit mírně naivně. Nicméně Najam 

poskytuje přehled základních vztahů, které může občanský sektor s tím státním mít, ačkoli 

se pravděpodobně nejedná o vyčerpávající seznam. Praxe totiž ukazuje, že je možné mít 

všechny kombinace vztahů zároveň. Už jen tím, jaká šíře organizací se v občanském sektoru 

pohybuje, ale i tím, že státní správa taktéž není jednotná a má celou řadu úřadů 

a organizačních jednotek, které navíc mohou kromě formálních vztahů vytvářet i své vlastní 

neformální vztahy s jednotlivými organizacemi.  

S aktualizací Najamova modelu přichází Dennis Young (2000) a jmenuje tři hlavní 

vztahy státu a občanského sektoru, které lze mezi sebou různě kombinovat: komplementární, 

suplementární a soupeřící. To, čemu Najam říká kooperační vztah, pojmenovává Young 
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jako vztah suplementární. Jedná se o situaci, kdy stát i občanský sektor vykonávají velmi 

podobné činnosti, které se vesměs překrývají. Soupeřící vztah zase odpovídá konfrontaci 

z Najamovy typologie. Soupeřící vztah často působí problémy, někdy dokonce neumožňuje 

OS se plně rozvinout. Naproti tomu komplementární vztah v Youngově podání lze víceméně 

chápat jako ideál. Na rozdíl od překrývajícího suplementárního vztahu, kdy se OS a stát 

vzájemně nahrazují, a soupeřícího, kdy si hází klacky pod nohy, v komplementárním vztahu 

se aktéři doplňují. Každý přináší svůj přístup, a tak se jim lépe daří dosahovat společných 

cílů.  

Pokud bychom chtěli toto teoretické dělení vztáhnout na případ NZDM v Česku, 

můžeme vztah OS a státu považovat za převážně komplementární. Stát i OS mají stejné cíle: 

prevence sociálního vyloučení dětí a mladých lidí. Nicméně pro dosažení tohoto cíle 

používají různé strategie. Stát organizace podporuje finančně a kontroluje kvalitu služeb, 

OOS se věnují praktické práci mládeží. 

Rymsza a Zimmer (2004) vznáší otázku, jestli je komplementární vztah se státem 

opravdu žádoucí. V momentě, kdy organizace pomáhá distribuovat veřejné statky (rozděluje 

veřejné peníze z daní) a funguje na základě převládající finanční podpory státu, stává se tak 

spíše státní agenturou a nástrojem přerozdělování veřejných peněz. To se navíc často děje 

za zvýšené státní kontroly, a tak je vztah se státem nutně odlišný od jiných OOS. OOS dokáží 

být často mnohem efektivnější v nakládání s penězi, dokáží pružněji reagovat na změny 

a mají blíže ke své cílové skupině. Je užitečné jim umožnit vykonávat sociální služby, 

protože to obecně řečeno umí dělat levněji a lépe. Rymsza a Zimmer však připomínají, že 

v situaci tak velké státní podpory a zároveň dohledu už se dostáváme na okraj samotné 

definice OOS, protože oddělení od státu je zde problematické.8 

Čada s Ptáčkovou (2014) také upozorňují na negativní stránky úzké spolupráce města 

a OOS. Ačkoli zahrnutí do městských a krajských strategických plánů znamená pro 

organizaci větší stabilitu financí, bere jí to roli zcela nezávislého aktéra, který může politiku 

samosprávy kritizovat. Hrozí zde velké riziko autocenzury. OOS ve snaze zachovat dobrý 

vztah s donorem pak neupozorňují a nekomunikují problémy samosprávy, a tak ztrácí svou 

funkci „regulačního mechanismu“ vůči státu. I pokud by však organizace byla odvážná 

a samospráva osvícená, dochází zde k dalšímu problému: Kdo má zodpovědnost? Při úzké 

spolupráci samosprávy a OOS se totiž stírá rozdíl, kdo se má zodpovídat při případných 

                                                 
8 Rymsza a Zimmer užívají termín quango jako quasi-nongovernmental organization. 
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selháních. Podle Čady s Ptáčkovou mají samosprávy spíše tendenci se odpovědnosti 

zbavovat. A to i přesto, že ve svých lokálních podmínkách jsou to právě samosprávy, kdo 

výrazně ovlivňuje podobu sociálních služeb. Autoři považují za užitečnější takové OOS, 

které se ubrání prorůstání s městskými strukturami, mají oddělenější financování od státního 

sektoru, což jim dovoluje lépe se věnovat i advokacii. Takové organizace dle jejich názoru 

mnohem lépe slouží myšlence občanské společnosti. (Čada & Ptáčková, 2014)  

Je tedy patrné, že zde panují neshody ohledně toho, jak ideálně nastavit financování 

sociálních služeb, aby byly stabilní a zároveň nezávislé. Koldinská i ISPV (viz 2.2.4.) ho na 

jedné straně považují za příliš nejisté, Čada s Ptáčkovou pak až za příliš jisté a příliš závislé 

na politické blahovůli. Tak se zdá, že v současné situaci nemůže být ani strana, která volá 

po stabilizaci, ani strana, která volá po nezávislosti spokojená. Sociální služby zůstávají 

rozkročené mezi státem a občanským sektorem.  

Po formální stránce většina NZDM spadá do občanského sektoru, při tak výrazném 

ovlivňování jejich fungování sektorem státu je velmi pravděpodobné, že se bude atmosféra 

NZDM lišit od jiných, nezávislejších OOS. Pro samotné zaměstnance NZDM pak nemusí 

mít vlastní příslušnost k občanskému sektoru žádnou váhu. A to i přes to, jak silné emoce 

budí pojmy jako je občanská společnost.  
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3. Smysluplnost a její možné důsledky pro NZDM 

Pojmy jako je smysl a smysluplnost vzhledem ke každodennosti těchto slov, jejich 

běžnému užívání, je vlastně velmi obtížné definovat. Právě jejich užívání v běžném diskurzu 

naznačuje důležitost obsahů těchto pojmů pro žitou zkušenost. V občanském sektoru jsou 

tato slova používána velmi často. Lze tedy usuzovat, že mají pro sektor občanských 

organizací pojmy jako je smysl a smysluplnost ještě silnější význam.   

3.1.  Smysluplnost z pohledu organizací občanské společnosti 

V teorii občanského sektoru se o smyslu hovoří především z pohledu samotných 

organizací, kterému se častěji říká poslání. Poslání OOS je odpovědí na otázku, proč 

organizace existují a jak chtějí zlepšit svět. Podle celé řady výzkumníků má správně 

komunikované poslání organizace schopnost pomáhat organizacím překonávat těžké časy 

(Gilstrap, Gilstrap, Nigel Holderby, & Valera, 2016). Poskytuje totiž členům sdílenou 

identitu a sjednocuje je nad společným cílem. (Wolf & Mair, 2019) Sdílený organizační 

smysl – poslání organizace, tak pomáhá budovat organizační resilienci (Tirmizi & 

Vogelsang, 2017), odolnost organizace. Pokud je smysl (poslání) organizace dobře 

komunikován organizací a dobře přijímán zaměstnanci a dobrovolníky, má organizace 

velkou šanci, že zvládne nejistotu či škrty ve svém financování, změnu politické situace, 

nepřátelsky naladěný veřejný prostor nebo jiné překážky, se kterými se OOS běžně potýkají.  

Důležité je říci, že to, co utváří organizační resilienci, není jen poslání napsané na 

papír nebo webové stránky, ale především lidé. Lidé jsou nositeli poslání organizace a jsou 

zároveň nositeli svého osobního prožívání smyslu, které je s posláním organizace 

v neustálém dialogu.  

Pokud se lidem díky poslání organizace podaří nalézt vlastní pojetí smysluplnosti, 

osobní smysl jednotlivců funguje jako zdroj resilience a naděje i mimo OOS. Prožívání 

smysluplnosti členům organizace slouží jako nárazník při práci s vysokou zátěží a zároveň 

i prevence syndromu vyhoření, a to i přesto, že pracují mimo OOS. (Erks, Allen, Harland, 

& Prange, 2020) Smysluplnost se mohou pracovníci v OOS tzv. naučit a nést si ji pak s sebou 

i do jiných oblastí života.  

Na druhou stranu, pokud poslání organizace takto nezafunguje, nebude v souladu 

s prožíváním členů organizace, má organizace jen malou šanci, že se jí podaří něčeho 

opravdu dosáhnout. Aby poslání organizace vůbec fungovalo, musí ho mít členové za své. 
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Proto např. Ramon Wenzel argumentuje, že má být poslání organizace předmětem dialogu 

členů a zaměstnanců. Vize organizace je podle něj třeba diskutovat v týmu tak, aby měli 

zaměstnanci možnost je definovat, rozhodovat o nich a zároveň je naplňovat ve své 

každodenní práci. Poslání by mělo být dialogicky utvářeno pracovníky, kteří svým 

přístupem, postoji či vlastním vzděláváním a zvyšováním kompetencí přispívají k jeho 

naplňování. (Wenzel, 2017) 

V oblasti zaměstnanecké spokojenosti se s posláním organizace počítá jako silnou 

výhodou organizací občanské společnosti. Podle rešerše výzkumů servisních OOS 

zpracovaných Weisberg a Dentem (2016) je poslání organizace a pojetí smysluplné práce 

silným zdrojem vnitřní motivace zaměstnanců. Zároveň jsou však zaměstnanci servisních 

OOS ohrožení postupnou ztrátou spokojenosti a jistou deziluzí v důsledku vysokých nároků 

OOS (např. na práci ve volném čase, na výsledky, zápisy do tabulek, pořádaní akcí pro 

veřejnost a donory apod.) a jakousi disparitou mezi těmito nároky a mzdou. Weisberg a Dent 

navrhují jako jedno z řešení, jak předcházet deziluzi pracovníků, zlepšení leadershipu 

vedoucích pracovníků, a především zapojení samotných pracovníků do rozhodovacích 

procesů a hledání řešení. To, že mají zaměstnanci v organizaci hlas, kterému je nasloucháno, 

a mohou zde využít svou kreativitu, má být hlavním nástrojem, jak podpořit jejich vnitřní 

motivaci k práci v OOS. (Weisberg & Dent, 2016)  

Lze tedy říci, že ačkoli je poslání, jakožto smysl organizace, silným podnětem pro 

prožívání smysluplnosti pracovníků OOS, nefunguje to tak, že by pracovníci poslání 

organizace vzali jako hotový produkt, který by jednoduše nahráli na svůj „hardware“. 

V rámci vlastního prožívání zaměstnanců OOS musí být poslání organizace „opečováváno“ 

a diskutováno. Tedy, jak již bylo řečeno podle Wenzela, dialogicky utvářeno, aby mělo šanci 

na úspěch.  

3.2. Smysluplnost z pohledu jednotlivců 

Z předchozí podkapitoly jasně vyplývá, že to, jakým způsobem se bude dařit poslání 

NZDM a jiných OOS naplňovat, záleží především na zaměstnancích konkrétních zařízení. 

Ať už s tím totiž organizace aktivně pracuje či nikoliv, poslání organizace je v neustálém 

dialogu s vnitřním prožíváním zaměstnanců. Z tohoto důvodu se tato práce soustředí 

především na prožívání smysluplnosti samotnými zaměstnanci NZDM. 

V českém kontextu se teoriím smyslu a smysluplnosti z pohledu jednotlivce 

dlouhodobě věnuje profesor Jaro Křivohlavý. Ten například rozlišuje mezi nižší úrovní 
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smysluplnosti, která má představovat krátkodobé cíle a účely, a vyšší úrovní smysluplnosti, 

která představuje dlouhodobé až celoživotní otázky. (Křivohlavý, 2006) Na nižší úrovni tedy 

má pro člověka smysl/význam koupit si například teplé boty na zimu, splnit pracovní úkol 

atp. Na druhou stranu vyšší úroveň smysluplnosti už je spíš o tom, čemu člověk zasvětí celý 

život. V této práci termíny smysl a smysluplnost označují pouze tuto druhou kategorii – vyšší 

úroveň smysluplnosti.   

Tato vyšší úroveň smysluplnosti stojí na předpokladu jakési „propojenosti kontaktů 

a vztahů“. (Křivohlavý, 2006) Dalo by se říci, že je to především propojenost minulých 

životních událostí a budoucích cílů. Propojenost událostí, které se člověku staly, právě dějí 

a těch, na jejichž uskutečnění pracuje. To je základním požadavkem, pokud má daný život 

dávat smysl jako celek. Lépe řečeno, aby mohl člověk věřit, že jeho život je smysluplný, 

nemůže ho považovat za hromádku nesourodých událostí, ale musí věřit, že jsou mezi sebou 

propojené. Vohs a Baumeister tuto tzv. výkladovou úlohu smyslu definují takto: „Smysl 

existence se vztahuje k našim snahám porozumět tomu, jak jednotlivé události patři do 

širšího obrazu světa“ (Baumeister & Vohs, 2002) 

Z toho vyplývá, že smysl, pokud přistoupíme na definice uvedené výše, je kategorie 

ryze konstruovaná jednotlivcem. Vlastní interpretace minulosti a plánování budoucnosti by 

nemohly existovat bez jedince, nejsou oddělitelné od jeho zkušenosti, jeho vlastní 

konstrukce reality, jeho porozumění světu.  I perspektiva této práce je proto ryze 

konstruktivistická. Otázkou není, zda něco jako smysl či smysluplnost opravdu existuje. 

Tato práce rozumí smyslu života jako osobní konstrukci člověka, která má ale dopady na 

jeho prožívání, chování a jednání. Tímto způsobem pak může prožívání smysluplnosti 

pracovníků NZDM ovlivňovat i možnosti organizace naplňovat své poslání. 

Křivohlavý pojem smysl spojuje s dalšími kategoriemi jako je vektor, směřování, 

cíle, účel, snaha, naděje, předjímání, personální projekty, životní úkoly, flow (zaujetí), 

hodnoty či význam. (Křivohlavý, 2006). Ve všech těchto pojmech pak objevuje drobné 

rozdíly a nuance, kterými se liší. Není v kapacitách této práce ve své celistvosti uchopit tyto 

různé psychologické koncepty, proto je nutné se uchýlit k zužujícímu výběru. Výběru 

konceptů a teorií, které budou užitečné pro nastavení výzkumných otázek a porozumění 

realitě sbíraných dat.  
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3.2.1. Flow 

Jedním z těchto vybraných konceptů je právě pojem flow. Termín flow odkazuje na 

teorii optimálního prožívání Mihalyho Csikszentmihalyiho (Csikszentmihalyi, 1990). 

Csikszentmihalyi se ve svém zkoumání soustředil prožívání lidského štěstí. Objevil, že lidem 

přináší pocit štěstí, když jsou nějakou situací zcela pohlceni, jsou ponoření do toho, co právě 

dělají, a nic jiného se nezdá důležité. Toto pohlcení situací pojmenoval flow (Křivohlavý ho 

překládá jako zaujetí). Flow přichází v momentě, kdy je člověk postaven před nějakou 

výzvu. Její překonání je pro člověka náročné, ale zároveň důležité, ceněné, chtěné. Flow je 

radostný stav, kdy je člověk unášen proudem své aktivity, je zcela pohlcen přítomným 

okamžikem a nespotřebovává energii na žádné jiné okolní vlivy, jen na sebe a svůj úkol.  

Flow nastává v momentě, kdy je vytyčený úkol náročný, ale zároveň máme šanci ho 

splnit. Když se soustředíme na vlastní činnost a tzv. dáváme pozor, co děláme. Úkol by měl 

mít nějak vytyčené cíle a poskytovat zpětnou vazbu. Člověk se do úkolu pouští s hlubokým 

zaujetím, u kterého se nějak zvlášť nenamáhá. Práce na úkolu generuje pocit štěstí 

a umožňuje mít kontrolu nad svou aktivitou. Do pozadí ustupuje zájem o sebe a svoje 

potřeby a člověk jako by splýval s vytyčeným úkolem. To se projevuje i změněným 

vnímáním času, kdy hodiny ubíhají jako minuty, nebo naopak minuty nabízejí tolik prožitků 

jako hodiny. (Csikszentmihalyi, 2015)  

Zajímavé je, že lidé prožívají flow intenzivněji, pokud je tento úkol nějaká sociální, 

skupinová aktivita, na rozdíl od aktivit individuálních. Csikszentmihalyi navrhuje dva 

důvody: buď pocit flow zintenzivňuje zpětná vazba osob zapojených v aktivitě, nebo se 

prožitek násobí tím, že jsou emoce nakažlivé a snadno se přenáší z člověka na člověka. 

(Tingshu & Csikszentmihalyi, 2020) Protože práce v NZDM je z velké části práce týmová 

a zároveň s klienty, tedy většinu času s jinými lidmi, dá se předpokládat, že zážitky spojené 

s flow budou intenzivně prožívat i pracovníci NZDM. 

Jak již bylo řečeno, zážitek flow přichází, když člověk překonává výzvu, plní úkol, 

který je pro něj důležitý. V kontextu teorií smyslu bychom se spíše ptali na to, co tvoří to 

důležité, co je tou hodnotou, která toto optimální prožívání pohání. Flow lze poté vnímat 

jako projev či důsledek vlastního prožívání smyslu. 

Z těch samých důvodů vybírá tato práce dvě teorie, které odpovídají právě na tuto 

otázku a zároveň mají silnou aplikační rovinu. Ačkoli se zabývají tím, co smysl je a jak ho 

uchopit, mnohem více zdůrazňují, proč je smysl důležitý a jak ho lze nalézt. První teorií je 
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logoterapie Viktora Frankla, druhou je teorie smysluplnosti podle Williama Damona. 

Franklova teorie se dá považovat za takový základ teorií smysluplnosti, protože z ní naprostá 

většina modernějších teorií vychází. Frankl přichází s uznáním smyslu jako důležité 

kategorii v lidském prožívání. A to tak důležité, že je v některých případech otázkou života 

a smrti, jak Frankl sám ověřil na své zkušenosti z koncentračního tábora. 

Damonova teorie je zase vybrána z toho důvodu, že v sobě dobře propojuje 

jednotlivé oblasti této práce. Vznikla totiž kompilací Damonových výzkumů prožívání 

smyslu mezi mladými lidmi, jeho výzkumů smysluplné práce a také výzkumu smysluplné 

filantropie. Zároveň se Damonovy podařilo smysl operacionalizovat tak, aby byl dobře 

uchopitelný pro výzkum. Přichází díky tomu se silnými argumenty pro to, co se má ve 

společnosti změnit, abychom mohli vychovávat mladé lidi lépe připravené pro život. 

3.3. Teorie smysluplnosti podle Viktora E. Frankla 

Viktor Emmanuel Frankl byl vídeňský lékař a pomyslný otec zakladatel teorií 

smyslu. Jeho teorie stojí na tom, že pro člověka je důležité mít tzv. důvod žít, tak je zkrátka 

člověk vnitřně nastavený. Pokud tento důvod nenalezne, je nespokojený, i když se mu 

objektivně nic špatného neděje. Na druhou stranu, pokud člověk svůj smysl objeví, často 

díky tomuto důvodu zvládne relativně hladce projít i těmi nejtěžšími životními okamžiky. 

Franklova teorie má velmi silnou vypovídací hodnotu právě proto, že si jí Frankl sám ověřil 

na své vlastní zkušenosti z koncentračních táborů a na pozorování svých spoluvězňů.  

Frankl byl ale především lékař, tedy svým způsobem spíš praktik než teoretik. Proto 

se jeho dílo soustředí spíš na to, jak tyto své poznatky využít v psychoterapeutické praxi. 

Franklovi šlo spíš o sdělení samo a o konkrétní psychoterapeutické techniky, které mohou 

pomoci konkrétním lidem s individuálními obtížemi i s problémy doby. Jeho teorie, ač má 

velkou vypovídající hodnotu, není proto vždy pojmově zcela konzistentní či vybroušená.  

Jedním z předních odborníků na Franklovo dílo je psycholog a teolog Peter Tavel. 

Tavel díky svému širokému záběru dokáže Franklovy myšlenky dobře rozpracovat 

a ohraničovat, kdy se nachází na poli psychologie, antropologie, filosofie či teologie. (Tavel, 

2007) V knize Utrpení z nesmyslnosti života (Frankl V. E., 2016) je pak Tavel autorem 

epilogu, kde relativně výstižně shrnuje Franklovu teorii do dvaceti bodů (Tavel, 2016):  
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1. Vůle ke smyslu je snaha člověka po smysluplnosti existence. 

Vůle ke smyslu je ústřední kategorií Franklovy teorie. Frankl tvrdí, že každý člověk 

touží po smysluplnosti, snaží se o to, aby své bytí co nejsmysluplněji naplnil. Snaží se 

organizovat podněty a zkušenosti tak, aby vytvářel jejich existenciální význam. To, co 

k tomu člověka vede je právě vůle ke smyslu. Vůle ke smyslu je podle Frankla zapsána 

v antropologické podstatě každého jednotlivce. Je to zjednodušeně řečeno jakési vnitřní 

pnutí každého člověka, které ho nutí nalézat v životě smysl. 

2. Smysl je transcendentní. 

Smysl ve Franklově pojetí má být každodenní součástí života, to ale neznamená, že 

je to jen nějaká obyčejnost. Smysl je transcendentní, přesahuje člověka samotného a je 

zaměřený na něco, co je tzv. větší než on sám.  

3. Smysl je v žití pro cíl. 

Smysl představuje „pevný bod v budoucnosti“, o který se člověk může opřít. Smysl 

ve Franklově pojetí není jen tím cílem o sobě, ale především lidským směřováním k němu. 

Smysl je sice ukotvený spíše v budoucnosti, ale zároveň představuje výkladový rámec pro 

současnost. 

4. Smysl je něco konkrétního, jedinečného a neopakovatelného. 

Každý člověk je jedinečný, každá situace je neopakovatelná. Právě z toho vychází 

i představa smyslu jako něčeho zcela konkrétního, ale zároveň šitého na míru každého 

jednotlivce. Smysl vychází právě z jedinečnosti a nenahraditelnosti každého člověka. 

5. Smysl má být hledaný. 

Smysl ve Franklově pojetí existuje mimo člověka samého, stojí tak nějak nad ním. 

Člověk má pak usilovat o jeho objevování a naplňování. Nemůže ho ale vymyslet či stvořit, 

pouze objevit. Nalézt smysl člověk může v minulosti v už prožitých událostech, 

v přítomnosti ale i v budoucích záměrech, na jejichž naplnění pracuje. 

6. Při hledání smyslu vede člověka svědomí. 

Základním orgánem smyslu je podle Frankla svědomí, to má schopnost odhalovat 

smysl v různých situacích, které se člověku dějí. I svědomí je podle Frankla omylné 

a zároveň tvárné, dá se pěstovat, trénovat a může být předmětem výchovy. 
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7. Otázku smyslu klade život, ne člověk. 

Základní myšlenkou Franklovy teorie a psychoterapie je to, že otáčí klasickou otázku 

člověka: „Co ještě můžu od života čekat?“ na otázku: „Co ještě život čeká ode mě?“. Tedy 

je to život, kdo před člověka klade výzvy, staví ho do různých situací a je na člověku, aby 

na výzvy života odpovídal. Člověk je tázán životem a skrze své každodenní rozhodování, 

jednání, bytí životu odpovídá. Základním komponentem smyslu je přebírání odpovědnosti 

za svůj život. 

8. Vůle ke smyslu je motivována napětím mezi realitou a ideálem. 

Motivací člověka v hledání smyslu je rozdíl mezi tím, čím člověk je, co dělá, a mezi 

tím, čím by se chtěl stát a tím, co by chtěl uskutečnit. Napětí mezi realitou a ideálem je 

hnacím motorem hledání a nacházení smyslu. 

9. Smysl je transsubjektivní. 

Smysl je na jednu stranu subjektivní kategorie, vychází z jedinečnosti každého 

člověka. Smysl avšak není daný člověkem samým, ale existuje tzv. nad ním, mimo jeho 

dosah – v tomto slova smyslu je pak smysl transsubjektivní. Je součástí nějaké vnější 

danosti, ale je zcela konkrétní a jedinečný pro každého člověka. 

10. Člověk věří ve smysl, má vědomí, tušení smyslu. 

Pro každého člověka je přirozená víra v to, že smysl existuje a že ho lze objevit, 

nalézt, či aspoň tušit. To je podle Frankla taktéž antropologická konstanta, která souvisí 

právě s pojmy vůle ke smyslu a svědomí.  

11. Všechno musí mít vyšší smysl. 

Všechno, co se člověku stane, podle Frankla souvisí se smyslem jeho bytí. Vůle ke 

smyslu je pak touhou člověka tento smysl odhalovat. Ať už se to ovšem člověku daří nebo 

ne, smysl v každé situaci přesto je. 

12. Život nemůže být nikdy beze smyslu 

Všechny, i ty nejvíce negativní stránky života, ty nejhorší situace, které se člověku 

staly, obsahují možný smysl a člověk je může uchopit jako něco pozitivního, tím, že k tomu 

zaujme správný postoj. 
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13. Vědomí smyslu dává sílu. 

Vědomí smyslu je pak pro každého člověka zásobárnou vnitřní síly, která mu pomáhá 

zvládnout jakoukoli nepříjemnou situaci. Když člověk „zná proč své existence, vydrží 

i téměř každé jak“. (Frankl V. E., 2006, str. 92) 

14. Smrt člověka nezpochybňuje smysl jeho života. 

Konečnost života podle Frankla pomáhá život ohraničovat a tím mu dávat smysl. To, 

že někdo zemře, neznamená, že by jeho život byl beze smyslu. 

15. Úspěch a slast jsou pro smysl nepodstatné. 

Sama neúspěšnost neznamená nesmyslnost. Je možné například zasvětit život boji 

proti hladu ve světě. Přesto, že tento problém přetrvává, neznamená to, že by šlo jen 

o nesmyslnou marnou snahu. Sám úspěch nebo pocit uspokojení nejsou známkou smyslu 

a obráceně.  

16. Absence smyslu vede k pseudosmyslům. 

Pocit štěstí se nedostavuje, pokud je štěstí naším cílem. Štěstí je průvodní jev 

a důsledek smysluplné činnosti. Smysl vytváří důvod ke štěstí, který pak ve svém důsledku 

ke štěstí přirozené vede. Pokud však usilujeme o štěstí samo (nebo například pocit moci, 

slasti atp.) pohání nás pouze vůle ke slasti, nikoliv vůle ke smyslu. Vůle ke slasti vede právě 

k vytváření pseudosmyslů, které nemají podobné účinky jako pravý smysl. Nedokáží 

dlouhodobě generovat pocit štěstí ani být zdrojem vnitřní odolnosti. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Rozdíl mezi vůlí ke slasti a vůlí ke smyslu (Frankl V. E., 2016)  

17. Sebevražda jako nesprávné řešení při hledání smyslu. 

Franklova logoterapie se snaží sebevraždám předcházet tím, že pomáhá lidem změnit 

pohled na jejich utrpení a nalézt v něm smysl. 

Důvod 

 (ke štěstí) 

Účinek 

(štěstí) 

Vůle ke slasti 

Vůle ke smyslu 
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18. Smysl je možné naplnit realizací tvořivé hodnoty. 

Podle Frankla jsou tři hlavní cesty, jak nalézt smysl života, který vychází 

z nenahraditelnosti a jedinečnosti člověka. První z těchto cest je realizace tvořivé hodnoty. 

Smyslem života člověka může být něco vytvořit, postavit, sepsat či něco vykonat pro druhé.  

19. Smysl je možné naplnit realizací zážitkové hodnoty. 

Druhou cestou k nalezení smyslu je realizace zážitkové hodnoty. Zážitkem Frankl 

(v Tavelově překladu) myslí „zážitek prosociální orientace nebo lásky“, především tedy jde 

o prožitek láskyplných vztahů s druhými. 

20. Smysl je možné naplnit realizací postojové hodnoty. 

Třetí cestou k nalezení smyslu je realizace postojové hodnoty. Postojovou hodnotou 

myslí Tavel především utrpení, přesněji řečeno „postoj trpělivé důstojnosti v podmínkách 

bolesti a utrpení“. Právě v takových mezních podmínkách lze podle Frankla nalézt smysl 

existence, pokud člověk ke svému utrpení dokáže přistoupit jako k výkonu.  

3.3.1. Franklův přínos pro servisní OOS 

Franklův přístup je revoluční v tom, že pohlíží na utrpení jako na smysluplnou 

aktivitu. Právě utrpení má být jednou z cest, jak nalézt smysl života. Pokud trpící vidí ve 

svém utrpení smysl, nalezne rezervoár vnitřní odolnosti, který mu pomáhá mnohem lépe se 

se situací vyrovnávat. Z tohoto důvodu je Franklova teorie často skloňována v organizacích 

občanské společnosti, které pracují se staršími lidmi a s umírajícími. (Ondrušová, 2011) 

Tento směr se často označuje jako existenciálně citlivá sociální práce (Navrátil & 

Navrátilová, 2008) a využívá se jak při práci s trpícími, tak s těmi, kteří prošli nějakým 

traumatem. Kolektiv autorů (Nelson, Price, & Zubrzycki, 2017) například ukazuje důležitost 

znovuobjevení smyslu jako nástroje vnitřní odolnosti vůči traumatům a obnovení důvěry ve 

svět při práci s mladými s uprchlickou zkušeností. 

Témata a potíže, se kterými se OOS poskytující sociální služby potýkají, vytváří 

náročné prostředí i pro samotné pracovníky sociálních organizací. Franklova teorie jim také 

poskytuje nástroje, jak se s tím vyrovnávat. Svůj přínos má však pro jakékoliv zaměstnání. 

Proto stále inspiruje k moderním aplikacím, například v oblasti lidských zdrojů. (von 

Devivere, 2018) 
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3.4. Teorie smysluplnosti dle Williama Damona 

William Damon je současný americký profesor pedagogiky, odborník na morální 

vývoj. Jeho teorie smysluplnosti vychází z jeho zkoumání morálního vývoje adolescentů, 

ale také smysluplné práce9 (práce, kde se kloubí nějaké expertní dovednosti s vnitřním 

zápalem) a také smysluplné filantropie. Damon argumentuje, že je třeba podpořit donory 

a dárce, aby ke svému přístupu k filantropii přistupovali stejně jako k tzv. „good work“. 

Tedy s nadšením a zápalem, ale zároveň s nějakým principem nastavování cílů, měření 

dopadu a jistou expertní zručností, aby jejich peníze opravdu pomáhaly obecnému dobru 

v oblastech, které si vyberou. (Damon & Verducci, 2006) To do jisté míry naznačuje způsob, 

jakým Damon rozumí smyslu. 

Smysl v Damonově teorii má být nejvyšším zájmem člověka (ultimate concern), má 

být finální odpovědí na otázku proč. Proč něco děláme. Proč nám na něčem záleží. Proč je 

pro nás něco důležité. Smysl má být „hlubším důvodem pro okamžité cíle a motivy, které 

pohání naše každodenní chování“. (Damon W. , 2008, str. 22)  

Podobně jako celá větev pozitivní psychologie vychází Damon z Frankla. Damon na 

něj navazuje svým vlastním analytickým přístupem. Na rozdíl od Frankla, který oba termíny 

vcelku libovolně zaměňuje, Damon odlišuje smysl (purpose) od významu (meaning). 

Význam podle Damona představuje širší termín, který se váže k hodnotám, které člověk 

zastává. Smysl naproti tomu představuje konkrétnější podobu významu, se specifickými 

charakteristikami, především má podobu cíle nebo směru a není zaměřený jen na člověka 

samotného, ale má mít pozitivní vliv, který přesahuje jeho vlastní blaho. Damon nabízí 

vlastní operacionální definici smyslu, kterou používá ve svém výzkumu: „Smysl je stabilní 

a zobecněný záměr dosáhnout něčeho, co je důležité pro člověka samotného a ve svém 

důsledku prospívá i světu mimo něj.“ (Damon, Menon, & Cotton Bronk, 2003, str. 121). 

Tato definice zdůrazňuje tři charakteristiky smyslu podle Damona: 

1. Smysl se liší od nižších cílů, jako např. najít parkovací místo nebo koupit si pěkné 

boty, svou stabilitou a dosahem – tzn. důsledky pro společnost. 

2. Smysl je součástí osobního hledání významu, má ale i vnější, externí část, která 

souvisí se snahou tzv. zlepšit svět, podílet se na něčem větším, než jsem sám. 

                                                 
9 Zkoumání práce, kde se kloubí expertní dovednosti s vnitřním zápalem, se Damon věnoval v rámci 

výzkumného projektu The Good Work Project. (GoodProject, nedatováno) 
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3. Smysl je vždy zaměřen na dosažení něčeho, na čem lze pracovat a dosáhnout 

nějakého výsledku. Na rozdíl od významu, který dle Damona nemusí být 

zaměřen na nějaký finální konec, je smysl ve své podstatě cílem.  

Smysl jakožto cíl může být materiální nebo nemateriální, vnitřní či vnější, dosažitelný či 

nedosažitelný, může být velmi konkrétní, ale i nekonkrétní. To, co je důležité, je směr, který 

smysl poskytuje při vytváření konkrétních cílů a záměrů. (Damon, Menon, & Cotton Bronk, 

2003) Odvozeně od termínu smysluplnost pak Damon používá přídavné jméno smysluplný 

(purposeful), kterým označuje ty, kteří mají pocit smyslu tak, jak jsme ho definovali výše. 

Damon se ve svém výzkumu věnuje především mladým lidem a tomu, jak se u nich pocit 

smyslu vyvíjí a jak je formuje a ovlivňuje jejich život. Na základě svého výzkumu definuje 

čtyři popisné kategorie lidí, podle toho, jakou roli hraje v jejich životech smysluplnost: 

nezaujatí (disengaged), snílci (dreamers), fušeři (dabblers) a smysluplní (purposeful). Tyto 

kategorie se mezi sebou liší především tím, jak smysluplnost vnitřně prožívají a jak se to 

projevuje navenek.  

 
SMYSLUPLNOST 

v teorii v praxi 

1. Disengaged – nezaujatí   
2. Dreamers – snílci   
3. Dabblers – fušeři   
4. Purposeful – smysluplní   

Obrázek 5: Zjednodušené porovnání kategorií z Damonova výzkumu 

1. Disengaged – nezaujatí  

Nezaujatí představují v Damonově výzkumu kategorii jednotlivců, kteří mají 

nejslabší pocit smyslu. Někteří z nezaujatých jsou nespokojení či je nic moc nebaví 

a nezajímá. Někteří zase životem spíš tak nějak plují, než aby o něco konkrétního usilovali. 

Čekají, co jim život přinese a na nic se příliš neupínají. Podle Damona je toto vnitřní 

nastavení nezaujatým jen malou oporou v různých životních zkouškách. Lze si sice snadno 

představit, že jisté žití v přítomnosti a neulpívání na věcech může fungovat i pozitivně, podle 

Damona však nestimuluje vnitřní drive a životní odolnost. 

2. Dreamers – snílci  

Snílci jsou v Damonově pojetí lidé, kteří mají silné vnitřní prožívání. Mají ideály 

a sny, na jejich naplnění ale nepracují. Mají spoustu nápadů, co tento svět potřebuje, nebo, 



40 

 

co by je bavilo dělat, a čím prospívat světu, ale zkrátka to nedělají. Krok mezi myšlenkou 

v jejich hlavách a opravdovým činem či snažením je pro ně zkrátka moc veliký.  

3. Dabblers – fušeři 

Fušeři jsou v Damonově výzkumu permanentní zkoušeči, ochutnávači nových 

poslání. Každou chvíli se do něčeho vrhnou po hlavě, věnují tomu spoustu energie a času. 

Po nějaké době je to ale přestane bavit a oni objevují nové poslání a nový smysl života. 

U ničeho tak dlouhodobě nevydrží, smysl u nich není dost hluboko pod kůží, aby jim 

tzv. vydržel a dlouhodobě generoval pocity spokojenosti. Proto neustále hledají něco 

nového. 

4. Purposeful – smysluplní 

Smysluplní jsou skupinou, která naplňuje myšlenku smyslu, tak jak o ní Damon 

hovoří. Jsou to tedy lidé, kteří mají nějaký záměr, nějaký cíl, na jehož naplnění pracují. 

Například získávají kompetence, vzdělávají se v té oblasti, věnují se dobrovolnictví apod. 

Jsou to zkrátka lidé, kteří vědí, kde je jejich místo na světě, co chtějí dokázat, nebo k čemu 

přispět a toto vědomí pohání jejich každodenní jednání. Jejich smysl je jim zdrojem 

motivace, odhodlání, resilience i pocitů štěstí.  

3.4.1. Proč je smysl důležitý především pro mladé lidi?  

Proč je smysl tak důležitou kategorií, je zřejmé. Dokáže vytyčovat směr, dráhu života 

člověka, pomáhá mu překonávat překážky a vydržet, i když se mu nedaří. Jsou ale životní 

etapy, ve kterých je potřeba smyslu ještě palčivější než jindy. Takovým obdobím je právě 

dospívání. Je obecně známo, že v tomto období dochází k vymezování vlastní identity 

a hledání svého místa ve světě. Podle Damona může právě smysl pomoci tímto životním 

obdobím úspěšně proplout.  

Dospívání je složité období změn, kdy se mladí lidé musí vypořádat se spoustou 

výzev. Dochází k rapidnímu vývoji mozku, respektive k bouřlivému nárůstu spojů mezi 

mozkovými buňkami. Tento nárůst má celou řadu důsledků, pozitivních i negativních. Se 

zvýšenou mozkovou aktivitou souvisí i nárůst energie a snadné vzplanutí pro cokoliv, co si 

získá pozornost dospívajících. (Dahl, 2004) V kombinaci se zvýšeným vlivem vrstevníků 

oproti dospělým to pak vytváří dokonalé podmínky pro rizikové chování. Damon ale 

kritizuje preventivní programy pro mladé, které jsou zaměřeny pouze na potenciální potíže. 
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Podle něj nestačí mladým lidem říkat: „nekuřte“, „neberte drogy“, ale je třeba spíš nabízet 

alternativy, jak naložit se svou energií a se svým časem pozitivním a rozvíjejícím způsobem. 

Ronald Dahl (2004) tuto mladickou energii nazývá vášnivým zápalem (ignited 

passion). Ten je nedílnou součástí přirozeného vývoje adolescentů. Dahl to popisuje jako 

„rychlou jízdu autem s nezkušeným řidičem“. Kromě romantických a sexuálních zájmů 

upínají dospívající často svůj zápal ke sportu, umění i k idealistickým myšlenkám a cílům. 

Jak ale ohlídat, aby se tento zápal proměnil v něco pozitivního, a ne v rizikové chování? 

Podle Damona je tou odpovědí prožívání smyslu. Pozitivní pojetí smysluplnosti může 

nabídnout cestu ven z této krize. Ne snad, že by tuto „rychlou jízdu“ dokázal zpomalit nebo 

nahradit nezkušeného řidiče profesionálem, ale dokáže poskytnout směr, a tak do jisté míry 

předcházet tomu, aby řidič bezcílně narážel pořád do těch samých překážek. Tento mladický 

zápal se dá pokládat za něco pozitivního, když mu nechybí směr a jeho jediným cílem není 

nabourat co nejvíc jiných řidičů, kteří zrovna jedou kolem.  

Damon na základě dat ze svých výzkumů poznamenává, že neexistuje jednoznačný 

indikátor, který nám předpoví, jak bude dítě v životě úspěšné. Nepoznáme to z jeho známek 

ve škole. Z toho, kolik vyhrálo cen. Ani z toho, kolika se věnuje koníčkům nebo kolik má 

přátel. Dokonce podle výše zmíněného nelze ani předvídat, jak se dítě popasuje s krizí 

dospívání. Damon se v rámci svého výzkumu setkal s mnoha dětmi, které sice objektivně 

splňovaly všechny definice úspěchu, ale nebyly vnitřně motivované a nepoháněla je chuť 

něco na světě změnit, nebo k něčemu přispět. Chtít dobrou známku ve škole není podle 

Damona dostatečná motivace, která by člověku dala něco do života, či by mu alespoň 

pomohla překonat krizi dospívání. Takové děti, které přes vnější úspěchy nemají pocit 

smyslu, nemají pocit, že na jejich činech záleží a že k něčemu směřují, mohou balancovat 

na stejném okraji rizikového chování jako ostatní. Nebo být klidně už za hranou, aniž by 

vnější pozorovatel postřehl rozdíl. (Damon W. , 2008) 

Co ale na rozdíl od koníčků, známek a soutěží pomáhá mládeži krizí dospívání 

úspěšně projít je podle Damona pocit smysluplnosti. Damonova teorie je vlastně apelem na 

všechny rodiče a pracovníky s mládeží, aby podporovali v mladých lidech pocit smyslu, 

protože právě smysl může být pomyslnou kotvou, která mladé lidi drží v mezích pozitivního 

vývoje. Damon definuje dvě podmínky toho, že dítě projde krizí dospívání úspěšně a vykročí 

směrem k životnímu úspěchu a prosperitě takto: 

1. neustálý pohyb vpřed směrem naplňujícím smysl 
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2. struktura sociální podpory v souladu s tímto pohybem 

(Damon W. , 2008, str. 38) 

Je tedy úlohou dospělých, kteří pracují s mládeží pomáhat mladým nalézt pocit 

smyslu, být jejich sociální oporou v jejich snažení směrem k naplňování vlastní 

smysluplnosti. Damon doslova říká: „Pozorně hledejte jiskru a, až ji najdete, rozdmýchejte 

ji”. Protože z jiskry se může stát celý plamen smyslu, a ten má být tím nejlepším nástrojem, 

jak z dospívání vytěžit co nejvíc, vyhnout se pocitu prázdnoty a apatie a dozrát v úspěšného 

a cílevědomého člověka.  

Damon definuje 12 konkrétních kroků nebo fází, kterými jeho respondenti prošli na 

své cestě ke smyslu: 

1. Inspirativní komunikace s lidmi mimo nejbližší rodinu 

2. Sledování smysluplných lidí při práci 

3. První moment prozření: něco důležitého ve světě se dá zlepšit/změnit/opravit 

4. Druhý moment prozření: já sám můžu k něčemu přispět, něco změnit 

5. Identifikace smyslu spolu s prvními pokusy něčeho dosáhnout 

6. Podpora rodiny 

7. Rozšířená snaha věnovat se svému smyslu originálním a závažným způsobem 

8. Osvojování dovedností, které k tomu potřebuji 

9. Zvýšená praktičnost a efektivita 

10. Dlouhodobý závazek vůči smyslu 

11. Zvýšení sebedůvěry a optimismu  

12. Přesun dovedností a silných stránek do jiných oblastí života 

(Damon W. , 2008, stránky 96-97) 

Na tomto Damonově návodu ke smyslu je pro oblast NZDM10 důležité především to, 

že je ke smyslu potřeba inspirovat. Pokládat zajímavé otázky, zdůrazňovat silné stránky 

druhých a nabízet, jak by se na nich dalo stavět. Dalším důležitým aspektem je to, že nejlépe 

zkrátka funguje sledovat smysluplné lidi tzv. v akci. Smysluplnost je nakažlivá, inspiruje 

druhé.  

                                                 
10 Ale i dalších OOS, zvlášť těch, kteří pracují s mládeží nebo se věnují aktivismu. 
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Podle Damonových zjištění, potřebuje většina mladých lidí povzbudit při hledání 

vlastního smyslu. Potřebují někoho, ke komu se budou obracet jako k příkladu, kdo jim 

položí tu správnou otázku, postaví je před nějakou výzvu, někoho, kdo jim pomůže vlastní 

smysl objevit. Při svém výzkumu se často setkával s tím, že tzv. smysluplní respondenti 

zmiňovali situace nebo okamžiky „prozření“, kdy jim došlo, co chtějí v životě dělat, čím 

mohou přispět, nebo to, že na jejich činech záleží. (Damon W. , 2008)   

Damon zmiňuje i svůj vlastní zážitek, kdy odevzdával svému učiteli odbytý domácí 

úkol se slovy, že na tom stejně nezáleží. Jeho učitel mu ale odpověděl, že „na všem, co na 

tomto světě děláme, záleží“. Damon vypráví, že ho učitelova věta probrala z letargie 

a pomohla mu uvědomit si, že je to hluboká pravda. (Damon W. , 2009) Právě takové 

okamžiky prozření popisují i další účastníci Damonova výzkumu. Drobné situace, detaily 

a osobní příklady, které jim otevřeli dveře k jejich vlastní smysluplnosti. V prostředí 

ohroženém sociálním vyloučením se přirozeně vyskytuje ještě více překážek, které musí lidé 

překonávat. O to palčivější je potřeba pomáhat těmto lidem nalézat smysl jako něco, pro co 

má cenu tu dřinu podstupovat. 

3.4.2. Kultura smyslu 

Co je tedy třeba dělat, pokud chceme mladé lidi podpořit v pozitivním vývoji 

a nechceme je strašit důsledky rizikového chování? Damon argumentuje, že je důležité pro 

mladé lidi systematicky budovat prostředí, kde na jejich činech záleží. Prostředí, které je 

pobízí k vlastní aktivitě. Prostředí, kde mají mladí lidé slovo a které mohou svými činy 

ovlivňovat. Prostředí, kde dospělí mladé podporují v jejich snažení. Takovému prostředí 

Damon říká kultura smyslu. Kultura smyslu mladé lidi přirozeně aktivizuje a je podle 

Damona zásadní pro pozitivní vývoj společnosti.  

Mladí lidé údajně nejlépe pociťují smysl tam, kde mají dospělí vysoká očekávání. 

Damon se tímto poznatkem víceméně shoduje se závěry České školní inspekce. Dlouhodobě 

se ví, že žáci s nižším socioekonomickým statusem (SES) mají menší šanci na to, že budou 

ve škole úspěšní. Zajímavé však je, že i žáci s nižším SES dosahují lepších výsledků 

v mezinárodních srovnávacích testech ve školách s vyšším průměrným SES než ve školách 

s nižším SES. Zároveň i subjektivně málo motivovaní žáci dosahují ve srovnávacích 

mezinárodních testech vyšších bodových skóre ve školách s vyšším SES než motivovaní 

žáci ve školách s nízkým průměrným SES. Socioekonomický status školy je pak na základě 

těchto zjištění ČŠI ještě důležitějším faktorem, než je motivace samotných žáků. (ČŠI, 2018) 
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Kolektiv autorů publikace Bedekr sociálním začleňováním pro základní školy (Zíková, a 

další, 2011) rozdíl mezi školami s nižším a vyšším SES nacházejí právě v tom, jak dospělí 

přistupují k dětem a jaká mají vůči nim očekávání. Vyšší očekávání spolu s podporou 

prostředí jsou základní atributy kultury smyslu.  

3.4.3. Smysl a práce nejen s mládeží 

Z Damonova výzkumu vychází jako hlavní zdroje pocitu smyslu zaměstnání, rodina, 

občanství a víra. (Damon W. , 2008) Vlastní pocit smyslu lze určitě nalézt v práci, a jak 

naznačují data, velká část lidí ho tam také nachází. Podle zjištění Centra pro výzkum 

veřejného mínění je 77 % Čechů spokojeno se zajímavostí své práce. Smysluplnost práce 

pak lidé považují za osmou nejdůležitější hodnotu po rodině, dětech, přátelích, bydlení, 

zdravém životním prostředí a tím, že člověka práce baví. (CVVM, 2014)  

Výzkum z roku 2001 na reprezentativním vzorku Američanů ukázal, že za 

smysluplnou svou práci považuje 79 % obyvatel USA. Zajímavé je, že při tom vůbec nehraje 

roli typ práce, kterou vykonávají. (Colby, Sippola, & Phelps, 2001)11 Výzkum ukazuje, že 

velká skupina lidí, považuje svou práci za své poslání, za něco, co slouží společnosti, a to je 

důvodem, proč každé ráno znovu vstane, a jde pracovat. To, že svou práci nepovažují za 

užitečnou a smysluplnou jen lékaři, učitelé a soudci, ale i účetní, revizoři, recepční, exekutoři 

i úředníci, ukazuje, že smysluplnost neexistuje ve vnější realitě. Neexistují tabulky 

s pořadníky smysluplných prací. Zaměstnání nelze seřadit od nejvíce po nejméně 

smysluplné. Smysl dodává zaměstnanec. Je to tedy pravděpodobně právě tak, jak říká 

Frankl: život se ptá – my odpovídáme.  

Důležitým argumentem, který vychází z Damonovy teorie, je apel. Apel, že jako 

společnost potřebujeme smysluplné lidi, kteří budou inspirovat dospívající a budou jim 

oporou, nebo majákem, na jejich vlastní cestě ke smyslu. Damonova teorie není pouze 

popisná, ale nabízí variantu lepšího světa, který bychom mohli mít, budeme-li na tom 

pracovat.  

Důležitost smysluplných profesionálů zdůrazňuje i finská výzkumnice Kirsi Tirri, 

která používá Damonovu metodologii na výzkum finského školství. Objevuje mezi finskými 

učiteli stejné kategorie, jako Damon mezi adolescenty. V jejím výzkumu jsou nejvíce 

zastoupeni fušeři (dabblers), ti, kteří pořád něco zkouší, každou chvíli se nadchnou pro 

                                                 
11 Mezi Američany a Čechy samozřejmě panují kulturní rozdíly, vztah k práci nevyjímaje. Necelých 

osmdesát procent obyvatel je ale tak vysoké číslo, že nad ním nelze jen mávnout rukou. 
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nějakou metodu, ale u ničeho dlouho nevydrží a nic jim opravdu nefunguje. Druzí zastoupení 

jsou smysluplní učitelé. Ti, kteří našli nějaký dlouhodobý směr, závazek, který při učení 

zastávají. Tirri si smysluplnost při učení spojuje s tím, že má učitel jasný vzdělávací cíl, 

jehož význam umí žákům vysvětlit a případně si ho obhájit. Je přesvědčená, že jen 

smysluplní pedagogové budou učit novou generaci tak, jak to potřebuje současná doba. 

(Tirri, 2018) Závěry Kirsi Tirri lze vztáhnout i trochu obecněji. 21. století je a bude plné 

výzev, se kterými je a bude třeba si poradit, právě proto potřebujeme smysluplné 

profesionály. Pro výchovu budoucích smysluplných profesionálů potřebujeme právě teď 

smysluplné pracovníky s mládeží. Z těchto důvodů vybírá tato práce Damonovu teorii jako 

optiku pro sběr dat. 

3.5. Jak uchopit smysl 

Smysluplnost nebo prožívání smyslu je niterní lidskou odpovědí na otázku „proč?“. 

A to „proč“ v tom nejširším slova smyslu, proč žijeme tak, jak žijeme. Této všudypřítomné 

lidské otázce se věnují filosofové, teologové, psychologové, sociologové i odborníci na 

marketing (a tento výčet oborů zcela jistě není kompletní). Tato práce vybírá dvě teorie 

smysluplnosti, které budou optikou pro sběr dat.  

Mezi dvě vybrané teorie patří přístup ke smyslu podle Viktora Frankla a teorie 

Williama Damona. Frankl chápe smysl jako nejvyšší lidskou potřebu. Ve Franklově pojetí 

je to život, který dává podmínky a člověk na ně odpovídá. Je jeho úkolem najít svůj logos, 

svůj smysl. Něco, pro co je člověk nepostradatelným a nenahraditelným. To mu pak pomáhá 

překonávat životní překážky a žít spokojený, naplněný život. 

Damon se věnuje především prožívání smyslu u adolescentů. Tvrdí, že pocit 

smysluplnosti má přímý vliv na jejich životní spokojenost i budoucí úspěchy. Damonova 

teorie je veskrze aplikovaná. Damon říká, že svým „pedagogickým“12 přístupem k mládeži 

můžeme pozitivně ovlivnit jak proces dospívání, tak do budoucna vychovávat generaci 

podnikavých, demokratických občanů.  

Damonovi se podařilo smysl operacionalizovat a přichází díky tomu se silnými 

argumenty pro to, co se musí při práci s mladými lidmi změnit. Zároveň jeho závěry vychází 

i z výzkumů mezi zaměstnanci různých profesí a také filantropů a dárců. Právě proto je jeho 

                                                 
12 Damon nutně nemluví o pedagogických pracovnících, ale o všech, kteří mohou mít na mladé lidi 

vliv. Přístup těchto lidí k mládeži má být především vědomý si svého vlivu. Mají podporovat zápal a zájem 

mladých lidí a inspirovat je svou vlastní smysluplností.  
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teorie velmi relevantní pro případ NZDM. Nicméně pro účely svého výzkumu Damon 

prožívání smysluplnosti značně redukuje na artikulované životní záměry a cíle. Damonova 

operacionalizace smyslu tak sice dobře funguje pro výzkum, ale dle mého názoru dimenze 

smyslu výrazně zplošťuje.  

Zároveň je třeba uvažovat o mezikulturních rozdílech mezi Američany a Čechy. 

Pravděpodobně jsme výrazně méně zvyklí dávat si ambiciózní cíle. O to méně je 

pravděpodobné, že budou čeští respondenti umět své životní „proč“ snadno a jednoduše 

vysvětlit.  

Z těchto důvodů tato práce nebere Damonův postup při výzkumu jako prostý návod, 

ale nechává otevřené dveře interpretativnějším schématům. Ačkoli je Franklův přístup 

spekulativnější může nakonec lépe pomáhat odhalovat realitu. Proto tato práce nepřejímá 

Damonovu metodologii a například na rozdíl od Damonových polostrukturovaných 

rozhovorů a dotazníků volí narativní rozhovory. Cílem totiž není zařadit respondenty do 

Damonem přehledně připravených kategorií (nezaujatí, fušeři, snílci a smysluplní), ale 

porozumět způsobu, jakým konstruují smysluplnost v rámci práce v NZDM. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

4. Metodologie 

4.1. Kvalitativní výzkum 

Cílem výzkumu je především porozumět fenoménu smysluplnosti v prožívání 

pracovníků NZDM. Protože je taková otázka niterní součástí každého dotazovaného, jeho 

osobní konstrukcí, je jisté, že je třeba získat data z emické perspektivy aktérů. Z tohoto 

důvodu je žádoucí použít kvalitativní výzkum, který se mnohem lépe hodí pro odhalování 

podstaty něčích zkušeností. (Strauss & Corbinová, 1999) 

Švaříček a Šeďová (2014, str. 17) tento přístup definují jako „proces zkoumání jevů 

a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na 

hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem 

výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za pomoci celé řady postupů a metod 

rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu“.  

4.2. Cíle práce a výzkumné otázky 

Kvalitativní výzkum na základě kombinace induktivní a deduktivních postupů 

a systematické analýzy může dojít až do vzniku nové teorie. (Strauss & Corbinová, 1999) 

Až takové ambice tento výzkum nemá. Vychází z podnětu z terénu, kde v NZDM pracovali 

lidé, kteří nevěřili v možnost sociální inkluze pro své klienty. Protože je sociální inkluze 

a prevence sociálního vyloučení z podstaty posláním NZDM, dostává se tato zkušenost do 

konfliktu s běžně používaným tvrzením, že v OOS pracují lidé silně motivovaní posláním 

organizace, protože jim OOS nemohou zaplatit stejně jako tržní sféra. Tato zkušenost 

naznačuje, že pracovní motivace pracovníků NZDM může být složitější otázkou, než 

předpokládá teorie OOS. 

K prozkoumání motivací pracovníků NZDM používá tato práce teorie smysluplnosti. 

S ohledem na logiku zakotvené teorie (Strauss & Corbinová, 1999) ale používá teorii jen 

jako doprovod na cestě a jako nástroj pro popsání pojmů. Ve výsledku tedy uchopuje 

Damonovu teorii v novém světle, které umožňuje porozumět motivaci pracovníků NZDM. 

Podle Damonovy teorie pak lze uvažovat nad tím, že motivace pracovníků může mít přímý 

vliv na to, jak se organizaci daří naplňovat její cíle, tedy předcházet sociálnímu vyloučení 
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svých klientů. Proto se výzkum soustředí i na to, jak je tato možnost lépe naplňovat cíle 

organizace skrze motivaci pracovníků reflektována samotnými pracovníky.  

Cílem diplomové práce je porozumět tomu, jakým způsobem pracovníci 

nízkoprahových zařízení konstruují vlastní smysluplnost v rámci práce. 

Podotázky:  

1. Jak pracovníci NZDM přemýšlí o smyslu ve své práci? 

2. Jak pracovníci NZDM vnímají, že se smysl v jejich práci projevuje? 

3. Jaký vliv má podle výpovědí pracovníků NZDM jejich vlastní smysl na jejich 

klienty? 

4.3. Hloubkové rozhovory  

Sběr dat se uskutečnil pomocí hloubkových rozhovorů. Kvale definuje hloubkové 

rozhovory jako „metodu, jejímž účelem je získat vylíčení žitého světa dotazovaného 

s respektem k interpretaci významu popsaných jevů“. (Kvale, 1996 in Švaříček & Šeďová, 

2014) Hloubkové rozhovory tedy dobře slouží, jde-li nám o pochopení emické perspektivy 

aktérů. Otázka smysluplnosti je i otázkou hodnot. Proto bylo původním záměrem provést 

narativní rozhovory, kde je více prostoru pro respondenty a jejich vyprávění. Výzkumník 

zde hraje roli jen jakéhosi průvodce. (Chvístková, 2004) Sami respondenti volí, co je v jejich 

případě důležité a relevantní, a tam směřují svoje vyprávění. Kvůli situaci způsobené 

pandemií nemoci COVID-19 bylo ovšem nutné uskutečnit většinu rozhovorů online. Přes 

obrazovky monitorů je o něco obtížnější navázat s účastníky výzkumu vztah. Vnější 

struktura rozhovorů a občasné technické potíže často neumožňovaly přenechat vůdčí roli 

účastníkům výzkumu, proto bylo nutné přistoupit spíše k rozhovorům polostrukturovaným. 

Pokud se ale podařilo, aby se účastník rozpovídal a sám rozhodoval o tom, kam se bude 

rozhovor ubírat, vždy jsem to umožnila.  

Konkrétně byl proveden hloubkový rozhovor s 9 respondenty. První rozhovor 

proběhl osobně se dvěma respondenty, Alžbětou a Vendelínem, a trval více než dvě hodiny. 

Ostatní rozhovory se odehrávaly online s přenosem obrazu i zvuku a trvaly kolem jedné 

hodiny. Jen s Lenkou se nám nepodařilo navázat elektronické spojení, rozhovor tedy proběhl 

po telefonu a trval asi tři čtvrtě hodiny.  

Z každého rozhovoru byl vytvořen doslovný přepis, který byl nejprve zaslán 

respondentům k autorizaci a následně podroben analýze. Analýza probíhala na doslovném 
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přepisu. Z úryvků použitých v práci však byla odebrána část výplňkových či nedokončených 

slov pro větší srozumitelnost. 

4.4. Vzorek  

Vzorek byl s ohledem na zkoumané téma konstruován účelově. Byl omezen na 

placené zaměstnance NZDM, pro něž je práce v NZDM hlavní zdroj příjmů. Následně jsem 

požádala o rozhovor Alžbětu a Vendelína, se kterými jsem se viděla dříve, než jsem začala 

sbírat data. Jejich organizaci jsem vybrala jako typický případ (Flick, 2014) provozovatele 

NZDM podle údajů z Registru poskytovatelů sociálních služeb, tedy církevní právnickou 

osobu. Další kontakty jsem získávala technikou sněhové koule. Po rozhovoru jsem Alžbětu 

s Vendelínem požádala o kontakt na dalšího pracovníka NZDM, který mi přislíbili. V naší 

komunikaci ale nastala prodleva a já jsem proto kontaktovala Štěpána z jiné organizace, ze 

stejného kraje, se kterým se trochu znám. Jeho organizace je příkladem druhé nejtypičtější 

právní formy NZDM – spolku. Sněhovou kouli na získávání dalších respondentů jsem 

pomyslně rozvalila dvěma směry. Kromě příběhu několika pracovníků NZDM jsem tak 

rozkrývala i příběh dvou organizací, církevní právnické osoby, která provozuje několik 

klubů v malých městech, a spolku, který provozuje svůj klub a další sociální služby 

v krajském městě.  

Data ze dvou organizací jsou nakonec výhodou výzkumu, protože se popisované 

fenomény projevovaly v obou organizacích, je možné přemýšlet o jejich přenositelnosti i na 

jiná NZDM. Přesto je důležité zdůraznit, že vzorek nelze považovat za reprezentativní, 

a proto nelze výsledky analýzy jednoznačně zobecnit. 

Následující tabulka přehledně shrnuje základní údaje o provedených rozhovorech 

a respondentech.  
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Jméno13 Podobnost 

x 

Odbornost
14 

Orga-

nizace 

Vzdělání Cesta do NZDM Forma Měsíc 

Alžběta Podobnost CPO SŠ 

v oboru 

Do NZDM chodila na 

praxi, když dokončila 

školu, věděla, že mají 

volné místo. 

Osobně Březen 

2021 

Vendelín Podobnost CPO SŠ mimo 

obor 

První práce po škole. 

Dodělal si kurz 

pracovníka v sociálních 

službách. 

Osobně Březen 

2021 

Markéta Podobnost CPO SŠ mimo 

obor 

Druhá práce po škole. 

Hledala práci po 

přestěhování. Dodělala 

si kurz. 

Online Červen 

2021 

Lenka  Oboje, 

převaha 

podobnosti 

CPO VŠ 

v oboru 

První práce. Začala při 

škole na částečný 

úvazek. 

Po 

telefonu 

(technické 

potíže) 

Červen 

2021 

Pavlína Oboje, 

převaha 

odbornosti 

CPO VŠ mimo 

obor, VŠ 

v oboru 

právě 

studuje 

Po škole pracovala 

v jiném odvětví, zjistila, 

že jí to nenaplňuje, a 

proto šla pracovat do 

sociálních služeb (SAS). 

Práce v NZDM jí byla 

nabídnutá, protože 

nebylo místo v SAS. 

Online Červenec 

2021 

Štěpán Oboje Spolek VŠ 

v oboru 

Do NZDM chodil na 

praxi, poté na dohodu a 

následně na HPP. 

Online Květen 

2021 

Karolína Oboje Spolek VŠ 

v oboru 

Začala jako dobrovolník 

při škole, poté 

pokračovala na dohodu, 

a následně na HPP. 

Online Květen 

2021 

Adriana Oboje Spolek VŠ 

v oboru 

Začala na praxích, sami 

jí nabídli práci nejprve 

na dohodu, poté na HPP. 

Online Červen 

2021 

Julie Oboje, 

převaha 

odbornosti 

Spolek VŠ 

v oboru 

Našla inzerát na brigádu 

v oboru, zůstala i po 

škole. 

Online Červen 

2021 

Obrázek 6: Tabulka s údaji o respondentech výzkumu 

  

                                                 
13 Jedná se o pseudonymy přiřazené respondentům během anonymizace. 
14 Syrový (2004) uvádí, že pracovníci jsou do NZDM vybírání buď na základě podobnosti s klienty, 

nebo odbornosti, tzn. vzděláním či zkušenostmi. Všichni respondenti splňují kritérium podobnosti tím, jakým 

působí věkem (někteří dokonce spadají svým věkem do své cílové skupiny) a životní situací (nikdo z nich ještě 

nemá děti). Podle jejich slov pracovníkům pomáhá podobnost lépe budovat vztah s klienty na partnerské 

rovině. Zároveň vzhledem k pracovní době do pozdního odpoledne je práce spíš vhodná pro někoho, kdo ještě 

nemá rodinné závazky. Tudíž se dá předpokládat, že v sektoru NZDM pracují především mladí lidé. Nezahrnutí 

nikoho staršího do vzorku proto nepovažuji za překážku. 
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4.5. Etika výzkumu  

V rámci výzkumu byly velmi vážně brány i etické otázky výzkumu. Každý účastník 

výzkumu souhlasil jak se svou účastí, tak i s nahráváním rozhovoru. Vzhledem k citlivosti 

tématu byly už v rámci přepisu důsledně anonymizovány informace o účastnících výzkumu, 

jejich organizacích, klientech i místech působení. Jména účastníků jsou v celém textu 

nahrazena pseudonymy. Jména klientů, organizací, míst či kolegů, která v rozhovorech 

zazněla, byla označena obecným názvem s velkým písmenem (Klient, Organizace, Místo, 

Kolega apod.). Byl zachováván princip důvěrnosti a mlčenlivosti ve vztahu k osobním 

údajům. Se záznamy a přepisy rozhovorů jsem pracovala pouze já. Po obhájení této práce 

tyto záznamy zničím. Byl brán ohled i na princip autorizace, každému účastníkovi výzkumu 

byl zaslán celý přepis rozhovoru, a každý měl možnost se k němu vyjádřit. A to jak 

k otázkám anonymizace, tak i k obsahu rozhovoru. Nikdo z účastníků výzkumu však tuto 

možnost nevyužil. 

4.6. Analýza dat 

Záznam rozhovorů byl nejdříve doslovně přepsán do podoby textu. Tento text byl 

následně podroben analýze, jak ji popisuje Strauss a Corbinová (1999). Nejprve pomocí 

techniky otevřeného kódování, kterou Strauss a Corbinová definují jako „část analýzy, která 

se zabývá a označováním a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů“. (Strauss & 

Corbinová, 1999, str. 43) Na základě takové práce s přepisy rozhovorů byly objeveny hlavní 

kódy. Následně byly výsledky otevřeného kódování podrobeny technikám axiálního 

kódování, jakožto „soubor(u) postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování 

znovu uspořádány novým způsobem“. (Strauss & Corbinová, 1999, str. 70). V této fázi byly 

kategorie a kódy přeuspořádávány podle vztahů mezi sebou. Zároveň byla pomocí technik 

selektivního kódování objevena centrální kategorie, která slouží jako kostra příběhu, která 

konceptualizuje a integruje celý popisný příběh. (Strauss & Corbinová, 1999) 

Druhým zdrojem dat byly terénní poznámky z rozhovorů, kam jsem si zapisovala, 

jak jsem porozuměla respondentům a jejich motivaci, tyto poznámky mi také umožnily 

nalézt ústřední kategorie. V rámci axiálního a selektivního kódování navíc sloužily jako 

doprovod na cestě předem stanovené výzkumné otázky. S texty i kategoriemi bylo 

pracováno tak, že šlo především o to, nalézt odpovědi na otázky položené předem. Tudíž 

tato práce nevyužívá techniku zakotvené teorie ve své celistvosti, a proto nemíří až 

k formulování vlastní teorie.   
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5. Výsledky analýzy dat 

5.1. Cesta do NZDM a tři typy vztahu k poslání 

Cesta do NZDM představuje v rámci výzkumu důležitou kategorií především ve 

vztahu předpokladu teorie OOS, že jsou zaměstnanci motivování především posláním 

organizace. Ve výzkumu se objevily tři typy vztahu k poslání.  

1) Pracovníci si organizaci vybrali kvůli jejímu poslání, naplňují tam svůj smysl. 

2) Pracovníci se do NZDM dostali náhodou v rámci školních praxí či 

dobrovolnictví, aniž by nějak výrazně reflektovali, o co takovému zařízení jde. 

Poslání organizace a práce s cílovou skupinou je zaujaly a jsou důvodem, proč 

v organizaci zůstávají. 

3) Pracovníci si organizaci vybrali, protože nabízela práci, která pro ně byla 

dostupná. Poslání organizace představuje sympatický bonus, ale není stěžejní. 

5.1.1. Pracovníci si organizaci vybrali kvůli jejímu poslání 

První typ vztahu pracovníků k poslání organizace představuje situaci, kdy má 

pracovník relativně jasně vyprofilovaný svůj smysl, jak ho definuje Damon. Ví, o co mu 

v životě jde, co je pro něj důležité a přibližně i to, co chce dělat. Postupnými kroky 

a životními volbami se více ujišťuje ve své životní náplni, smyslu. Poslání NZDM je s tímto 

osobním smyslem pracovníka v souladu a umožňuje mu ho naplňovat.  

Lenka si vybrala studium sociální práce, protože chce pomáhat lidem. Baví jí práce 

s dětmi a zároveň chce pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Považuje za důležitější 

pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce. NZDM pro ni představuje možnost, jak naplňovat 

oboje a zároveň si u toho vydělat svoje první peníze.  

Julie si organizaci vybrala už na škole, i když přesně nevěděla, co přesně tato práce 

obnáší, věděla, že chce pracovat s cílovou skupinou NZDM.  

Pavlína je někde na pomezí prvního a druhé typu vztahu k poslání. Ačkoli se do 

NZDM dostala náhodou a až tam zjistila, že jí to baví možná ještě víc než původně plánované 

zaměstnání v sociálně aktivizační službě, svůj smysl hodně staví na pomoci dětem, což je 

posláním i NZDM. Poslání organizace jí tedy prvoplánově nepřivedlo, ale až v organizaci 

zjistila, že ho může naplňovat. 
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Podobně se do NZDM dostala i Adriana, která chtěla vždy pomáhat ohroženým 

dětem, nicméně do NZDM se dostala náhodou skrze školní praxi. Původně službu NZDM 

vůbec neznala a až v rámci praxí zjistila, že tam může naplňovat svůj smysl. 

5.1.2. Pracovníci se do NZDM dostali náhodou v rámci školních 

praxí či dobrovolnictví, poslání je důvodem, proč zůstávají 

Velká část pracovníků NZDM se do organizace dostala tak, že si potřebovali splnit 

povinnou školní praxi, nebo chtěli zkusit něco nového jako dobrovolníci. Kdyby jim 

organizace aktivně práci nenabízela a nedostali by možnost si jí vyzkoušet, nenapadlo by je, 

že ji chtějí dělat. Jejich cesta do NZDM se odehrála z nějakých osobních praktických 

pohnutek. Potřebovali něco splnit, chtěli si něco zkusit, o poslání organizace v jejich 

motivaci nejprve příliš nešlo. V práci pokračovali především proto, že představovala něco, 

co už znají a umí. Obsah práce nebo poslání jsou jim sympatické a oboje je i důvodem proč 

v organizaci zůstávají. 

Alžběta si práci v konkrétním NZDM vyzkoušela během školních praxí. Zjistila tam, 

že jí práce s cílovou skupinou NZDM vyhovuje lépe než jiné oblasti sociální práce. 

V momentě, kdy sháněla práci, věděla, že NZDM má volné místo. Ráda by si vyzkoušela 

i práci v jiném NZDM  

Štěpán se do NZDM vydal taky proto, aby si splnil povinnou školní praxi. Práce se 

mu líbila a podle jeho názoru mu i šla. Organizace sama mu pak nabídla pracovat u nich 

brigádně a následně na hlavní pracovní poměr. Práci tedy podle svých slov získal bez 

vynaložení energie navíc. Až postupem času si uvědomil, že je v práci především proto, že 

při práci s klienty naplňuje i svůj osobní smysl. „Ač se mi na tý praxi líbilo a všechno a líbilo 

se mi to prostředí, tak ze začátku jsem to i vnímal tak, že prostě budu mít první jako full-job 

práci, a hlavně vlastně jako, když to řeknu, nechci říct skoro zadarmo, ale prostě byla mi 

nabídnutá a já jsem nemusel nikde hledat práci, jo. Bylo tam i kousek tohohle, jo, nějakýho 

toho praktickýho hlediska. Ale teďkon to vnímám tak, že teoreticky bych mohl odejít a najít 

si jinou práci. Možná i líp, samozřejmě, placenou. Ale teďka to právě vnímám tak, jako jsem 

o tom mluvil, že... Teď to vnímám jako to poslání než jako práci.“ 

Podobný příběh jako Štěpán má i Karolína, která začínala v NZDM jako 

dobrovolník: „já jsem prostě chtěla něco jako zkusit a získat prostě zkušenost a třeba se 

nějak najít.“ Dobrovolnická zkušenost pro ni představovala především možnost lépe poznat 

sama sebe. To, že chce zůstat, zjistila, když začala pracovat s klienty a práce ji bavila 
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a zjistila, že je v ní dobrá. Organizace sama jí poté nabídla placenou práci. Nemusela tedy 

přemýšlet, co chce v životě dělat, ale prostě pokračovala. 

5.1.3. Pracovníci si organizaci vybrali, protože nabízela práci, která 

pro ně byla dostupná. Poslání organizace představuje 

sympatický bonus 

Třetím typem vztahu k poslání NZDM je situace, kdy si pracovníci zvolili práci 

v NZDM především proto, že byla dostupná vstupními podmínkami nebo lokálně. Poslání 

NZDM představuje něco, co pracovníci prostě dělají v práci, ale nevychází to z jejich 

niterného přesvědčení. To, že pracovníci v práci zůstávají, souvisí spíš s praktickými důvody 

jako například, že jim vyhovuje pracovní doba, plat, lokalita apod. Zároveň ale nejsou 

s posláním v rozporu a nemají problém ho v práci vykonávat. 

Vendelín: „Vesměs jako, je to, já třeba teďkon řeknu, že prostě práci dělám kvůli 

penězům, jo. Ale tak zas chci dělat prostě, nebo to tak beru já prostě, protože mám nějaký 

svý cíle, kterejma si chci jako dosáhnout svůj sen nějakej. Jo a že si na ten sen chci vydělat 

nějakým zajímavým způsobem třeba. A bonus je to, že když prostě můžu někomu pomoct, tak 

je to supr, za mě.“ 

Markéta potřebovala práci po přestěhování, žádnou lepší v lokalitě neobjevila: „Když 

jsem se tady já dívala, tak tady právě nic jiného nebylo. Buďto tohle, anebo snad do nějakých 

tkalcovských dílen nebo něco takovýho, takže to bylo tak nějak jako jasný, že to zkusím 

a kdyžak budu hledat práci i jinde, jako Jiné Město a podobně. Kdyby tadyto nevyšlo. Ale 

jinak asi kdyby tady byla třeba nabídka jako dělat sekretářku dál, tak bych dělala asi dál 

sekretářku. Nebo administrativního pracovníka. Takže byla vlastně fakt jako náhoda, že tady 

jsem. A tak se mi tady líbí, tak jsem tady do teď.“ 

Naplňování cílů NZDM pro Markétu ani Vendelína nepředstavuje nějakou zásadní 

překážku, zkrátka to dělají, když se to po nich chce. Ani to není v rozporu s tím, co si myslí 

o světě a jaké mají hodnoty. Ačkoli Vendelín musel v práci nejprve zpracovávat svoje 

předsudky. Poslání NZDM každopádně není něco, co by nějak vycházelo z jejich niterného 

přesvědčení, ale spíš než, že by k němu byli v opozici, je poslání NZDM mimo oblast jejich 

osobního zájmu. 
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5.2. Čtyři zdroje smyslu v práci 

Ústřední kategorií, která slouží jako kostra analytického příběhu, je zdroj smyslu. 

Tato kategorie označuje zdroje motivace pracovníků NZDM. Na základě analýzy dat lze 

říci, že pracovníci NZDM konstruují vlastní smysluplnost v práci na základě čtyř kategorií. 

Tyto kategorie pak mají vliv na to, jak pracovníci přemýšlí o projevech jejich smysluplnosti 

při práci, i na to, jak lze podle jejich výpovědí přemýšlet o důsledcích pro klienty. Zároveň 

mají pracovníci postavenou svou motivaci vždy na více kategoriích, kterým ale připisují 

různou důležitost. Zdroje smyslu se v jejich výpovědích často mísí a prolínají a interagují 

mezi sebou. 

Prvním zdrojem smysluplnosti je záměr pracovníků pomáhat klientům. O takovém 

cíli respondenti mluvili zdaleka nejčastěji. Všichni respondenti vnímají, že jim tato práce 

umožňuje pomáhat cílové skupině, a je to pro ně motivační, ačkoli různou měrou, jak již 

naznačila předchozí kapitola. Damon definuje smysl jako „stabilní a zobecněný záměr 

dosáhnout něčeho, co je důležité pro člověka samotného a ve svém důsledku prospívá i světu 

mimo něj.“ (Damon, Menon, & Cotton Bronk, 2003, str. 121) Cíl pomáhat klientům můžeme 

bez problémů chápat jako smysl odpovídající Damonově definici. 

Druhou kategorií, která pracovníkům slouží jako zdroj smysluplnosti je 

profesionalita. Pracovníci museli vynaložit nějaké úsilí na to, aby mohli tuto práci dělat. 

Především vystudovat vysokou školu či kurz pracovníka v sociálních službách, museli se 

také naučit komunikovat s klienty i celou řadu dalších technik a postupů. Tyto jejich 

teoretické znalosti a praktické dovednosti tvoří jejich expertizu. Jsou zároveň zdrojem 

hrdosti a pozitivních představ o sobě a o své práci. Přispívání k dobrému jménu profese, 

naplňování standardů i očekávání společnosti je také cílem, který přesahuje dobro 

jednotlivce. Lze ho tedy jednoznačně prohlásit smyslem podle Damonovy definice. 

Třetí kategorií, kolem které pracovníci NZDM staví svoji motivaci je práce jakožto 

zdroj obživy. Pro všechny mé respondenty představuje práce v NZDM hlavní zdroj příjmů, 

tak byl i konstruován výzkumný vzorek respondentů. Proto jejich motivace nějak se 

zaopatřit, chodit do práce a dostávat plat, logicky občas vystupuje napovrch. Důležitá je pak 

i role práce jako zdroje společenských kontaktů. Respondenti, kteří staví svoji motivaci 

nejsilněji na této třetí kategorii, pak práci vnímají zároveň jako povinnost i jako hodnotu. 

V momentě, kdy se jedná o hodnotu a jde o naplňování společenských norem lze uvažovat 
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o tom, že i tato kategorie naplňuje Damonovu definici smyslu. Ve druhém případě je však 

práce uvažována spíše jako prostředek k dosahování cílů v jiných oblastech.  

Čtvrtou kategorií, na které respondenti staví svou motivaci, je usilování o osobnostní 

rozvoj. Takové úsilí by mohlo naplňovat Damonovu definici, kdyby jeho cílem byla 

například stále se učící vzdělaná společnost. V úvahách pracovníků sice osobnostní rozvoj 

a sebevzdělávání vystupuje jako hodnota, ale častěji motivace k osobnímu rozvoji slouží 

jako nástroj profesionality nebo funguje jako zaměstnanecký benefit. Pracovník je za svou 

práci odměňován jak mzdou, tak příležitostmi k osobními rozvoji. 

5.2.1. Klienti jako zdroj smyslu 

Pomáhání klientům představuje v rámci výzkumu nejsilnější kategorii. Všichni 

respondenti ho totiž vnímají jako hodnotu, a to i přesto, že svou motivaci třeba nestaví jen 

na tom. Motivace pracovníků v této oblasti se sestává ze tří komponent: 

1) Potřebě pomáhat 

Velká část respondentů se pro profesionální pomáhání druhým rozhodla, když si 

vybírala školu, a v této životní dráze pokračují. Jejich motivace pro pomáhání stojí buď na 

nějaké osobní zkušenosti, jako v případě Adriany. 

Adriana: „Já jsem měla takhle jako problémovýho bráchu vždycky, tak to mam asi 

jako spojený nějak s tím, že těm dětem prostě chci pomoct, protože bráchovi jako taky 

pomáhali, že jo.“ 

Nebo stojí na tom, že tomu zkrátka připisují hodnotu na základě svého vnitřního 

prožívání. 

Lenka: „Asi tak nějak, ono to bude znít jako klišé, ale protože cejtim, že to má nějaký 

smysl.“ 

2) Chuti pracovat s dětmi/lidmi 

Práce s dětmi připadá respondentům jak důležitá, tak i zábavná. Člověk pro ni sice 

potřebuje nějaké specifické předpoklady, v představách pracovníků to rozhodně není práce 

pro každého. Když však člověk tyto předpoklady má a dobře mu jde komunikace s dětmi, 

práce v NZDM je pro pracovníky jak smyslem (jsou přesvědčení, že svou činností přispívají 

k něčemu důležitému), tak je pro ně práce s dětmi sama o sobě odměnou. 



57 

 

Štěpán: „Asi bych neřekl, že práce v NZDM je poslání, ale řekl bych, že poslání je 

práce s dětma. (…) Mě hrozně baví na tý práci to, že jako můžu bejt právě v tý přímý práci 

s těma dětma. Protože, kdy si jako dospělý člověk, když nemá děti a nedělá třeba učitele nebo 

práci s dětma, dostane do kontaktu s dětma?“ 

3) Víře, že je možné něco změnit, něčeho dosáhnout 

Značná část pracovníků nalézá smysluplnost práce v NZDM i v tom, že má pocit, že 

s mladými lidmi to tzv. ještě má cenu, řečeno slovy Štěpána: „ovlivňovat mladé mozky 

předtím, než třeba spadnou do průseru“. Tedy, že mladí lidé mají větší šanci některé věci 

překonat a změnit se k lepšímu. Zároveň to pracovníkům umožňuje tyto změny vidět 

a pozorovat a být tzv. u toho, když klienti zrají a rostou a stávají se z nich lepší lidé. Možnost 

vidět výsledky své práce je pak pro pracovníky také motivační. 

Pavlína: „A tady vlastně to dítě, když ti sem chodí každý den, tak ty tu změnu vidíš 

průběžně, jo, jak se vlastně zdokonaluje, a to dítě samo to chce třeba i změnit, protože tam 

nemá zaběhnutý nějaký takový jako zlozvyky nebo není, není ještě tak moc v těch kolejích, 

aby z nich prostě nebylo možný ho vyhodit.“ 

Smysluplnost postavená na klientech se pak podle výpovědí pracovníků projevuje 

tak, že se pracovníci do práce těší, baví je a utíká jim rychle. Klienti a poslání organizace 

jsou jim i oporou v těžkých časech. Respektive jsou vnitřním motorem pro překonávání 

překážek. Svůj zájem o klienty tito pracovníci často vyjadřují nad rámec běžných pracovních 

povinností. V důsledku toho si pracovníci všímají, že jim klienti vrací zájem zpátky (zvlášť 

v momentech, kdy je na nich vidět, že je něco trápí). Někteří pracovníci si pomoci klientům 

váží více než profesionality, což znamená, že je tzv. pomoženo i takovým klientům, kteří na 

tom sami příliš nepracují. Zároveň však tento pohled na klienta jako na někoho, komu je 

třeba pomoci, vytváří relativně nízká očekávání pracovníků od klientů. Podle Damonovy 

teorie15 pak mohou tato nízká očekávání ve svém důsledku podrývat snažení pracovníků 

a schopnost organizace naplňovat své poslání. Pracovníci si také většinou nemyslí, že by 

                                                 
15 Damon tvrdí, že nejlépe se daří vytvářet kulturu smyslu tam, kde panují vůči mladým lidem relativně 

vysoká očekávání – tedy okolní svět věří, že něco zvládnou, mohou změnit atp. Je prokázaným 

psychologickým jevem, známým jako Pygmalion efekt, že lidé mají tendence chovat se tak, aby naplnili naše 

očekávání. Pokud si např. učitel myslí o svých žácích, že jsou nadaní, mají pak často lepší výsledky, ačkoliv 

se jedná o běžné děti. Právě z tohoto důvodu mohou nízká očekávání od klientů podrývat práci pracovníků 

a poslání organizace.  
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jejich vlastní motivace měla nějaký významný dopad na klienty samotné. Možnosti předávat 

svůj zápal dál, jak o tom hovoří Damonova teorie, si respondenti tedy zatím nepovšimli. 

5.2.1.1.Projevy: Nadšení a flow 

Pracovníci NZDM se o projevech jejich smyslu odvozeného od klientů vyjadřovali 

nejčastěji tak, že je práce baví a těší, je pro ně zdrojem radosti, nadšení a pocitu naplnění. 

Při práci s dětmi často necítí únavu a čas jim utíká rychle. Zažívají tedy při práci pocity, 

které jsem v rámci analýzy spojila s fenoménem flow.  

Pracovníci, kteří nemají pocit smysluplnosti v této oblasti ukotvený tak silně, pocity 

spojené s flow (nadšení, radost a změněné vnímání času) zažívají v situacích, kdy je na klubu 

zábava a neděje se tam nic obtížného. 

Alžběta: „hodně jsme s nima začali hrát Člověče, nezlob se, to se tady jako fakt hodně 

chytlo, extrémně, to jsme až koukali. A většinou, když jsme se fakt do toho zažrali a hrálo 

nás prostě, hráli jsme všichni, že jako fakt byly obsazený veškerý ty políčka (smích), tak 

většinou při tadytěch hrách.“ 

Pracovníci, kteří silně opírají svou smysluplnost o klienty, pak takové pocity zažívají 

častěji, a i v situacích, které nejsou jen veselé.  

Já: „Říkáš si někdy, že je ta práce jako až moc náročná? Víš, jakože, když je to pak 

takhle, nosíš si to domů a tak. Že jako říkáš si někdy takový to: „Mám to zapotřebí?“. 

Adriana: „Hm, jako mně se tohle právě moc nestává. Jakože jsem hotová, třeba 

kolikrát prostě, když je to těžký, ale asi si to jako neříkám ještě, no tady to, jakože mně to 

prostě fakt baví, i když to je jako těžký.“ 

Rozdíl mezi úryvkem z rozhovoru s Alžbětou a tím s Adrianou spočívá především 

v závažnosti situace. Alžbětě čas tzv. letí a práce ji nejvíc baví v momentech, kdy je na klubu 

legrace, odlehčená atmosféra, jednoduše zábava. Adriana, která má prožívání smysluplnosti 

v práci postavené na klientech mnohem silněji, pak podobné pocity má i v momentech, kdy 

řeší na klubu nějakou závažnou situaci. 

5.2.1.2.Projevy: Překonávání překážek 

Pracovníci si všímají, že jim pocit smysluplnosti, který souvisí s pomocí klientům, 

pomáhá překonávat překážky a stinné stránky práce. Mezi nejčastěji jmenované překážky 

patří pracovní doba do pozdního odpoledne, administrativa a obtížná témata, tedy psychická 
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náročnost práce. Všechny tyto nevýhody práce v NZDM většině pracovníkům pomáhá 

překonávat to, že vidí smysl v práci s klienty.  

Karolína: „Pravděpodobně, kdyby ta práce mě svým způsobem jako nebavila 

a nenaplňovala, tak si neumím představit, že bych to jako mohla dělat, s tím fakt jako, že to 

je do večera.“ 

Všechny tyto subjektivně vnímané nevýhody práce lze podle pracovníků překonat, 

protože je vztahují k tomu, co klienti potřebují. Adriana například někdy bojuje 

s administrativou, a tak se snaží si připomínat, že i administrativu dělá pro klienty, aby pro 

ně služba mohla být ještě lepší.  

Nakonec tedy největší překážkou v rámci práce v NZDM jsou pro tyto pracovníky 

situace, kdy nemají s klienty dostatečný kontakt. Omezení způsobená pandemií pak logicky 

představovala pro pracovníky značnou výzvu. 

Lenka: „Teďka to je jako všelijaký, chodí jich prostě pár. Nebo nikdo nepřijde třeba 

celej den, tak je to takový, že tam jenom sedíme, uděláme tu kancelářskou práci, co je 

potřeba, a je to takový, takový zdlouhavý, no. Takže mám ráda, když se tam opravdu něco 

děje, když ty děti přijdou a můžeme s nima pracovat.“ 

Pavlína zase řeší, že do klubu nechodí právě ty děti, které její pomoc nejvíce 

potřebují, a bojuje kvůli tomu s pocity vlastní zbytečnosti, nenaplněnosti. Pro Julii by 

dokonce dlouhodobý nedostatek klientů představoval důvod s prací v NZDM skončit. 

Ačkoli tedy jmenované největší překážky jako nepříznivá pracovní doba, administrativa 

a psychická zátěž někdy představují pro pracovníky zdroje jistého nepohodlí, jediná 

překážka práce, se kterou se pracovníci nedokáží snadno poradit na základě svého pojetí 

smysluplnosti postaveného na pomoci klientům, je právě nedostatečný kontakt s klienty. 

5.2.1.3.Projevy: Zájem o klienty nad rámec povinnosti 

Když pracovníci popisují to, jak se jejich smysluplnost projevuje na klubu, zaznívalo 

v rozhovorech nejčastěji, že jejich aktivita nevychází z toho, že se po nich jen něco chce, ale 

je založená na tom, že mají o děti upřímný zájem.  Pracovníci se aktivně snaží být někým, 

komu se můžou klienti svěřit, za kým přijít se svými problémy. Práce s klienty je pro ně 

osobní.  

Štěpán: „Do tý práce, do toho osobního kontaktu s dětma vkládáme sami sebe, a jsme 

prostě pozorný, jako nasloucháme, přemýšlíme o těch věcech, diskutujeme je.“ 
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Pracovníci vstupují s klienty do vztahů a jdou tzv. se svou kůží na trh. Tedy ukazují 

klientům svou reálnou stránku, pozitivní vlastnosti a zkušenosti stejně jako svoje chyby.  

Alžběta: „A umíme jim prostě ukázat, že jsme taky lidi, že taky pijem alkohol. Že se 

taky jako umíme bavit. A umíme se před nimi tak jako, bych řekla, ztrapnit (smích).“ 

Pracovníci budují svůj vztah s klienty na své upřímnosti a autenticitě, do vztahu 

s klienty pak vkládají celou svoji osobnost. Snaží se působit autenticky, být sami sebou, což 

jim pomáhá s klienty navazovat upřímné vztahy. Jejich přístup ke klientům tedy přesahuje 

rámec pracovní povinnosti, nechávají klienty nahlédnout i do svého soukromého života. 

5.2.1.4.Důsledky: Klienti vrací zpátky 

Při přemýšlení o důsledcích pojetí smysluplnost pro klienty bylo znát, že jde pro 

pracovníky o vcelku novou myšlenku. Často na takto mířené otázky neměli odpovědi. 

Hlavní fokus měli pracovníci na sobě a to, že by jejich motivace měla mít nějaké důsledky 

i pro klienty, je vlastně nenapadlo. V rozhovorech nicméně často zaznívalo, že jsou podle 

zkušeností pracovníků klienti velmi citliví na rozpoznání vnitřního rozpoložení pracovníků.  

Karolína: „Oni (klienti) jsou jako dost vnímavý, myslím si, že poznají i to, jakej k nim 

my máme jako přístup, a vědí i jaký každý z nás jakoby jednotlivě je, a taky vědí, jak každý 

z nás jako reaguje, protože si myslím, že to oni nás mají jako docela dobře přečtený, když už 

nás jako znají chvíli. Tak to si myslím, že určitě (poznají i vnitřní nastavení pracovníků).“ 

Tato citlivost klientů se pak projevuje i v situacích, kdy mají pracovníci tzv. špatný 

den – něco se jim nedaří, jsou rozhození z domu nebo třeba unavení. Pracovníci si všímají, 

že klienti jejich rozpoložení snadno poznají, ačkoli se ho před nimi někdy snaží skrýt. Klienti 

jim v takových situacích zájem často vrací, ptají se jich, co se děje, poskytují jim oporu 

a pochopení.  

Markéta: „A prostě občas se takhle staraj, no. Jako vrací se to pak zpátky ta starost, 

ne že ne.“ 

Pokud vztah s klienty funguje na osobní rovině, energie do klientů vložená se pak 

pracovníkům vrací. Tak pracovníci poznávají, že vztah s klienty funguje dobře, dokonce lépe 

než čekali. 

5.2.1.5.Důsledky: Pomoc za hranou profesionality 

Pracovníci někdy sami pociťují, že vědí, co je pro klienty dobré, ale klienti se podle 

toho odmítají nebo nezvládají chovat. Pracovníci, pro které je důležitá profesionalita, se na 
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tomto bodě většinou zastavují a zdůrazňují dobrovolnost služby a důležitost vlastní motivace 

klientů, jak to popisuje Karolína. 

Karolína: „Hrozně záleží jakoby na motivaci těch dětí, těch klientů, protože, kolikrát 

oni teda mají nějaký ten problém, ale ta jejich motivace s tím jako něco dělat je třeba úplně 

nulová. Takže, tak s tím jako se taky nedá pracovat, když ještě, žejo, jsme dobrovolná služba. 

Takže nutit je vlastně do toho něco dělat nelze. A ani jako nechcem hlavně. Takže to pak i se 

zasekne a nic se s tím, nic se jako nedá dělat reálně.“ 

Naopak pracovníci, kteří jsou silněji než profesionalitou motivováni pomocí 

klientům, cítí, že by se klientům mělo pomoci, ačkoliv o pomoc si sami neřekli nebo 

nevyvinuli dostatečnou aktivitu, aby mohli svůj problém sami překonat. 

Vendelín: „Někdy i my sami prostě jako řekneme: „Hele jako máš blbý známky, ani 

nás neštvi, a prostě půjdeš se učit, jo”. Sice to neodpovídá tomu, ať si dělaj tady, co chtěj, 

jo. Ale zase jako můj názor je na to, že některý děti by neměli mít úplně až takovou volnost 

v tom se rozhodovat, co je pro ně dobrý nebo co oni potřebujou v tu chvíli.“ 

Podobný příklad pomoci klientovi za hranu profesionálních postupů, mi popisovala 

Alžběta s Vendelínem. Klienta si sami všimli a nabídli mu pomoc. On sám nejprve o pomoc 

stál, poté ale nepřišel na stanovené schůzky a aktivně svou situaci neřešil. Pracovníci mu 

tedy k řešení pomohli. 

Vendelín: „(…) že ho dotáhneme na OSPOD a že to tam s ním vyřešíme, on tam 

vlastně ani na tu schůzku nepřišel. Vlastně jak jsme tam na něj čekali s další pracovnicí.“ 

Alžběta: „To jsme ho tam taky museli dotáhnout, že jsme si pro něj došli.“ 

Vendelín: „A prostě jsme řekli: „A jdeš”. Ale zařídili jsme s ním ten den ještě 

občanku, prachy jsme mu zařídili,“ 

Alžběta: „A s tím, že za celou dobu jsme mu teda ještě sháněli potravinový balíčky 

a oblečení.“ 

Vendelín: „Jo ale pak vlastně úplně nějak se odmlčel, úplně jako přestal komunikovat 

a po nějaký době přišla zpráva, že jako, že sice děkuje, ale že jsme mu jako vůbec nepomohli, 

jo.“ 

Iniciativa klienta byla v tomto případě mnohem menší než iniciativa pracovníků.  

Klient byl spíš pasivním příjemcem pomoci. Pracovníci popisují, že ho museli někam 

„dotáhnout“, někam si pro něj dojít, něco mu sehnat a zařídit za něj. Aktivita byla podle 
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tohoto popisu situace jen na straně pracovníků. To ve své podstatě odporuje principům 

sociální práce. Pracovníkům se ale zdála pomoc klientovi důležitější než nějaké principy. 

Klientovu situaci oba pracovníci nakonec považují za zvládnutou, protože když klienta po 

několika měsících viděli, vizuálně vypadal, že se mu vede lépe. Nezáleží jim na tom, čí to 

byla zásluha, ani jestli jim poděkoval. Ve svých očích pracovníci úkol splnili a není důležité, 

jestli si toho všiml i klient. 

5.2.1.6.Důsledky: Nízká očekávání od klientů 

Do rozhovorů se často promítalo i to, že pracovníci nahlížejí na klienty, jako na 

někoho, kdo potřebuje pomoc. Jako na někoho mladého, kdo zkrátka, ještě všemu nerozumí. 

Takovou představu může formovat ať už jejich zkušenost s klienty, nebo zkrátka mocenská 

nerovnováha mezi těmi, kdo potřebují pomoc (klienty) a těmi, kteří ji umí poskytnout 

(pracovníky). To se pak promítá i do toho, že mají od klientů relativně nízká očekávání. Tato 

nízká očekávání pracovníků pak lze považovat za jistou překážku pro to, aby se pracovníkům 

dařilo budovat pro své klienty kulturu smyslu, a tím efektivněji naplňovat poslání 

organizace. 

Například Lenka v rozhovoru také mluvila o klientech jako o někom, kdo zatím 

nedokáže něčemu porozumět, nebo například ocenit práci pracovníků: 

Já: „A myslíš, že to poznají klienti, tu tvoji motivaci, že prostě chceš pomoc tam, kde 

je nejvíc potřeba při práci s dětma?“ 

Lenka: „To si nejsem místa, nejsem si jistá jakoby. Ale neberu si to vůbec nějak 

osobně jako, jestli si to dokážou jako vůbec uvědomit, že vlastně tam jsem pro ně.“ 

Nevědomost, nebo neschopnost klientů něčemu porozumět, ale někdy existuje 

především v hlavách samotných pracovníků, jak si někteří pracovníci všímají. 

Štěpán: „Mně se na tom hrozně líbí, že je třeba občas jako podceňujeme, že jsou jako 

mladý na něco nebo že jsou hloupý ještě, že tomu nemůžou rozumět ještě, jo. Ale mě tak 

občas překvapěj, jako ať už svojí vědomostí nebo tím, co dokážou jako vymyslet.“ 

Nízká očekávání od klientů mohou působit na jednu stranu nízkoprahově. Tedy, že 

stačí existovat, přijít do klubu, aby se člověk dočkal přijetí či pochopení. Principiálně NZDM 

funguje tak, že svým klientům nic nenutí a nic po nich tzv. nechce. Pro tyto principy existují 

odborné důvody, a tato práce rozhodně nemá ambice je rozporovat. Na druhou stranu ale 

mohou taková nízká očekávání působit kontraproduktivně vůči vytváření kultury smyslu. 
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Ve svém důsledku mohou vytvářet jakýsi demotivační koktejl a svět pro klienty, kde tzv. nic 

nemá cenu. To, jak se v NZDM daří budovat kulturu smyslu, by byl zajímavý námět pro 

další výzkum. Pracovníci samotní se ale o ničem takovém nezmiňují a vědomě na tom 

nepracují.  

5.2.1.7.Důsledky: Motivace pracovníků není zásadní 

Pokud pracovníci mluví o své motivaci, mají pocit, že je pro kvalitu jejich práce 

důležitá, že ovlivňuje to, že jí dělají s nadšením a jejich nadšení pak zase ovlivňuje klienty. 

To pracovníci poznávají tak, že jim klienti vrací energii a zájem. Damonova teorie navrhuje, 

že smysluplnost se projevuje jako jakýsi zápal, který pak smysluplní lidé kolem sebe šíří. 

Zápal a pocit smysluplnosti pak může být dobrým zdrojem motivace pro překonávání 

nejrůznějších potíží, kterým klienti čelí. Nikdo z pracovníků si ale nevšiml, že by měla jejich 

smysluplnost na klienty podobný vliv. Pracovníci často zdůrazňují, že ačkoli je jejich 

motivace důležitá, zásadní pro úspěch klientů je pouze motivace samotných klientů.  

Karolína: „Je to individuální a hlavně hrozně záleží jakoby na motivaci těch dětí, 

těch klientů, protože, kolikrát oni teda mají nějaký jakoby ten problém, ale ta jejich motivace 

s tím jako něco dělat je třeba úplně nulová. (…) Takže to pak i se zasekne a nic se s tím, nic 

se jako nedá dělat reálně.“ 

Lenka například hovoří o tom, že pokud jsou pracovníci motivováni pomocí 

klientům, pracují s nadšením a snaží se vytvářet klientům program na míru, který by je mohl 

zaujmout. Tohle nadšení se promítá do toho, jak klienti dochází do klubu, nemá ale podle ní 

přímý vliv na to, jak se jim daří v jejich životech. Motivace samotných pracovníků NZDM 

podle nich ovlivňuje jen to, co mají pracovníci tzv. ve své moci. Na úspěch klientů ale 

v představách pracovníků jejich zápal a nadšení do práce zásadní vliv nemá. 

5.2.2. Profese jako zdroj smyslu 

Druhou nejdůležitější kategorií, kolem které pracovníci konstruují vlastní 

smysluplnost je profesionalita. Profesionalita pracovníků pramení z nějakého jejich 

expertního vědění – specifických znalostí, dovedností a vzdělání pracovníků. (Freidson, 

1989) Pracovníci mají jasné představy, jak vypadá jejich správné jednání a jak vypadá 

správná služba pro klienty. Mají představu o tom, že mají dostatečné kompetence, aby 

zvládali obraz profesionála naplňovat. Ať už svým vzděláním nebo zkušenostmi, které 

získali přímou prací s klienty. Nedostatek expertního vědění je těmito pracovníky vnímán 
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silně negativně, jako nevyhovující či až do jisté míry ohrožující pro klienty nebo pro 

společnost, podrývající hodnoty sociální práce.  

Profesionalita pracovníků v NZDM je zároveň normativní (Leeman & Wardekker, 

2012), zahrnuje lidskou osobní stránku pracovníků. Jejich osobnost je současně i jejich 

pracovní nástroj, a tak pracovníci neustále vyjednávají mezi svojí osobní stránkou v práci – 

jejich autenticitou, a zároveň jejich profesionalitou. Pracovníci jsou na jednu stranu 

zapuštění v systému, ale zároveň je jejich lidská osobní stránka neoddělitelná od jejich 

profesní. Pracovní a osobní stránka pracovníků představují do jisté míry spojené nádoby.  

Profesionalita zároveň pracovníkům slouží jako hranice, která chrání klienta 

i pracovníka a vytyčuje hřiště pro společný kontakt. Dává vztahu s klienty hranice, pravidla 

a strukturu. Zabezpečuje práci předem danými postupy, směrnicemi, metodickými pokyny. 

Tato institucionalizovanost postupů dává pracovníkům i pocit legitimity,  

O vyjednávání mezi osobní a profesní stránkou se např. hezky zmiňuje Štěpán: 

„Pořád jako tam nejsme v práci jako za sebe, jenom za sebe, ale jsme tam i za tu organizaci, 

za to nízkoprahový zařízení, takže to znamená, že my jsme jako profesionálové, asi správně 

když to řeknu. A to je to nejdůležitější. Takže, když samozřejmě do tý práce dáváme kus sebe, 

ale není to tak, že to, že tam dáváme jenom sebe a že jako, že jako vyprávíme jenom o sobě, 

nebo něco. My tam jsme jako kvůli nim.“ 

Ze Štěpánovy promluvy je patrné, že soukromá osobní stránka je v práci v NZDM 

neustále přítomna a je se stránkou profesní vždy ve vztahu. Ve Štěpánově případě (stejně 

jako v případech ostatních pracovníků, kteří si cení profesionality stejně vysoko) slouží 

profesní stránka jako rámec pro tu osobní. Ohraničuje Štěpánovu osobnost ve své celistvosti 

jen na ty aspekty, které jsou užitečné klientům ukázat. To, co Štěpán ví o sociální práci, co 

si přečetl a naučil se o principech práce v NZDM, to všechno vytyčuje prostor, ve kterém 

Štěpán působí. Fakt, že se důsledně drží v tomto prostoru ohraničeném profesionalitou, mu 

zároveň dodává legitimitu. Protože se drží zavedených postupů, s klienty plánuje a řídí 

změnu jejich nepříznivé situace, dává mu to důkaz, že si nechodí do práce jen hrát, ale že je 

jim nápomocný a že je opravdovým a váženým profesionálem. 

5.2.2.1.Projevy: Profesionální principy (Partnerský přístup, dobrovolnost 

atp.) 

Pracovníci v rozhovorech často zmiňují konkrétní profesionální principy, na kterých 

i formálně práce s klienty v NZDM stojí. Vyjadřují se o nich jako o internalizovaných 
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hodnotách a často i jako o morálních soudech: tak je to správné, je důležité dělat to tímto 

způsobem, a to za všech okolností. Nejčastěji zmiňovaný princip byl partnerský přístup ke 

klientům, naslouchání klientům, dobrovolnost a další. 

Protože v sociální práci (podobně jako v učitelství) neexistuje žádný jasný návod, co 

v dané situaci dělat, pracovníci jsou nuceni k neustálému morálnímu zvažování a reflexi 

vlastního jednání a cílů (Leeman & Wardekker, 2012). Profesionální principy pak slouží 

pracovníkům i jako opora v tomto morálním zvažování.  

Když někdo tyto profesionální principy nenaplňuje, pracovníci jeho chování hodnotí 

jako špatné a nemorální. Julie mi například vyprávěla o pracovníkovi z jiné organizace, který 

jí pověděl „že jako vlastně nechápe, proč se mu jako klienti svěřujou třeba s rodinnou 

situací“. Julii takové sdělení rozhořčilo, protože je podle ní klientské svěřování právě tím 

cílem, o který profesionálovi jde, aby vůbec mohl pracovat na problémech klienta.  

Alžběta s Vendelínem zase popisovali situace s jejich bývalou kolegyní, která 

nezvládala dodržovat principy respektu a naslouchání klientům a partnerského přístupu. 

Projevovala se podle pracovníků direktivně a s odporem vůči klientům, a tím nabourávala 

důvěru klientů v NZDM a podrývala jejich práci. Toto nabourání internalizovaných principů 

práce je pak velmi rozčílilo. V přemýšlení pracovníků mají profesionální principy roli jak 

jakéhosi know-how pracovníků, tak zároveň morální normy. 

5.2.2.2.Projevy: Oddělování soukromého a pracovního života 

Pracovníci se v rámci své profesionality aktivně snaží oddělovat svůj soukromý život 

od pracovního. Ideál pro ně představuje, když umí mód pracovníka vypnout s odchodem 

z klubu a znovu zapnout s příchodem.  

Jedním z důvodů tohoto oddělování je psychohygiena. Organizace pracovníky 

aktivně podporuje v oddělování pracovního a osobního světa skrze supervize i různé 

vzdělávací kurzy nebo se v tom sami pracovníci podporují navzájem mezi sebou. Odlišování 

mezi soukromým a profesním já se pracovníci snaží zajistit to, aby si práci tzv. nenosili 

domů, aby měli čas vypnout a nepřemýšlet o problémech klientů. 

Přechod na profesionální oddělování práce/doma popisuje Alžběta takto: „u nás byl 

taky problém, to jsme teďka řešili, že když nám klient napsal v deset večer, tak jsme mu 

odepsali, což jsme teďka jakoby, bych řekla, omezili. A maximálně teda kdyby se dělo něco 

jako wow, tak teda pomůžem, jo“.  
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Důvod pro důraznější omezování přemýšlení o práci mimo pracovní dobu je pro 

Alžbětu především psychohygiena. Zkrátka podle ní není v lidských silách být pracovníkem 

24/7, a tak, aby dlouho vydržela a nevyhořela, potřebuje se naučit důrazněji nechávat 

pracovní záležitosti v práci. Podobné důvody se ozývaly napříč téměř všemi rozhovory. 

Lišily se jen tím, kdy pracovníky k takovému přístupu důsledně vede organizace, jako 

v případě spolku, a kdy si na to pracovníci tak nějak spíš přichází sami, a poté jsou v tom 

podporování v rámci supervizí i v pracovním kolektivu navzájem, jak tomu je v případě 

CPO. 

Ačkoliv všichni respondenti zmiňovali v rozhovorech důležitost oddělování 

osobního a pracovního života. Někteří zároveň pociťují důležitost principu kongruence, 

tedy že nechtějí kázat svým klientům vodu, a pak sami pít víno. Markéta například zmiňuje, 

že nechce, aby jí klienti viděli pít alkohol: „To je taky docela těžký, že si člověk nemůže dojít 

na pivo, do restaurace. Víš, všude je potkáš prostě. A nechceš, aby tě viděli pít pivo třeba, 

když jim kážeš s tím, jakože nepijte alkohol.“ 

Ačkoliv i Markéta zdůrazňuje, že se musela naučit nenosit si práci domů, její 

profesionalita je normativní, a tudíž odchází s ní. Za zavřenými dveřmi klubu tak zůstávají 

pouze potíže klientů, morálka pracovníků ale odchází s nimi a je od nich neoddělitelná. 

Ačkoliv v případě pití alkoholu na veřejnosti měli pracovníci různé postoje, většina z nich 

pociťuje, že jim identita pracovníků NZDM zůstává i po pracovní době, a také se podle toho 

snaží chovat, minimálně v momentech, kdy je na ně tzv. vidět. 

5.2.2.3.Projevy: Zaměření na řešení  

Ve výpovědích pracovníků se často projevuje jejich zaměření na řešení, kterým 

pracovníci zdůrazňují svou expertizu. Je podle nich důležité, aby si dokázali s každým 

problémem, se kterými klienti přijdou vědět rady. Klienti jsou ti, kteří přichází s úkoly, 

přicházejí s „tvrdými zakázkami“ (jak to označuje Julie) a s těmito zakázkami pracovníky 

konfrontují. Podle pracovníků pak klienti očekávají okamžité vygenerování plánu, jak 

problém zvládnout nebo překonat. Pracovník se stylizuje do role experta, který má všechny 

odpovědi a zná všechna řešení (případně ví, kde řešení nalézt), protože se to od něj očekává. 

Pracovník tedy naplňuje očekávání klientů, ale i veřejnosti. Zastupuje službu, která se 

soustředí na podporu ohrožené mládeže, a to ho vrhá do situací, kdy musí mít v rukávu 

odpovědi a řešení na problémy, které tato mládež má. 
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Julie: „Jo, že je třeba super, kde by (klienti) přišli do služby, kde jsou lidi jako 

nadšení, ale je potřeba, aby, žejo, oni přijdou jako s nějakou potřebou, s nějakou jako 

zakázkou a s tím potřebujou jako odejít, takže tam pak pro mě hraje větší roli ta 

profesionalita, i za cenu toho, že budu zlej sociální pracovník, ale jakoby předám jim to, 

s čím mají jakoby odejít a s čím mají pracovat dál.“ 

Pracovníci se pak potýkají i se situacemi, které objektivně nejdou vyřešit z jejich 

pozice, což pro ně někdy bývá obtížné. Profesionalita jim ale zároveň i pomáhá takové 

situace zpracovat tím, že ohraničuje jejich kompetence, a tím pádem i jejich zodpovědnost. 

Ačkoli se pracovníkům ne vždy daří, tyto profesionální hranice udržovat, je to pro ně jistý 

ideál, ke kterému směřují. 

Pavlíně například dělala starosti složitá situace v rodině jednoho klienta. Nebylo ale 

v její kompetenci pracovat s celou rodinou, proto kontaktovala návazné služby, které 

s rodinou pracují (SAS a OSPOD). Ty nicméně nepostupovaly podle jejích představ 

a situace klienta se nelepšila, což Pavlínu nějakou dobu trápilo. Její profesionalita jí ale 

pomohla tuto nepříjemnou situaci zpracovat. 

Pavlína: „nějakým způsobem to ze mě jako spadlo, že jsem to přestala řešit vlastně 

ani nevím, jestli to pro mě bylo těžký nebo lehký, ale prostě nějakým způsobem jsem dostala 

zprávu: řeší si to prostě SASka, řešej to takhle, a vlastně jsem to přestala řešit v tom 

okamžiku, no. Že jako určitě nechci dělat jako zlo, že se budu míchat do práce, kterou 

nedělám. A můžu si vlastně řešit jenom ty věci s tím dítětem, pokud sem přijde, no.“ 

5.2.2.4.Projevy: Vysoká očekávání od týmu 

Stejně jako mají pracovníci vysoká očekávání od sebe samých, očekávají expertní 

výkon i od svých spolupracovníků i spolupracujících organizací.  

Julie: „Jo, že teď mi přijde, že je to (profesionalita) jeden jakoby z těch hlavních 

faktorů, co by ta služba měla jako splňovat, a to si myslím, že to je u nás taky jako na dobrý 

úrovni. Jo, že jsou nějaký jako podmínky pro přijetí člověka do tý jako služby, pak ty 

podmínky se dál třeba jako vzdělávat.“ 

Od spolupracovníků očekávají především kromě jejich expertizy ještě podporu 

v krizových situacích, případně radu či pochopení. Kromě expertní stránky práce mají na 

spolupracovníky i etické nároky, které se týkají jejich motivace.  
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Lenka například nepovažuje za etické, když jsou pracovníci motivování pouze 

penězi: „Určitě si myslím, že kdybych měla jenom tu finanční motivaci, třeba že za to jsou 

jako pěkný peníze, tak si myslím, že by ta práce jako neodpovídala tomu, že mě jako když ta 

práce s těma dětma baví.“ 

Štěpán silně odsuzuje pracovníky, kteří podle něj, pracují s klienty, protože jim jde 

o pocit převahy a moci: „třeba do sociální práce chodí hodně lidí, aby měli moc. A to, tak 

kdo dělá tuhle práci jako z pozice moci, tak jako tu práci podle mě nemůže dělat jako dobře“ 

Od spolupracujících organizací pracovníci zase očekávají maximální nasazení pro 

dobro jejich klientů a zároveň respekt k vlastní expertize pracovníků. V momentě, kdy se 

pracovníci setkají se spolupracovníkem či spolupracující organizací, která nenaplňuje jejich 

obraz profesionality, nastupuje u nich rozhořčení. 

Pro Pavlínu bylo například velmi těžké smířit se s tím, že návazná sociálně 

aktivizační služba nepracovala s rodinou jejího klienta tak, jak by si představovala. Vendelín 

s Alžbětou zase popisovali zkušenost s jejich bývalou kolegyní. Silně jim vadila její údajná 

direktivnost a despekt ke klientům. Tedy, že nenaplňovala profesionální principy, které jsou 

pro pracovníky důležité. Především jim vadilo to, že jim nebyla oporou v krizových situacích 

na klubu.  

Zároveň pokud je pracovník pevně usazen ve své profesionalitě, očekává, že k němu 

jako k profesionálům budou přistupovat i spolupracující organizace. A pokud tomu tak není, 

nesou to pracovníci velmi těžce, jak například Vendelín popsal svou spolupráci se 

OSPODem: „Tam jsou prostě přísný úřednice a nějaký hraní s dětma asi nesplňuje smysl 

jejich představ o nějaký (pořádný práci).“ 

V rámci hodnot profesionality přistoupili k nějakému oficiálnímu setkávání 

a zlepšování vztahů s OSPODem, nicméně to pro Vendelína představuje ještě běh na 

dlouhou trať. Pro pracovníky stavící na své profesionalitě je pak despekt od spolupracujících 

organizací často velmi vysilující.  

Profesionální očekávání pracovníků NZDM jdou třemi směry: 

1) směrem ke klientům, aby jim poskytované služby byly co nejlepší,  

2) směrem k týmu, aby byl pracovníkům oporou, 

3) směrem k vnějším organizacím, aby respektovaly principy NZDM a expertizu 

pracovníků. 
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5.2.2.5.Projevy: Šíření osvěty 

Jedním z častých projevů profesionality, o kterém respondenti mluvili 

v rozhovorech, je šíření osvěty o tom, co NZDM je a co dělá. Toto šíření osvěty probíhá buď 

v rámci pracovní doby a spočívá v oslovování organizací a škol ke spolupráci, nebo se děje 

i mimo pracovní dobu, kdy respondenti aktivně vysvětlují, v čem práce v NZDM spočívá, 

svým přátelům, známým a své rodině. V prvním případě práce zůstává ohraničená pracovní 

dobou a toto šíření osvěty umožňuje respondentům práci vypínat v momentě, kdy zavřou 

dveře klubu. Ve druhém případě pracovníci přijímají identitu pracovníka NZDM i ve volném 

čase, šíření osvěty se pak děje neformálně na základě jejích osobních kontaktů. 

Profesionalita se v tomto druhém případě znovu stává normativní profesionalitou, je součástí 

osobního života pracovníků. 

V rámci pracovní doby 

Pracovníci vnímají, že je potřeba klienty aktivně oslovovat, snaží se je vyhledávat 

v ulicích v rámci svého terénního programu, snaží se oslovit ke spolupráci konkrétní učitele 

či celé školy, spolupracují s jinými službami, organizacemi apod. Organizují také akce pro 

veřejnost, kde své služby prezentují a zároveň tak vytipovávají klienty i aktéry ke spolupráci. 

Berou to jako důležitou součást své práce. Protože o službě málokdo ví a málokdo si pod ní 

umí něco představit, naráží při šíření osvěty často na limity svých možností, některé 

pracovníky to trápí, jiní to vnímají tak, že jejich úkol končí tam, kam mohou dosáhnout 

a nemá smysl si dělat hlavu s tím, že s nimi někdo nechce spolupracovat. 

Nedostatečně informovaná veřejnost trápí například Markétu: „Takže si myslím, že 

jako je to málo propagovaný. Přitom taková Maláčová si vem, kdyby o tom řekla jednu větou. 

Jen tak mimo. Tak, se nic nestane, žejo a nikoho to nic nestojí. Myslim si, že propagace je 

blbá a myslim si, že zas není v našich silách to propagovat víc. Tady jsme třeba řešili jako 

jak víc propagovat, jenomže já už fakt nevím jak.“ Ve svém lokálním kontextu už Markéta 

spolupracuje, s kým se dalo, se všemi školami i volnočasovými kluby. Do osobní roviny se 

jí snaha o propagaci NZDM příliš nepromítá, ale zůstává v práci a na oficiální rovině. 

Jiní pracovníci svou roli v propagaci NZDM ohraničují ještě důsledněji, spolupráci 

s dalšími organizacemi aktivně vyhledávají, nicméně když někdo spolupracovat nechce, 

netrápí je to. Jejich úkol totiž v jejich představách končí právě oslovením, pomyslnou 

hozenou rukavicí, a není potřeba se trápit tím, jestli jí ze země zvedá dost lidí, pokud mají 

klienty na klubu.  
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Adriana: „No, my jako máme navázanou spolupráci se školama, že obesíláme jako 

školy, obepisujem. Některý teda chtějí spolupráci, některý jako jsou hodně uzavřený vůči 

spolupráci. Nevim, my jako pořádáme různý i akce pro veřejnost. Že jako přes kraj vedoucí 

to jako tlačí, a tak no. Takže jako snažíme se, máme právě jako i všechny sociální sítě snad, 

co jdou, takže i tady přes to. Co se dá, no. Píšeme tiskový zprávy, na univerzitu právě 

chodíme a co jde, tak to zkoušíme, mně přijde.“ 

Adriana má pocit, že zkrátka dělají pro osvětu všechno, co jako organizace mohou. 

Pokud tedy někdo o spolupráci s nimi nemá zájem, je to jeho rozhodnutí a Adrianu to příliš 

netrápí.  

Mimo pracovní dobu 

Někteří respondenti se v rozhovorech zmiňovali i o tom, že dělají tzv. osvětu i mezi 

svými přáteli, známými, sousedy a podobně. Respondenti tedy přijímají roli/identitu 

pracovníka NZDM i po uplynutí své pracovní doby. Jako pracovníci NZDM pak trpělivě 

vysvětlují svému okolí, co práce v NZDM obnáší. Směrem ke klientům je v rámci 

profesionality pracovníků jejich práce silně ohraničována mezi doma a v práci, směrem 

k veřejnosti zůstávají respondenti pracovníky NZDM i po pracovní době.  

Adriana: „A úplně už mě jako unavuje na jednu stranu jim to furt vysvětlovat, protože 

na jednu stranu se to fakt popisuje ta práce těžce, žejo, jak je tak široká, a jak to právě lidi 

neznaj. Tak oni buďto si říkaj: „No tak to je něco třeba jako DDMko.“ Já říkám: „No to 

právě není.“ Takže jim to prostě musím vysvětlovat, a je to jako hrozně složitý. Ale určitě si 

myslím, že je důležitý, aby se jako o tom vědělo. Protože mě tadyta služba přijde fakt super, 

a tím, jak jsem jí jako taky předtím neznala, tak si myslím, že to je důležitý, aby se o tom 

vědělo. No, aby to prostě lidi mohli využívat.“ 

5.2.2.6.Důsledky: Klienti dostanou to, co mají 

V přemýšlení pracovníků pak jejich profesionalita působí na klienty především tak, 

že dostanou to, co mají. Služba odpovídá tomu, co pracovníci považují za správné. Klienti 

podle nich dostanou správné informace, pošťouchnutí, povzbuzení, oporu. Pracovníci pro ně 

vytváří bezpečné místo, kam mohou přijít a říct si o pomoc. Klienti podle pracovníků 

chápou, že role pracovníků představuje jakousi oporu v rámci systému, která je tam pro ně.  

Já: „A když se třeba vrátím k tý klientce, co si přišla o pomoc s tím kontaktem s tou 

učitelkou, tak myslíš, že za tebou přišla jako za někým, koho zná, kdo může pomoct. Jako že 
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tam byl ten vztah jako spíš osobní. Anebo že jako pochopila ten systém, že vy jste tady ta 

služba, ty seš ten profesionál, který prostě může pomáhat s takovýma jako otázkama?“ 

Pavlína: „Ona sem chodila krátce, takže určitě, (…)No ne, když se vrátíme k tý 

holčině, tak určitě to bylo tak, že jako vnímala, že, no a tady má tu pomoc, tu profesionální. 

Že vlastně se na mě může obrátit a že to nějakým způsobem budu řešit.“ 

Pro pracovníky motivované profesionalitou je pak plnění klientských zakázek, 

generování řešení na míru, často stejně důležité jako vztah s klienty, někdy dokonce 

důležitější. V profesionálním světě pracovníků se pak klientům (podle názoru pracovníků) 

snadno orientuje. Dokážou ho snadno pochopit, rychle zjistí, že je zde místo, kde si mohou 

říct o pomoc, a také to dělají. 

5.2.2.7.Důsledky: Jasné hranice 

Jak už bylo řečeno, profesionalita pracovníků funguje v ideálním případě tak, že 

důsledně ohraničuje vztahy především s klienty. Pracovníkům velmi záleží na tom, aby 

klientům jasně stanovili hranice toho, jaké chování je přijatelné, co si mohou na klubu 

dovolit i kdy a jak mohou pracovníky kontaktovat. Jasné hranice pracovníci vnímají i jako 

službu pro klienty, kterým to pomáhá lépe se orientovat v rámci NZDM i mimo něj.  

Adriana: „Já tam ty roviny pracovník a člověk nemám. Já to mám jako, že se chovám 

fakt stejně i v práci, že to takhle to rozdělený nemám. Ale je to (dodržování hranic) prostě 

důležitý i pro ně, si myslím, aby prostě fakt to nebrali, že jsme jako úplně vyloženě kámoši 

a prostě nebylo by to dobrý, no.“ 

Profesionalita pracovníku systematicky strukturuje aktivitu na klubu i mimo něj, 

zároveň ale stejně tak ohraničuje vztahy s klienty. Nikdo z respondentů se mi nesvěřil s tím, 

že by se s nějakým klientem spřátelil a toto přátelství přesáhlo hranice klubu, a to i přesto že 

jsou někteří pracovníci se svými klienty v podobném věku. Nikdo z pracovníků se ani 

nesnaží systematicky sledovat, jak se klientům daří v jejich dalším životě. Vědí to pouze 

tehdy, pokud sami klienti přijdou nebo se jim ozvou. Pracovníci respektují hranice osobního 

a pracovního světa, a tím pádem jsou donuceni je respektovat i klienti. 

5.2.3. Práce jako zdroj smyslu 

Práce v NZDM je svým způsobem práce jako každá jiná. Pracovník ráno vstane, jde 

do práce, tam podá profesionální výkon ve vymezeném čase a za ten výkon očekává od 

organizace mzdu. Práce je nejen zdrojem financí, ale i zdrojem společenské prestiže 
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(pracující jsou ve společnosti uznáváni, na rozdíl od nepracujících) a také zdrojem sociálních 

kontaktů. Jednou z motivací pracovníků, která sice v rozhovorech vystupovala méně často, 

přesto ji lze pokládat za velmi důležitou, je právě motivace založená na práci samotné. 

Chodit do práce lze považovat za něco hodnotného pro společnost i pro pracovníky samotné 

a může to plnit roli smyslu i v Damonově pojetí. 

Zajímavé je, že část respondentů považovala motivaci pracovat v NZDM z toho 

důvodu, že člověk potřebuje práci potažmo peníze, za neetickou. Někteří při rozhovorech 

opakovali názor, že se to zkrátka „nedá dělat pro peníze“, a ti kdo tak činí, nemohou tuto 

práci dělat dobře. Přesto tento názor pracovníků spíš dělal dojem jakéhosi společenského 

klišé. Tvrzení, že práce v občanských organizacích, potažmo v sociálních službách se nedá 

dělat pro peníze, pracovníci říkali, aniž by nad tím nějak zvlášť přemýšleli. Bylo to podobné 

jako říct, že je obloha modrá, aniž by zvedli hlavu, jestli náhodou neprší.16  

V občanském sektoru se samozřejmě netočí žádné závratné peníze a nechci tuto 

výpověď respondentů znevažovat. Zároveň je ale pro velkou část dotazovaných práce 

v NZDM jejich první placené zaměstnání a záležitosti platu, pracovní doby, stability 

pracovního místa, pracovního kolektivu pro ně mohou být silným zdrojem motivace i vnitřní 

hrdosti. U části z respondentů tato motivace vystupovala na povrch i při rozhovorech, ačkoli 

ne tak často jako ostatní zdroje smyslu (klienti, profese a seberozvoj). Pracovníci, kteří silně 

zdůrazňovali ve svých výpovědích motivace těmito zbylými třemi kategoriemi, pak motivaci 

založenou na práci samotné zmiňovali velmi okrajově, spíš tak, jako by se to rozumělo samo 

sebou. Přesto lze považovat tuto kategorii za velmi významnou, ačkoliv co se týče 

naplněnosti dat v tomto výzkumu, jedná se o kategorii nejchudší. Hlubší prozkoumání 

dynamiky vlastního porozumění a nacházení smyslu a očekávání pracovníků od placené 

práce by pak mohlo být předmětem dalšího zkoumání. 

                                                 
16 Antropoložka Tereza Virtová zkoumá prostředí českých start-upů a dochází k závěru, že jsou jejich 

pracovníci často smyslem vykořisťováni. Pracovníci nabízí své firmě například nějakou vysoce kvalifikovanou 

práci, ale jsou podprůměrně ohodnoceni. Firma argumentuje tím, že mají nějaký společný cíl, misi, poslání, že 

společně mění svět, a tímto způsobem vytváří prostředí, kde není snadné trvat na zvýšení platu. Platové 

podmínky v sociálních službách pravděpodobně nepřipomínají prostředí start-upů, tato dynamika mezi 

komunikací poslání a placené práce ale může být do jisté míry podobná. Z rozhovorů lze usuzovat, že říkat si 

o peníze v sociálních službách je také poměrně ošemetná otázka. A tato silná argumentace smyslem může 

vysvětlovat etické stanovisko respondentů, že peníze nemají být motivací pro práci v NZDM. 
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Respondenty ve vztahu k práci jako zdroji možné smysluplnosti jsem rozdělila do tří 

skupin: 

První skupina vyjadřovala aktivní nezájem o finanční stránku. Peníze je samy 

o sobě nezajímají, nejistota způsobená smlouvami na dobu určitou je netrápí. Pokud jim 

budou stačit prostředky na nějaký běžný, relativně skromný život, práce v NZDM je pro ně 

sama o sobě dostatečnou odměnou a budou jí dělat dál, dokud si to budou moci dovolit. 

Pokud se jejich životní situace změní, budou například usilovat o hypotéku, nevylučují, že 

svůj přístup přehodnotí. Práce v NZDM je pro ně velmi hodnotná a nevadí jim jí dělat i přes 

potenciální ušlé zisky, či ztracený volný čas v odpoledních hodinách. Pokud se ale dostane 

do střetu s dalšími hodnotami, jako je například rodina a její potřeby, mluví pracovníci 

o možném přehodnocování svého přístupu. 

Takto to například formuluje Pavlína: „Neočekávám, že v sociálních službách 

nějakým způsobem jako extrémně zbohatnu. To ne. A fakt pro mě, jak už jsem ti říkala, mě 

ty peníze nějakým způsobem štvou, úplně hrozně moc. Takže to neříkám, že bych tu práci 

dělala za 15 tisíc, to zrovna ne, to bych nezvládla pokrýt svoje náklady, ale... (…) Ale pro 

mě je daleko, i když to je v dnešní době jako fakt blbý, pro mě je cennější, když mi šéf řekne 

třeba: „Jsem rád, že tě mám v týmu.“ Tak je to pro mě daleko cennější, než když jako 

k výplatě dá tisícovku, dvě.“  

Druhá skupina považuje otázky platu za důležité, ale ne nejdůležitější. Práce 

v NZDM pro ně musí představovat vyvážené misky vah, kde na jedné straně musí být 

relativně dobře zaplacená a na straně druhé dostatečně podnětná. Pokud jim práce tzv. už 

nebude mít co dát, nebudou se učit nic moc nového, anebo nebudou mít pocit, že je zaplacená 

odpovídajícím způsobem, budou si hledat práci jinde. Pracovníkům má práce v NZDM 

přinášet vyvážený poměr nových podnětů a mzdy, nejsou zde ale pevně ukotvení a rozhodně 

nebudou v NZDM pracovat tzv. za každou cenu.   

 Do této skupiny patří i Lenka. Takto mi například odpověděla na otázku, jestli má 

nějaký pracovní sen: „Já bych si prostě (přála), zase takový klišé, aby mě ta práce bavila, 

abych do ní chodila ráda. A samozřejmě, aby to bylo za hezký peníze. Aby se to zas jako, aby 

to bylo vyrovnaný takhle v tomhle. Což jako já si nemůžu teďka vůbec stěžovat, a to mám 

jenom na částečný úvazek. Takže to je z obou stran vyrovnaný.“ 

Třetí skupina považuje běžné kategorie související s prací jako je plat, pracovní doba, 

výše úvazku, dostupnost a kolektiv za zcela zásadní. Jsou pro ně hlavní motivací, proč si 
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práci v NZDM vybrali a proč v ní zůstávají. Respektive ne všechny tyto atributy pracovního 

života jsou respondenty hodnoceny pozitivně, ale jsou těmi zásadními pojmy, ve kterých 

přemýšlí. V jejich argumentech o osobním významu práce v NZDM často převažují tyto 

zaměstnanecké kategorie. Je to právě tato třetí skupina, u které práce jako zdroj 

smysluplnosti může hrát největší roli.  

Například při rozhovoru s Markétou, těsně poté, co jsem vysvětlila, že mým 

záměrem je zkoumat, jak pracovníci v NZDM nalézají smysluplnost ve své práci, jsem se jí 

zeptala, co je podle ní na její práci v NZDM nejlepší.  

Markéta: „Nejlepší? Momentálně naše pracovní doba. (smích)“ 

Markétu nejprve napadla změněná pracovní doba, která jí umožňovala 

administrativní část práce vykonávat z domu. Markéta tím získala více osobního prostoru na 

to si například zacvičit, nebo vyřídit drobné pochůzky po městě. Neznamená to, že by snad 

Markéta měla špatný vztah ke klientům, nebo nebyla profesionálem. Primárně ale o sobě 

uvažuje jako o zaměstnanci, proto v jejích výpovědích převažují zaměstnanecké kategorie.  

Zaměstnanecké kategorie převažují i ve výpovědích Vendelína, který otevřeně říká, 

že jeho cílem práce v NZDM je si vydělat: „Vesměs jako, je to, já třeba teďkon řeknu, že 

prostě práci dělám kvůli penězům, jo. Ale tak zas chci dělat prostě, nebo to tak beru já prostě, 

protože mám nějaký svý cíle, kterejma si chci jako dosáhnout svůj sen nějakej. Jo, a že si na 

ten sen chci vydělat nějakým zajímavým způsobem třeba. A bonus je to, že když prostě můžu 

někomu pomoct, tak je to supr, za mě.“ 

Vendelín svojí smysluplnost nachází ve zcela jiné oblasti než je NZDM. Práce 

v NZDM pro něj představuje především prostředek k dosažení jiného cíle. Poslání 

organizace pro něj představuje sympatický bonus, zásadní je ale od kdy, do kdy a za kolik.  

Velmi významnou kategorií v tomto ohledu představuje dostupnost práce – tedy že 

je práce v NZDM přístupná mladým lidem bez praxe, potažmo bez vzdělávání.17 Zvlášť na 

malém městě je to jedna z mála příležitostí jak pracovat v tzv. měkké oblasti, pokud 

nedisponují specifickým vzděláním (např. učitelství). Poslání NZDM je ale natolik silné, že 

i takové pracovníky, které do NZDM přitáhla převážně dostupnost práce, pak často dokáže 

přesvědčit a vytvořit z nich zapálené pracovníky. 

                                                 
17 Pracovníci si mohou dodělat kurz pracovníka v sociálních službách až při práci, což je běžná praxe. 

Samotný fakt, že člověk zatím nemá potřebné vzdělání pro práci v NZDM, tak není sám o sobě překážkou. 
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Vendelín například do NZDM přišel proto, aby si vydělal peníze na vlastní farmu, 

po zkušenosti z NZDM si pak představuje farmu terapeutickou, která by mohla pomáhat 

i cílové skupině NZDM. Část respondentů také do NZDM přišla, aniž by věděla, co se 

v takovém zařízení vlastně děje, a až práce s dětmi a samotné poslání organizace je 

přesvědčilo, že to je něco, co chtějí v životě dělat. Sama otevřenost zařízení a dostupnost 

práce proto pomáhá šířit poslání NZDM. 

Práci jako zdroj smysluplnosti lze do jisté míry najít především u výše zmíněné třetí 

skupiny. Toto postavení smysluplnosti na hodnotě práce se u respondentů projevuje 

převážně tak, že o sobě pracovníci přemýšlí primárně jako o zaměstnancích. Pracovní 

pohoda a sympatický pracovní kolektiv je pro ně často zdrojem motivace a představuje pro 

ně i silnou oporu v těžkých časech. Největším hnacím motorem je však pro tyto pracovníky 

motivace na základě povinnosti. Skrze tuto zvládanou povinnost pak často usilují i o díl 

společenského uznání.  

Směrem ke klientům by se dalo říct, že se od těchto pracovníků dočkají přesně toho, 

co po pracovnících organizace vyžaduje, případně, co jim usnadňuje. Nelze však očekávat 

téměř nic navíc. Sama respondenty vysoko ceněná hodnota práce pak v jejich očích může 

formovat i představu o společenském úspěchu, kterou předávají klientům a kterou je měřen 

jejich úspěch – a to je schopnost či potenciál získat a udržet si práci. Dalším důsledkem 

tohoto vnitřního nastavení pracovníků pro samotné klienty může být i silné zaměření aktivit 

na klubu na získávání pracovních návyků. 

5.2.3.1.Projevy: Zaměstnanecká mentalita 

Pro pracovníky motivované prací jako takovou je typický především způsob 

přemýšlení, který jsem označila jako zaměstnaneckou mentalitu. Hlavní důrazy respondentů 

v momentech, kdy hodnotí svou práci a její význam pro ně samotné, se soustředí na pracovní 

dobu, na porovnání nákladů a výnosů, tedy energie a expertizy vložené vůči ziskům 

zkušeností a peněz. Tato zaměstnanecká mentalita je typická právě pro třetí výše 

jmenovanou skupinu. Samo o sobě to rozhodně neznamená, že by tito pracovníci dělali svou 

práci špatně, neprofesionálně nebo měli špatný vztah ke klientům. Stejně jako bylo zmíněno 

výše na příkladu Markéty, tito pracovníci o sobě primárně přemýšlí jako o zaměstnancích, 

a proto tímto způsobem komunikují svoji práci na venek.  
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5.2.3.2.Projevy: Pracovní pohoda je důležitější než poslání 

To, co výše zmíněné třetí skupině pracovníků pomáhá v těžkých chvílích v NZDM, 

není ani tak poslání organizace, ale jejich pracovní kolektiv. Když pochybují, když se cítí 

vyhořelí, když se jim nechce do práce či mají těžké období, hlavním zdrojem motivace 

a podpory pro ně není jejich neoddiskutovatelná potřebnost pro klienty, pro svět. Jejich 

hlavní oporou a motivací jsou jim kolegové. Práce v NZDM je pro ně kromě mzdy zdrojem 

sociálních kontaktů, intenzivněji je ale pracovníci prožívají s kolegy než s klienty. Hlavní 

devizou a kladným bodem na neustálém porovnávání výhod a nevýhod práce v NZDM pak 

ostatní pracovníci představují hlavní položku sloupečku s kladným hodnocení. Klienti 

naopak mezi kategoriemi kladné a záporné často oscilují. 

Alžběta: „Já třeba když mám takhle blbej den, tak si taky jako řeknu, že tady uvidím 

Vendelína, Kolegyni. A že třeba jako to, že se s nima uvidím, pokecám si. Jako těším se i na 

děti, žejo. Takže jako i to. A právě jako nějaká třeba ta odměna večer, nebo aktivita.“ 

Hlavní podporou v těžkých chvílích a hlavní motivací, proč Alžbětu těší chodit do 

práce, jsou pro ni především kolegové. Význam práce jako zdroje sociálních kontaktů je zde 

tedy neoddiskutovatelný. Práce v NZDM je obecně hodně týmovou záležitostí a všichni 

respondenti hodnotili pracovní kolektiv jako zásadní proměnnou, jako něco, co jim v práci 

pomáhá, co je motivuje a zkrátka těší. V kontextu práce jako zdroje motivace je pak příjemný 

pracovní kolektiv a celková pracovní pohoda zcela zásadní.  

Markéta: „Myslím si, že hrozně motivační, tady je ten náš tým, co máme, ten 

nízkoprahovej tým, protože jsme fakt jako sehraný, prostě jedem tak nějak jako týmově, takže 

fakt. Prostě držíme pospolu, řešíme spolu všechny problémy jak osobní, tak i pracovní, což 

si myslím, že je hrozně super, protože jsme prostě ani ne kolegové, spíš kamarádi.“ 

5.2.3.3.Projevy: Lovci prestiže a motivace povinností 

Chodit do práce pro pracovníky představuje zdroj hrdosti a sociálních kontaktů. 

Kolegové jsou často tím hnacím motorem, kvůli kterému se do práce těší. Kromě toho, se 

ale pracovníci, jejichž motivace je silně založená na práci samotné, o své práci vyjadřují 

především jako o povinnosti. Zdrojem hrdosti je jim práce pak především proto, že tuto 

povinnost zvládají, tedy zvládají dostát představě pracujícího člověka. Pokud jim tento 

úspěch společnost aktivně neuznává a nepovažuje je za dostatečně pracující, musí za tento 

díl prestiže plynoucí z chození do práce někdy i bojovat jako například Alžběta: „U mě jako 

doma, tam bylo těžký si prosadit, že i tohle je práce. U mě to zkraje bylo tak, že jako: „No ty 
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tam jenom sedíš, odsedíš si to, pokecáš si s nima”. A to, když sem pak jim říkala jako situace, 

co tady vznikaly, co tady můžou vzniknout, co tady prostě, jako s čím se každej den potýkám, 

tak až po nějaký době jsem si jako doma vydobyla, že i tohle je jako práce.“ 

Většina pracovníků se ale na rozdíl od Alžběty spíš uchyluje k vyjednávání se sebou 

samým, proč na tom, co si kdo myslí, vlastně nezáleží. 

Typickým příkladem přemýšlení pracovníků motivovaných prací samotnou je 

přístup k práci jako ke společenské povinnosti. Tedy na otázku, proč pracují v NZDM, 

neodpovídají skrze poslání a vztahu ke klientům, ale skrze to, že do práce se zkrátka chodit 

musí, a tahle je nakonec docela pohodlná, sympatická, zábavná atp. 

Markéta: „No tak samozřejmě vydělávat peníze musím. O tom žádná. Tady jsou 

docela fajn peníze, takže já si nestěžuju. Takže to je jedna z motivací samozřejmě, dneska 

pro lidi hodně důležitá.“ 

V těžkých chvílích se pak pracovníci s tímto typem motivace nejčastěji uchylují 

k vnitřní argumentaci, že to zkrátka musí zvládnout, protože jsou za to placení. A když si 

teď zvládnou splnit tuto povinnost, můžou si po pracovní době, dělat co chtějí.   

Vendelín: „A hlavně já si říkám, prostě odvedu si práci a večer si můžu běhat se 

psama.“ 

5.2.3.4.Důsledky: (Téměř) nic navíc 

Nežádaným důsledkem přístupu pracovníků motivovaných hodnotou práce samy 

o sobě je především to, že když se do práce chodit musí, v práci se pak především musí dělat 

to, co se po vás chce. Problém je, když se toho po vás moc nechce, a jediným měřítkem 

úspěchu je, když o klientech není moc slyšet a nejsou nikde moc vidět. Moji respondenti sice 

nepovažovali tenhle cíl za svůj a měli nápady, co by se dalo s klienty ještě dělat. Nicméně 

na tyto nápady předpokládaly vyhrazení času od organizace, která by jim měla jinde ulevit, 

když po nich chce práci tzv. navíc. Vymýšlení nových věcí pro klienty se tak děje jen velmi 

minimalisticky (jen do výše mého platu, jen v hranicích pracovní doby). Na žádných velkých 

akcích pro klienty, se tito pracovníci většinou nepodílí, pokud jim to někdo nedá aktivně za 

úkol. Po pracovní době už nechtějí klienty potkávat a chtějí mít tzv. klid. Někdy se jim sice 

nedaří tzv. vypínat hlavu. Neznamená to však, že si s bolavou hlavou nesou domů i chuť 

dávat organizaci svůj čas navíc. 
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Pro klienty to pak znamená, že se vlastně nic moc navíc neděje. Jejich pracovníci 

sice vidí možnosti, co by se dalo lépe vymyslet. Ale překážky v podobě vyšších investic času 

a energie jsou pak pro ně často nepřekonatelné. Například Vendelínovi vadí nastavení 

ohodnocení od donora, které je nutí vykazovat co nejvíce výkonů, protože podle nich dostává 

organizace peníze. Umí si představit, že by se tento čas dal využít lépe, tak aby byl 

užitečnější klientům. 

Já: „A jak jsi říkal, že byste se třeba pustili do aktivit, který by jako zabraly víc času, 

máš něco v hlavě třeba, co byste …“ 

Vendelín: „Třeba příměstský tábor, nebo nějaký pobyt třeba na horách, nebo prostě 

vyvézt ty děti jako někam, aby měli nějaký jiný kontakt s prostředím než prostě tři paneláky 

a klub. Jenže na to není čas, protože musíme vykazovat blbosti.“ 

Přesto, že jistě musí být frustrující, pokud administrativa představuje zbytečnou 

zátěž. Ve směru ke klientům na ní však mnoho nezáleží. Vendelína vůbec nenapadlo, že by 

například mohli s kolegy naplánovat nějaký výlet i přesto, že by jim to třeba zabralo více 

času. V zaměstnaneckém uvažování práce končí vymezenou pracovní dobou, a pokud 

nemám šanci úkol zvládnout v tomto čase, je lepší se do něj vůbec nepouštět a neokrádat 

sám sebe o volný čas.  

Další variantou, jak pro klienty zrealizovat něco navíc, něco nad rámec zákona 

o sociálních službách, je do samotného plánování přibrat i klienty a zařizování výletu nebo 

tábora nechat částečně i na nich. Tím lze nejen naplnit program na klubu, ale zároveň 

i budovat např. kulturu smyslu, jak o ní byla řeč v teoretické části. To ale pro Vendelína také 

nepřipadá v úvahu, protože i v tomto procesu logicky vidí celou řadu překážek. Cílová 

skupina NZDM není snadno motivovatelná a pracovníci mají zkušenost s tím, že často na 

smluvený program poté nedorazí. O to je pro pracovníky těžší vymýšlet pro ně něco navíc. 

V důsledku motivace prací samotnou se toho pro klienty mnoho navíc neděje, pokud na 

pracovníky tzv. netlačí sama organizace. 

5.2.3.5.Důsledky: Měřítko úspěchu 

Protože pracovníci považují sami svou práci za jejich úspěch, podobně hodnotí 

i klienty. Hodnotí je tedy podle toho, jak odhadují jejich potenciál mít a udržet si práci. Když 

jsem se např. zeptala Alžběty na nějaké úspěšné klienty, první ji napadl klient, který „je 

jeden z hodně mála, kdo má práci. A drží si ji už rok a půl.“ 
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Podobně uvažuje o práci jako o měřítku společenského úspěchu Vendelín: „Mně 

prostě hrozně vadí, že i ty děcka, který sem chodí, tak prostě víš, že nikdy makat nebudou, 

jo. Ale to ti řekne třeba desetiletý dítě.“ 

V dalších rozhovorech se pojetí práce jako měřítka úspěchu klientů nepotvrdilo, 

přesto mi to v případě Vendelína a Alžběty přišlo natolik výrazné, že bylo záhodno to v práci 

zmínit. Jedním z důvodů, proč se takový sentiment v ostatních rozhovorech neprojevoval, 

může být i vyloučenost lokality, ve které Alžběta s Vendelínem pracují. Zmíněná lokalita je 

totiž výrazně vyloučenější a trpí výraznějšími strukturálními problémy než lokality ostatních 

klubů. Pro další zkoumání by bylo vhodné zaměřit se především na sociálně vyloučené 

lokality. 

5.2.3.6.Důsledky: Zápal a pracovní návyky 

Ztotožnení se s hodnotou toho „mít práci“ a její naplňování by v ideálním světě 

mohlo naplňovat definici smyslu podle Damona i Frankla. Tedy, že existuje nějaká 

společenská hodnota toho, když člověk pracuje, odvádí solidární daně, přispívá k tomu, aby 

společnost hladce fungovala, a naplňuje její normy. Nicméně v argumentaci respondentů, 

kteří otázku práce vnímají silně jako hodnotu, převažovala argumentaci typu „musím“ 

a nikoliv „chci“. Proto se domnívám, že tito moji respondenti na základě této své motivace 

nemohou předávat klientům smysluplný zápal, jak o něm hovoří Damon. Co ale předávat 

mohou, jsou vzory pracovních návyků. Tedy, že do práce se chodí tzv. v kondici a včas a že 

někdy člověk musí dělat i to, co se mu nechce, nebo to, co ho nebaví.  

Pracovníci, jejichž motivace funguje na principu „musím, protože jsem v práci“ se 

o předávání přístupu k práci jako k povinnosti aktivně snaží, jak popisuje Vendelín: „Chce 

jim to ukázat, že jsme taky lidi, ale že tyhle ty lidi, kterýma by jednou mohli eventuálně bejt, 

taky plněj nějaký povinnosti. Jo, že jako ano, alkohol se pije, ale pije se o víkendu, protože 

se nechodí do práce. Ano, chodí se do práce, aby se mohl pít i ten alkohol třeba. Ukázat jim 

taky, že ten život taky přináší nějaký povinnosti.“ 

 

5.2.4. Seberozvoj jako zdroj smyslu 

Poměrně silnou motivací některých pracovníků, proč pracují v NZDM, je, že práci 

považují za rozvojovou. Každý den se naučí něco nového. Každý den zlepšují svoje 

komunikační dovednosti, dozvídají se fakta o nových věcech nebo mají časté příležitosti se 

vzdělávat a pracovat sami na sobě a na svých kompetencích. Pracovníci nikdy dopředu 
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nevědí, co je na klubu čeká, ale žádný den v práci není stejný. Díl rutiny zažijí jen 

u administrativních úkonů, kteří všichni respondenti hodnotí spíše negativně, jako nutné zlo. 

To, co pracovníkům dává smysl je pocit, že se neustále rozvíjí a rostou, rozšiřují si 

obzory. Pracovníci jsou vlastně nevyřčenou cílovou skupinou NZDM. Všechny supervize, 

intervize, vzdělávací kurzy, a především komunikace s klienty vytváří velmi podnětné 

prostředí pro učení a pilování kompetencí pracovníků. Pracovníci pak žijí se silným pocitem, 

že se rozvíjí, mění k lepšímu a učí se být nejen lepšími pracovníky s ohroženou mládeží, ale 

i lepšími lidmi. 

Mezi respondenty se v oblasti seberozvoje objevovaly tři zásadní důrazy: 

1) Práce v NZDM je velmi akční a pestrá, člověk se díky tomu pořád učí a nestíhá 

se nudit 

2) Snažím se zlepšovat, být lepším člověkem, a to mi pomáhá i v práci 

3) Snažím se držet krok s klienty, zlepšovat v komunikaci s nimi, to mě ovlivňuje 

i v soukromém životě 

Pracovníci, jejichž smysluplnost je silně postavená na seberozvoji, pak na klubu 

přistupují ke všem situacím jako ke školení, které je obohacuje o nové zkušenosti. A to buď 

proto, že se snaží stávat lepšími pracovníky nebo rozvíjet svou osobnost a být lepšími 

a kompetentnějšími soukromými osobami. Pro klienty to pak často znamená, že vstupují do 

rolí školitelů pracovníků NZDM. Pracovníci mohou zároveň dobře sloužit jako vzdělávací 

vzory, jejich chuť do učení má potenciál klienty inspirovat. Především ale díky tomu, že jsou 

pracovníci v neustálém pohybu směrem k novým vědomostem a schopnostem, mají šanci 

tzv. držet krok s klienty. 

5.2.4.1.Projevy: Práce v NZDM je příležitostí pro osobní růst 

Pracovníci, které motivuje tato seberozvojová stránka práce v NZDM především 

očekávají od práce, že je bude opravdu rozvíjet. Tím, že není stereotypní, ale je každý den 

jiná, naplňuje jejich očekávání. Proto je práce baví. Pořád přichází něco nového, co se učit, 

co objevovat, co poznávat. Žádný den není stejný. Práce poskytuje pracovníkům dostatek 

podnětů a příležitostí se učit a rozvíjet a sbírat zkušenosti.  

Alžběta: „Já jsem si už jako na škole po těch všech praxích řekla, že prostě práce 

jako s takovýma lidma mě baví nejvíc. Protože prostě furt se něco děje, není to jako nudný.“ 
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Pracovníci zaměření na osobní růst pak ke každé situaci na klubu přistupují jako 

příležitosti pro vlastní rozvoj. I složité situace na klubu svým způsobem vítají, protože jsou 

pro ně příležitostí zažít něco nového, přehodnocovat vlastní postoje, posouvat svoje hranice 

atp. 

Vendelín: „Kdo zas může říct, že jako pracuje s fetkama, s násilnejma dětma, jo. Že 

máme možnost se kouknout prostě a spolupracovat třeba s OSPODem, se SASkou (…) A že 

člověk se koukne jako do všeho a že má takovej velkej rozhled, jo. Že každá situace tě přivede 

do něčeho jinýho, a ty se na to musíš podívat zase z jinýho úhlu a prostě přemýšlet o tom. 

A zjistíš, že třeba takhle je to třeba supr nebo je to blbý, no prostě furt nad tím přemýšlíš, 

jo.“ 

Když se pracovníci dostávají do obtížných situací s klienty, nebo musí spolupracovat 

s dalšími organizacemi a řešit s nimi problémy, pracovníci tuto situaci rámují pozitivně, jako 

něco, co je zajímavé si vyzkoušet nebo zažít. I obtížné situace, které jsou pro pracovníky 

náročné nebo vyčerpávající, jsou zároveň i zdrojem nových a kýžených zkušeností, zdrojem 

lepšího porozumění světu kolem sebe. Ačkoli jsou takové zkušenosti pro pracovníky 

náročné, jsou stejně tak důvodem, proč je práce baví a proč v ní zůstávají. Hlad pracovníků 

po nových zážitcích a zkušenostech je pak i silnou vnitřní oporou pro překonávání překážek. 

5.2.4.2.Projevy: Osobnostní růst je cestou, jak být lepším pracovníkem 

(profesionalita) 

Důraz na osobní růst se v rozhovorech objevoval i v kontextu zaměřeném na klienty. 

Potřeba stále se vzdělávat, vystavovat se novým situacím atp. je stejně silná, její hlubší 

motivací ale není výhradně rozvíjet sebe jako člověka s portfoliem nějakých kompetencí, 

znalostí a zážitků, ale především jako pracovníka. Tedy že jako pracovník se musím neustále 

učit, abych mohl držet krok s klienty. Je nejprve důležité rozvíjet pracovníka, aby služba 

byla co možná nejlepší, což druhotně ovlivňuje pracovníka i jako soukromou osobu. Protože 

je osobnost pracovníků v NZDM i jejich pracovním nástrojem, supervize a další nástroje 

osobního rozvoje, které pracovníci v rámci NZDM podstupují, jsou nastavené tak, aby je 

rozvíjeli především jako pracovníky. 

Julie: „protože si nedokážu představit, že bych jako vlastně tohle (neustálé 

vzdělávání se) podstupovat neměla, že by člověk měl stát jako na místě a nějak dál se jako 

nerozvíjet nebo nevyhledávat dál, co se jako v tom nízkoprahu děje a na co nejsme odborníci, 

což je jako hodně témat, žejo.  
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Seberozvoj pracovníků je v tomto případě prvotně nástroj pro to, aby mohli 

pracovníci poskytovat lepší službu a lépe naplňovat poslání organizace. Zároveň si ale 

získané kompetence pracovníci přenáší s sebou i do osobního života, či případného dalšího 

zaměstnání, a nikdo jim je už tzv. nevezme. 

5.2.4.3.Důsledky: Klienti jako učitelé pracovníků 

Pracovníci zaměření na svůj osobnostní rozvoj berou každou situaci, která se na 

klubu stane jako příležitost něco se naučit. Zdrojem těchto nových znalostí, dovedností 

a rozvíjejících situací jsou ve většině případů pak samotní klienti. Ti buď svým chováním či 

životní situací nutí pracovníky osvojovat si nové znalosti a dovednosti. Nebo jsou to přímo 

klienti, kdo přichází na klub s pro pracovníky novými informacemi a myšlenkami. Vědění 

je tedy v tomto případě na straně klientů a pracovníci jsou pozici těch, kteří o něj usilují.  

Pracovníci se často zmiňovali o tom, že je klienti učí posouvat svoje hranice, lépe 

pracovat se svými emocemi, protože si například nemohou dovolit na klubu 

tzv. vybouchnout (Alžběta), zároveň je učí pracovat s vlastními předsudky, protože jim 

dávají nahlédnout do vlastního světa a porozumět mu (Vendelín, Adriana). Rovněž klienti 

seznamují pracovníky s trendy a věcmi, které tzv. frčí (Julie, Štěpán). 

5.2.4.4.Důsledky: Pracovníci jako vzdělávací vzory 

Když pracovníci přemýšlejí o tom, jaký vliv má na klienty jejich vlastní úsilí 

o osobnostní rozvoj na klienty, odkazují se také k tomu, že je důležité klientům ukázat, že 

také všechno nevědí, ale že když chtějí, tak se zvládnou ledasco doučit. Tedy, že pracovníci 

nejsou tzv. hotoví lidé, ale musí na sobě stále pracovat. Když se pracovníci zvládnou doučit 

něco, co klienty zajímá, dokážou klienti tuto snahu ocenit a probudit v sobě vlastní zvídavost 

a chuť se učit. Pracovníci pak klientům pak předávají zajímavé nebo relevantní informace, 

ale zároveň i myšlenku, že je možné se věci doučit.  

Julie: „Vlastně může se stát, že vlastně někdo přijde s něčím, co nejsem jako schopná 

prostě z fleku vyřešit, neznám to prostě, nejsem si tim tak jakoby jistá, ale vlastně člověk 

i v rámci tohohle je k tomu klientovi upřímnej. Jako hele, nevim, musim si to prostě 

nastudovat, zjistit, zeptat se, a vlastně už si člověk právě sám pro sebe rozšiřuje ty jakoby 

obzory, ale zároveň to předává i jakoby tomu klientovi. Jo, že pak vlastně přijdeš a řekneš: 

Hele, nevim, podívala jsem se na to, nastudovala jsem si to, můžu ti vlastně říct jakoby něco 

jako dalšího k tomu, co ty jako potřebuješ, a to vlastně už nás jako posouvá oba dva.“ 
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5.2.4.5.Důsledky: Pracovníci drží krok 

To, že se pracovníci chtějí neustále učit, jsou ochotní na sobě pracovat, zjišťovat nové 

informace a trendy podle pracovníků pak vede především k tomu, že klienti dostávají ty 

informace, které potřebují. Že jsou pracovníci schopní se jim přizpůsobovat jejich potřebám 

a rozumět jejich světu. Tohle nastavení pracovníků jim pak s klienty pomáhá budovat lepší 

vztahy. 

Štěpán: „Když jim ukazujem fotbalový triky nebo pingpongový triky nebo cokoliv 

jinýho, tak oni to chtěj umět taky. A to zase, to slouží k tomu budování tý důvěry, žejo.“ 

5.3. Ohraničený zápal a předávání smyslu 

Damonova teorie předpokládá, že v momentě, kdy je člověk silně ukotvený ve své 

smysluplnosti, tento přístup k životu kolem sebe šíří. Jedním ze způsobů, jak smysluplnost 

nalézt, je podle něj sledování smysluplných lidí při práci. (Damon W. , 2008) Z toho důvodu 

tato práce předpokládala, že při rozhovorech s pracovníky, které by Damon nazval 

smysluplnými18, že s takovými pracovníky se při rozhovoru dobereme i toho, jak si všímají, 

že se jejich vlastní zápal dál šíří, jak se jim daří oslovovat klienty a inspirovat je k vlastní 

smysluplnosti. Pracovníci NZDM, ani ti nejvíce smysluplní, o takové otázce ale příliš 

nepřemýšlí. Pokud jsem se na vliv jejich motivace na klienty ptala, dostalo se mi, často po 

nějaké odmlce, vágního ujištění, že na tom záleží a že to klienti nejspíše poznají. Nicméně 

bylo znát, že o něčem takovém pracovníci přemýšlí poprvé a nemají pro to promyšlené 

odpovědi.  

Nejdůležitější kategorie z pohledu, jak často o nich respondenti mluvili, se týkaly 

pomoci klientům a profesionality. V myšlenkách respondentů se logicky tyto dva úhly 

pohledu na práci v NZDM často stékaly v jedno, a když začali mluvit o jednom, pokračovali 

k druhému a naopak. Z logiky věci předpokládali, že nejlepší způsob pomoci klientům je 

pomoc profesionála. 

Pokud v rozhovorech něco připomínalo zápal pracovníků a podařilo se zavést řeč na 

důsledky této aktivity, většinou zaznělo, že to či ono pomáhá budovat vztah s klienty. 

Štěpánovi pomáhá budovat vztah vytváření zábavy na klubu, Julii vzdělávání se v tématech, 

které klienty zajímají, Adrianě energie, kterou do práce dává, Markétě její profesionální 

                                                 
18 Smysluplní lidé si uvědomují vlastní životní záměry postavené na hodnotách, které člověku 

připadají důležité pro něj samého i pro svět kolem něj. 
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pozice atp. Vztah s klientem je v očích respondentů alfa omega práce v NZDM, je tím, o co 

pracovníci nejvíce usilují.  

Profesionál ale zároveň používá vztah s klientem jako pracovní nástroj, spouští ho 

v momentě, kdy klient otevře dveře klubu, a znovu ho vypíná, když dveře zavře. Problémy 

zůstávají na klubu a řeší se s kolegy v rámci porad a supervizí. Podle stejného scénáře pak 

mohou pracovat i radosti, jiskřičky zájmu, zápalu a nadšení, ty mohou mít stejný problém 

překročit pevně stanovenou hranici, kterou určuje profesionalita. Moji respondenti 

samozřejmě nejsou jen profesionálové – roboti, ale především lidé, tudíž to v realitě nemusí 

fungovat přesně takto. V přemýšlení pracovníků NZDM ale hraje profesionalita roli jakéhosi 

ideálu, o který je třeba usilovat. Usilování o profesionalitu pak může brzdit možnost 

předávání zápalu.  

Ačkoli je podle pracovníků práce s klienty založená na jejich osobnosti, na jejich 

autenticitě a otevřenosti, vztah s klienty není přirozeným procesem, ale je kontrolovaný 

a pěstovaný ve zkumavce. Nikdo z respondentů například nenavázal s žádným klientem 

vztah, který by pro něj překročil hranice klubu a služby. A to ani přesto, že někteří pracovníci 

jsou svým věkem klientům velmi blízcí. 

Adriana: „A jako ani nemám tu potřebu, mám to prostě fakt nastavený, že to jako, že 

to jsou klienti, i když některý třeba fakt jako ti přirostou k srdci, žejo, máš je jako ráda, ale 

mám prostě to fakt jako daný, že jako je to práce a nebylo by to úplně dobrý jako udržovat 

s nima kontakt ještě mimo.“ 

 V úryvku z rozhovoru s Adrianou je vidět, že sama nestojí o to budovat s klienty 

opravdové vztahy, ale jen vztahy v rámci organizace. Je to pro ni na jednu stranu pokyn 

z organizace, která ohraničuje vztahy s klienty a doporučuje pracovníkům, aby dodržovaly 

hranice pracovního a osobního života, zároveň je to pro ni internalizovanou normou, kdy je 

dobré vztah ohraničovat a není dobré ho nechávat přerůst do přátelství.  

Důvod, proč pracovníci ohraničují vztahy s klienty, je v podstatě dvojí: 

1) Je dobré a zároveň profesionální vztahy ohraničovat. 

2) Nikdy nevíme, kdy to klienti použijí proti nám. 

První důvod souvisí už s výše zmíněnou profesionalitou. Druhý důvod souvisí s tím, že 

si pracovníci tzv. kryjí záda, jak to například popisuje Vendelín. 
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Vendelín: „Jako někdy přijde takový jako zaškobrtnutí, kdy vlastně. Teď jak to 

popsat. Že jako někdo na tebe zkouší, prostě, hele, už to zkouší na tý kamarádský rovině, tak 

to je důležitý to pohlídat a umět to odpálkovat v tu ránu, jo, protože když si to člověk nechá 

jako přelízt víc přes tu kamarádskou rovinu, tak je to pak jako blbší to odpálkovat.“ 

Profesionální hranice jsou zároveň ochranou pracovníků před tím, aby je práce brzy 

vyčerpala, a jsou doporučovaným nástrojem psychohygieny. Jsou ale i ochranou před 

zneužitím upřímného vztahu samotnými klienty. Zranit profesionála je totiž o mnoho těžší 

než člověka se srdcem na dlani. 

Předávání zápalu se však v organizacích reálně děje, a to především mezi pracovníky 

navzájem. Pracovníci ze stejných organizací často používali podobné výrazy i argumentace, 

proč jim přijde práce důležitá, z čehož lze usuzovat, že se velká část uvědomování si 

vlastních hodnot a cílů se děje v dialogu v týmu. Pracovníci jsou si navzájem inspirací 

a vzory. Například Markéta je svým zápalem postaveným na hodnotě profesionality a práce 

inspirací pro Lenku.  

Lenka: „Jako samozřejmě chápu, že se jí (Markétě) jako nikdy nevyrovnám, a ani 

nechci jo, na jednu stranu. Ale, ale je to je to takový, jakože si z ní beru určitě určitý příklad. 

Je to takový, že vidím, nebo v tomhle cítím, že ona tu práci dělá fakt dobře. A já si z ní jako 

jenom beru ten příklad, jak s těma dětma začít mluvit a takhle“ 

Vlastní smysluplný zápal pracovníků tak může být něčím, co utváří a formuje 

organizační kulturu, zároveň pak organizační kultura může stimulovat a podněcovat 

smysluplný zápal pracovníků, protože ten se stává v organizaci normou. 

Julie: „Jako možná by v jinym městě, v jiný organizaci mluvili ty pracovníci jako 

jinak, ale je fakt, že k nám chodí ty lidi jako nadšený, no. Vlastně nevim, čim to jakoby je.“ 

Damonova teorie může v oblasti předávání zápalu v rámci mezi pracovníky 

navzájem poskytnout jistou odpověď. Vztahy pracovníků navzájem mezi sebou totiž všichni 

respondenti popisovali jako přátelské, jako to, co jim je v rámci práce největší oporou 

a zároveň i motivací překonávat například těžké okamžiky. Vztahy s kolegy, na rozdíl od 

vztahů s klienty, respondentům přerůstají do osobní roviny.  

Markéta: Myslím si, že hrozně motivační tady je i ten náš tým, co máme, ten 

nízkoprahovej tým, protože jsme fakt jako sehraný, prostě jedem tak nějak jako týmově. 
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Prostě držíme pospolu, řešíme spolu všechny problémy jak osobní, tak i pracovní, což si 

myslím, že je hrozně super, protože jsme prostě ani ne kolegové, spíš kamarádi, prostě no. 

 Upřímné, přátelské a neohraničené vztahy s kolegy pak mohou být právě tím 

důvodem, proč se mezi kolegy daří šířit nadšení do práce i smysluplný zápal, ačkoliv směrem 

ke klientům si ničeho takového pracovníci nepovšimli. 

V teoriích občanského sektoru je omezující role profesionality velmi diskutovaným 

tématem. (Frič, 2016) Občanské organizace, které původně měly demokratické občany 

připravovat na to, aby zvládali řemeslo demokracie, se stávají expertními organizacemi, 

které si své členy vybírají na základě jejich kvalifikace a očekávají od nich profesionální 

výkon. Občanský étos je zde nahrazen étosem profesním, nebo jinak řečeno profesní 

kulturou, která už nemá potenciál budovat sociální kapitál a formovat občanské dovednosti 

členů. (Šťovíčková Jantulová, 2005) 

Tento výzkum ukazuje, že je možné se obávat, že profesní kultura NZDM zároveň 

brání předávání smyslu pracovníků klientům. Protože jsou jejich vztahy formálně 

strukturované a ohraničované profesionalitou pracovníků. A tím pádem sama profesní 

kultura trochu komplikuje organizaci naplňovat své poslání, protože nevyužívá svůj 

potenciál předávat klientům smysluplnými zápal.  

Vzhledem k tomu, že předávání smyslu funguje mezi pracovníky navzájem, pokud 

jejich vztahy přejdou do neformální roviny, dokazuje, že potenciál pro předávání 

smysluplného zápalu zde existuje. Pracovníci si ale předávání tohoto zápalu klientům buď 

nevšímají, anebo se v jejich organizacích neděje.  
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6. Zjištění a diskuze 

Cílem výzkumu bylo porozumět tomu, jakým způsobem pracovníci nízkoprahových 

zařízení nalézají a konstruují smysluplnost vlastní práce. Vzhledem ke zvolené metodě je 

nejprve reflektována vlastní pozice výzkumníka. Následně jsou zodpovězeny výzkumné 

otázky a na závěr jsou na základě výzkumu poskytnuta zobecněná doporučení pro 

organizace občanského sektoru. 

6.1. Reflexe vlastní pozice ve výzkumu 

Hlavní nevýhodou kvalitativního přístupu je subjektivita badatele, já jako výzkumník 

nejsem jen nezávislým pozorovatelem, ale jsem aktivním účastníkem rozhovorů. Vstupuji 

do vztahů a způsobem jakým pokládám otázky, mohu ovlivňovat i to, jaké dostávám 

odpovědi. V mé moci je poté i otázka interpretace dat, kterou mohu i nevědomky zkreslit. 

(Švaříček & Šeďová, 2014) A to především proto, že otázka smysluplnosti není neutrální, 

ale je silně hodnotově zabarvená. Proto považuji za důležité důsledně reflektovat vlastní 

pozici. 

Osobně silně věřím, že je snaha o sociální inkluzi důležitá, že by každé dítě mělo 

dostat šanci na hezký život, bez ohledu na to, do jaké rodiny se narodí, nebo jaká příkoří ho 

potkají na cestě. Byla jsem si této své hodnotové ukotvenosti vědomá a snažila jsem se ji 

během rozhovorů neventilovat. Logicky jí ale z tématu výzkumu respondenti vytušili. 

Například Vendelín mi po vylíčení mého výzkumného záměru řekl: „My jsme (na takový 

výzkum) asi blbý pracovníci“. Měla jsem ale pocit, že se v rozhovoru spíš snaží vylíčit, jak 

fungují věci v praxi, než že by se mi snažil zalíbit tím, že říká něco, s čím bych souhlasila.  

Jsem na druhou stranu přesvědčená, že je zcela legitimní chodit do práce kvůli 

penězům. Rozhodně to neznamená, že v takové práci nemůže člověk zažívat pocit 

smysluplnosti. Ačkoli mám sama svoji práci ráda, nechodila bych tam, kdyby mi neplatili. 

A proto něco takového neočekávám ani od svých respondentů. Umím si představit celou 

spoustu legitimních důvodů, proč pracovat v NZDM, a mým cílem v rozhovorech bylo 

porozumět těmto důvodům u svých respondentů.  

Švaříček a Šeďová popisují vztah výzkumníka k terénu, tedy v mém případě 

k účastníkům výzkumu, na škále: cizinec – návštěvník – zasvěcený – domorodec. (Švaříček 

& Šeďová, 2014) Často se mi v rozhovorech podařilo překročit kategorii cizince a stát se 

návštěvníkem, a to především díky přístupu do terénu, díky gatekeeperům – v mém případě 
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Alžbětě s Vendelínem a Štěpánovi, se kterými jsem se viděla i před rozhovorem, a kteří mi 

další rozhovory předjednávali. Velký vliv měl dle mého názoru i fakt, že pracovníci 

v NZDM pracují s takovou cílovou skupinou, která po nich vyžaduje otevřenost 

a autenticitu, což mi sami pracovníci často říkali během rozhovorů. Měla jsem pocit, že 

stejně tak otevřeně a autenticky přistupují i ke mně. Jsem proto přesvědčená, že se mi 

podařilo získat hluboká reliabilní data. 

Na druhou stranu je třeba jistě zdůraznit, že vzorek výzkumu není reprezentativní, 

ani dostatečně rozsáhlý, aby šly závěry práce považovat za konečné a zobecnitelné. Ačkoli 

se díky výzkumu podařilo objevit zajímavé principy, jejich všeobecnou platnost a relevanci 

pro OOS je ještě třeba ověřit v dalším zkoumání. 

6.2. Odpovědi na výzkumné otázky 

Cílem práce bylo porozumět tomu, jak pracovníci NZDM konstruují vlastní 

smysluplnost v rámci svého pracovního života. A to na základě odpovědí na výzkumné 

otázky: 

1) Jak pracovníci NZDM přemýšlí o smyslu ve své práci? 

2) Jak pracovníci NZDM vnímají, že se smysl v jejich práci projevuje? 

3) Jaký vliv má podle výpovědí pracovníků NZDM jejich vlastní smysl na jejich 

klienty? 

Na základě provedeného kvalitativního výzkumu se podařilo na tyto výzkumné 

otázky odpovědět. Následující podkapitoly je pak jednotlivě uchopují. 

6.2.1. Jak pracovníci NZDM přemýšlí o smyslu ve své práci? 

Na základě provedeného výzkumu lze říci, že pracovníci NZDM svoji smysluplnost 

jakožto osobní motivaci pro práci v NZDM staví na čtyřech kategoriích: na pomoci 

klientům, profesionalitě, práci jako povinnosti a seberozvoji. 

Nejsilněji zastoupenou motivací byla především pomoc klientům. Ta se z velké části 

skládá z potřeby pomáhat, chuti pracovat s dětmi či mladými lidmi a také víře, že je možné 

dosáhnout nějakého účinku. Pracovníci tedy věří, že když cílová skupina NZDM dostane tu 

správnou podporu, může se její život zlepšit, těší je kontakt s dětmi a lidmi obecně, a také 

často cítí vnitřní potřebu pomáhat.  
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Dalším velmi významným zdrojem smysluplnosti je pro pracovníky jejich expertní 

vědění, jejich znalosti a dovednosti, které tvoří jejich profesionalitu. Být profesionálem 

představuje v přemýšlení pracovníků silnou hodnotu, o kterou je třeba usilovat, a to jak pro 

dobro klientů, tak pro dobré jméno organizace či sociální práce obecně. Profesionalita má 

zároveň hodnotu pro pracovníky samotné je zdrojem hrdosti a pocitu prestiže. Pracovníci 

svou profesionalitu používají na budování hranic a struktury vztahů s klienty. Přesto do jisté 

míry zahrnuje jejich osobnost a není od nich samotných oddělitelná, jejich osobnost jim tak 

do jisté míry slouží jako pracovní nástroj, proto zde lze uvažovat o profesionalitě normativní.  

Zajímavým zdrojem smysluplnosti může pro pracovníky NZDM být i práce jako 

taková. Zaměstnáni v NZDM pracovníkům generuje finance, sociální kontakty a jistý díl 

společenského uznání. Pracovat, mít zaměstnání, je do jisté míry společenský úkol, v jehož 

zvládání někteří respondenti také nachází pocit smysluplnosti.  

Poslední významnou kategorií, která pracovníkům přináší pocit smysluplnosti, je 

rozvoj vlastní osobnosti. Neustálé vzdělávání, práce na sobě, nečekanost situací, a dokonce 

i náročnost některých klientů, to vše pracovníkům dělá radost, protože se díky tomu stále 

zlepšují a rostou. V důrazech pracovníků, kteří považují seberozvoj za silnou hodnotu a tím 

pádem i svůj vnitřní motor pro práci v NZDM, převažují tři směry přemýšlení. Za prvé práci 

v NZDM pozitivně hodnotí, protože je akční, a oni se tím pádem nestíhají nudit. Za druhé 

vidí v práci s cílovou skupinou a možnostech sebevzdělávání zaměstnanecký benefit, dělají 

to především pro sebe, protože je baví mít pocit, že se zlepšují, rozvíjí a rostou, zákonitě jim 

to pak pomáhá i v práci s klienty. V třetím případě je hlavní argumentací pracovníků to, že 

jde především o klienty, aby jim ale mohli rozumět, poskytovat jim tu nejlepší možnou 

službu, musí se neustále vzdělávat a zlepšovat. V tomto třetím případě je pak seberozvoj 

spíše nástrojem profesionality. Většina pracovníků má ale argumentaci spíše smíšenou.  

6.2.2. Jak pracovníci NZDM vnímají, že se smysl v jejich práci 

projevuje?  

Pro respondenty výzkumu byly pojmy jako smysluplnost většinou příliš abstraktní. 

Docházelo zde spíše k jakémusi odhadu smysluplnosti ze strany výzkumníka v momentech, 

kdy pracovníci zdůrazňovali něco jako důležité a hodnotné, v momentech, kdy se jim 

u vyprávění o práci tzv. rozzářili oči apod. Velkou úlohu v rozpoznávání smysluplnosti ve 

výpovědích pracovníků měly vybrané teorie. Např. když pracovníci mluvili o zážitcích, které 

připomínaly fenomén flow, nebo o motivaci pro překonávání překážek v práci, výzkum 
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předpokládal, že právě zde je zdrojem tohoto typu prožívání jejich smysluplnost. Shrnutí 

obecných popisovaných projevů smysluplnosti dotazovaných je sice možné, ale ve své 

podstatě kopíruje vybrané teorie, protože ty byly použitým nástrojem na rozpoznání 

smysluplnosti ve výpovědích pracovníků NZDM. Přesto tato práce přináší nové poznatky, 

avšak na nižší úrovni abstrakce. Pro odpověď na výzkumnou otázku je proto třeba ji nejprve 

třeba rozdělit podle čtyř zjištěných zdrojů smysluplnosti. 

Jak se podle výpovědí pracovníků NZDM v práci projevuje jejich smysluplnost 

postavená na pomoci klientům? 

Smysluplnost postavená na klientech se podle výpovědí pracovníků projevuje tak, že 

se pracovníci do práce těší, práce je baví a utíká jim rychle. Klienti a poslání organizace jsou 

jim i oporou v těžkých časech. Respektive jsou vnitřním motorem pro překonávání překážek. 

Svůj zájem o klienty tito pracovníci často vyjadřují nad rámec běžných pracovních 

povinností. 

Jak se podle výpovědí pracovníků NZDM v práci projevuje jejich smysluplnost 

postavená na profesionalitě? 

Smysluplnost postavená na hodnotě profesionality se projevuje vysokým ctěním 

profesionálních principů práce v NZDM, jako je např. partnerský přístup, respekt ke 

klientům, dobrovolnost atp. Typickým projevem je úsilí pracovníků oddělovat svůj osobní 

a pracovní život. Ve svém přemýšlení se pracovníci zaměřují především na řešení 

klientských situací. Stejně vysoká očekávání jako mají od sebe samých jako profesionálů, 

mají i od svých spolupracovníků a dalších zástupců podobné profese či spolupracujících 

organizací. Důležitou součástí jejich povolání je pak i šíření osvěty o tom, komu může 

NZDM pomáhat. Podle toho jak moc je jejich profesionalita normativní, se toto šíření osvěty 

promítá i do volného času pracovníků. 

Jak se podle výpovědí pracovníků NZDM v práci projevuje jejich smysluplnost 

postavená na práci jako zaměstnání? 

Postavení vlastní smysluplnosti na připisování hodnoty práci samotné se 

u respondentů projevuje převážně tak, že o sobě pracovníci přemýšlí primárně jako 

o zaměstnancích. Pracovní pohoda a sympatický pracovní kolektiv je pro ně často zdrojem 

motivace a oporou v těžkých časech. K práci přistupují jako k povinnosti, která je nezbytná 

pro ně a užitečná pro společnost. Motivace pracovníků je v tomto případě však silně založená 
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právě na povinnosti a někdy může postrádat jakýsi přesah. Skrze zvládanou povinnost „mít 

práci“ pak pracovníci často usilují i o díl společenského uznání.  

Jak se podle výpovědí pracovníků NZDM v práci projevuje jejich smysluplnost 

postavená na vlastním seberozvoji? 

Smysluplnost pracovníků postavená na přikládání hodnoty vzdělávání se a rozvíjení 

sebe samých se v případě pracovníků NZDM na klubu projevuje především tak, že 

pracovníci nahlíží na všechny situace jako na příležitost k osobnímu růstu. A to i na situace, 

které by se daly hodnotit jako nepříjemné a závažné. Každý impuls, se kterým přijdou klienti, 

je pro pracovníky vždy na jednu stranu pozitivní, protože se díky tomu mohou něco naučit. 

Pracovníci se v oblasti seberozvoje jako zdroje své motivace liší v důrazech, kdy o svém 

vzdělávání mluví převážně jako o nástroji profesionální pomoci klientům a kdy je jejich 

seberozvoj cílem sám o sobě. 

6.2.3. Jaký vliv má podle výpovědí pracovníků NZDM jejich vlastní 

smysl na jejich klienty? 

I třetí výzkumnou otázku je podle stejného klíče třeba rozdělit na základě čtyř 

kategorií označujících zdroje smysluplnosti pro pracovníky NZDM. 

Jaké důsledky pro klienty má podle výpovědí pracovníků NZDM jejich 

smysluplnost postavená na pomoci klientům? 

Pracovníci, jejichž smysl je konstruovaný především kolem kategorie pomoci 

klientům, si často všímají, že jim klienti vrací zájem a péči zpátky. Znamená to tedy, že se 

jim na základě této kategorie dobře daří budovat s klienty opravdové vztahy. To převráceně 

pro klienty znamená, že mohou na klubu tyto opravdové vztahy zažít.  

V případě, že si pracovníci víc váží pomoci klientům než profesionality, mohou mít 

tendenci klientům pomáhat i za hranou profesionálních principů. Pro klienty to pak znamená, 

že se jim dostane pomoci i tehdy, pokud například sami nevyvinou dostatečnou aktivitu.  

Pracovníci se na klienty často dívají jako na někoho, kdo ještě světu nerozumí 

a potřebuje podpořit, nicméně tato dynamika vztahu mezi klienty a pracovníky vytváří 

v očích pracovníků často relativně nízká očekávání od klientů. Pro klienty je tak sice snazší 

stanovené cíle a očekávání pracovníků naplnit, může to ale podrývat možnost v NZDM 

vytvářet pro klienty kulturu smyslu. Kultura smyslu, jak o ní hovoří Damon, by přitom mohla 

být pro NZDM cenným nástrojem, jak efektivněji naplňovat své poslání. 
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Zajímavé je, že ačkoli teorie smyslu předpokládá, že smysluplní lidé svůj zápal 

všeobecně šíří. Pracovníci NZDM mají pocit, že to, jestli se podaří jejich klienty inspirovat 

a dostatečně je podpořit, aby mohli své nepříznivé situace řešit, ani tolik nezáleží na jejich 

vlastním zápalu a motivaci, ale pouze na motivaci samotných klientů. Možnost předávání 

svého smysluplného zápalu, kterou předpokládá teorie, není pracovníky reflektována.  

Jaké důsledky pro klienty má podle výpovědí pracovníků NZDM jejich 

smysluplnost postavená na profesionalitě? 

V případě pracovníků, jejichž pojetí smysluplnosti je silně založené na 

profesionalitě, to pro klienty znamená především to, že dostanou právě takovou podporu, 

jakou (podle vlastního porozumění pracovníků odbornému diskurzu) dostat mají. Pracovník 

profesionál pro klienty buduje pevné a jasné hranice, které důsledně dodržuje (nebo se o to 

snaží).  

Profesionalita jako hranice zároveň ohraničuje vztahy s klienty jen na oblast jejich 

problému a na pracovní dobu pracovníka. Pracovníci respektují oddělování osobního 

a pracovního světa, a klienti mají proto možnost vytvořit si vztah pouze s pracovníkem, 

nikoliv s člověkem jako takovým. Nikdo z respondentů například nenavázal s nikým 

z klientů vztah, který by překonal hranice klubu. Profesionalita tedy znamená pro klienty to, 

že jim pracovník ve vymezeném čase poskytuje právě takovou péči, pozornost a radu, jakou 

nejlépe umí. Nic víc ani míň. 

Jaké důsledky pro klienty má podle výpovědí pracovníků NZDM jejich 

smysluplnost postavená na práci jako zaměstnání? 

Smysluplnost pracovníků postavená na hodnotě práce jako takové může působit i tak, 

že se pracovníkům nechce dělat nic nad rámec toho, co po nich vyžaduje organizace. Cílem 

pracovníků je především naplnit obraz úspěšného zaměstnance. Směrem ke klientům to pak 

často znamená, že se od těchto pracovníků dočkají pouze toho, co po nich organizace 

vyžaduje a co pracovníci považují za svou povinnost. Nelze však očekávat téměř nic navíc. 

Zároveň vysoko ceněná hodnota práce těmito pracovníky může do jisté míry utvářet jejich 

představu o společenském úspěchu klientů. Úspěšný klient v očích pracovníků je někdo, kdo 

je schopný a ochotný získat a udržet si práci. Z toho lze usuzovat, že velká energie 

pracovníků na klubu je směřována na to, aby pracovníci klientům předávali vzory 

pracovních návyků. Zároveň je ovšem třeba zdůraznit, že tato kategorie nebyla mezi 

pracovníky všeobecně rozšířena, je tedy možné, že jsou v tomto bodě závěry práce neúplné.  
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Jaké důsledky pro klienty má podle výpovědí pracovníků NZDM jejich 

smysluplnost postavená na vlastním seberozvoji? 

V důsledku smyslu pracovníků postaveném na seberozvoji se klienti stávají 

žádanými učiteli/lektory pracovníků NZDM. Vědění je zde na jejich straně, a tak je do jisté 

míry možné, že tato dynamika vyrovnává mocenskou nerovnováhu mezi pracovníky 

a klienty. Pracovníci zároveň svým klientům slouží jako vzdělávací vzory – prezentují se 

jako nehotoví lidé, kteří se pořád něčemu učí. Což podle názoru některých pracovníků 

dodává klientům naději, že i oni se mohou mnoho doučit a není ostuda něčemu nerozumět. 

Důležité je podle výpovědí pracovníků především to, že v důsledku neustálého vzdělávání 

se, dostanou klienti NZDM takové pracovníky, kteří mají šanci rozumět jejich světu 

a tzv. s nimi držet krok. 

6.3. Předávání zápalu 

Druhá a třetí výzkumná otázka, které se ptají na projevy a důsledky smysluplnosti 

pracovníků, mířily především k tomu aspektu Damonovy teorie, která předpokládá 

předávání zápalu smysluplnými lidmi. Výzkum však ukázal, že v případě NZDM to 

nefunguje tak jednoznačně a přímočaře, jako v Damonově teorii. Nikdo z respondentů si 

totiž ničeho podobného u svých klientů nevšiml, ani je nenapadlo, že by se to stát mohlo. 

Na základě provedeného výzkumu je možné usuzovat, že je to právě profesionalita 

pracovníků, která v tom může hrát roli. Profesionalita pracovníků totiž silně ohraničuje 

vztahy s klienty, a tak neumožňuje smyslu pracovníků, aby se před klienty plně projevil. 

Smysl je zde vždy kontrolovaný a ohraničovaný profesními zásadami. Lze proto považovat 

za vysoce pravděpodobné, že je to právě „sterilní“ profesionální přístup pracovníků, který 

brání předávání tzv. jiskřiček smyslu.  

V teoriích občanské společnosti rezonují jisté obavy ohledně profesionalizace OOS. 

Profesionalizované organizace totiž mnohem hůře plní roli jakési školy demokracie či 

výrobny sociálního kapitálu. Profesionalizace sice organizacím pomáhá směrem k jisté 

efektivitě či kontrole kvality, na druhou stranu ale organizace svou profesionalizací vždy 

zároveň něco ztrácí. Především tedy ztrácí potenciál vychovávat aktivní a kompetentní 

demokratické občany. (Frič, 2016) 

Tato práce však naznačuje, že silný důraz na profesionalitu NZDM může být dokonce 

překážkou pro dosahování jejich vlastních cílů. Práce s vlastní smysluplností pracovníků 

a vytváření kultury smyslu pro klienty by mohlo NZDM pomoci využívat v plné šíři svůj 
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potenciál naplňovat své poslání – tedy pomáhat mládeži ohrožené sociálně nežádoucími jevy 

překonávat a řešit své nepříznivé situace. Nikdo z respondentů výzkumu však tuto možnost 

aktivně nevyužívá. Především v oblasti předávání smysluplného zápalu tento výzkum 

navrhuje, že je na vině právě profesionalita. 

Předávání svého smysluplného zápalu klientům si nikdo z pracovníků nepovšiml. 

Nicméně předávání tohoto zápalu se v organizacích reálně děje, a to předávání či 

umocňování smyslu pracovníků mezi sebou. Pracovníci často zmiňovali, že jsou si navzájem 

inspirací. Někteří své spolupracovníky považují za své vzory. Pracovníci ze stejných 

organizací také často používali stejné výrazy a měli podobné názory na to, co jim na práci 

v NZDM přijde důležité a co jim přináší pocit smyslu. Z toho lze usuzovat, že se toto 

uvědomování si významů děje silně dialogicky a kolektivně. 

Právě vztahy s kolegy všichni respondenti hodnotili jako důležité až zásadní pro 

jejich práci. Tyto vztahy pro ně však nejsou jen profesní, ale jsou i osobní. Na základě toho 

lze proto tvrdit, že je to právě přerůstání jasně vytyčených profesionálních hranic, které 

v tomto případě umožňuje předávání smyslu. Na rozdíl od vztahů s klienty, kde jsou hranice 

profesionálního vztahu pracovník-klient střežené jako jakési hradby, ve vztahu pracovník-

pracovník profesionální vztah funguje spíše jako pevný základ, na který lze postavit dům 

osobního vztahu. V tomto domě se pak dobře daří předávání smysluplného zápalu. 

6.4. Doporučení pro OOS 

Na základě provedeného výzkumu lze formulovat i několik doporučení pro další 

organizace občanské společnosti. 

1) Uchovat si svou otevřenost 

Teorie občanského sektoru tradičně přichází s tvrzením, že poslání organizace je ten 

nejsilnější důvod, proč lidé v OOS pracují. Tato práce však ukazuje, že velká část 

respondentů se v NZDM ocitla víceméně náhodou. Poslání organizace nebylo primárním 

důvodem, proč v ní začali pracovat či dělat dobrovolníka. Postupem času ale tyto pracovníky 

poslání organizace pohltilo, přijali ho za své a nyní na něm staví i svůj smysl. Je to právě 

otevřenost NZDM, která umožňuje, aby pracovníci poslání organizace nejprve zažili jako 

dobrovolníci, stážisté a praktikanti, nebo jako zaměstnanci i bez kurzu pracovníka 

v sociálních službách. Otevřenost NZDM pomáhá šířit povědomí o poslání organizace, 

protože umožní vstup do organizace i méně motivovaným, méně profesionálním či méně 
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obeznámeným lidem a ty si pak organizace edukuje. Poslání organizace je na tolik silné, že 

si organizace své smysluplné pracovníky „vytváří“ sama. 

Otevřenost OOS umožňuje přesvědčovat o svém poslání stále nové lidi, a tak šířit 

osvětu i smysluplný zápal ve své konkrétní oblasti. Ačkoli ne ve všech profesionalizovaných 

OOS se budou lidé nutně učit řemeslo demokracie, mohou se zde naučit smysluplný zápal 

pro věc, o kterou organizace usiluje. Otevřeností si OOS mohou vytvářet pro stejnou věc 

zapálené spoluobčany – tedy v demokratické společnosti zároveň důležité spojence pro 

prosazování svých záměrů.  

2) Snažit se o vytváření kultury smyslu 

Damonova teorie navrhuje, že to, co pomáhá mládeži nalézt smysluplnost ze všeho 

nejvíce, je systematická podpora prostředí skrze kulturu smyslu. Ve výzkumu se ukázalo, že 

v případě NZDM o něčem takovém pracovníci příliš nepřemýšlí. Řeší se svými klienty 

závažné, někdy až existenční problémy, a kultura smyslu se zde jeví jako nedůležitá 

nadstavba. Až bude vyřešené to základní, střecha nad hlavou, fungující rodina, školní 

výsledky, můžeme uvažovat nad něčím dalším.  

Damonova teorie ale tvrdí, že to takto není. Smysl totiž může fungovat jako silný 

vnitřní motor pro překonávání překážek. To znamená, že když ho ohroženou mládež 

naučíme, dáme jí do ruky nástroj, jak překonávat své nepříznivé situace.  

V organizacích občanského sektoru jde rozhodně trend směrem k vytváření kultury 

smyslu pro mladé lidi.19 Kde tyto snahy zatím ve větší míře chybí je právě v práci 

s ohroženou mládeží. I ta potřebuje dostat do ruky tyto nástroje. NZDM mají dobré zázemí 

na to, aby se na vytváření kultury smyslu mohla podílet. Možná to ale sama zařízení 

nezvládnou a je zde potřeba navázat spolupráci s dalšími organizacemi či aktéry. Vytváření 

kultury smyslu je úkol, který v práci se sociálním vyloučením ohroženou mládeží stojí právě 

před občanskou společností. 

                                                 
19 Například projekty organizace Člověk v tísni, Domu zahraniční spolupráce, Hnutí Brontosaurus 

a mnoha dalších. Učí mladé lidi dávat si vlastní cíle a zlepšovat svět kolem sebe, někdy na tyto projekty 

poskytují i drobné finanční příspěvky, nebo je podporují k napsání vlastního projektu z fondů EU (European 

Solidarity Corps). 
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3) Přemýšlet o omezující roli profesionality ve vztahu ke klientům 

Ačkoli je profesionalita často skloňovaným kritériem nejen v NZDM, tato práce 

potvrzuje některé obavy teorií občanské společnosti, že profesionalizované organizace 

zkrátka už nebudou jako ty dobrovolnické. (Frič, 2016) 

V práci se zranitelnými skupinami (mezi které ohrožená mládež beze sporu patří) se 

o profesionalitě přemýšlí i jako o bariéře, která má chránit klienty před potenciálním 

neblahým vlivem pracovníků. Tato práce ale ukazuje, že zde existuje riziko, že profesionalita 

pracovníků chrání klienty až tak moc, že je nenechává zažít s pracovníky opravdový vztah 

a že komplikuje příležitosti pro předávání smyslu.  

Stejně jako jiné OOS i nízkoprahová zařízení potřebují důsledně revidovat svoji 

profesionalitu, mapovat, co jim dává a bere. Případně zvážit, jestli lze na klubu systematicky 

vytvářet situace, kdy pečlivě střežené hradby profesionality pracovníci odloží.  

Ačkoli je profesionalita (zvlášť v organizacích, které pracují s klienty) zcela na 

místě. Je nutné, aby si OOS uvědomily, že má i negativní stránky. Tyto negativní stránky je 

pak třeba důsledně reflektovat. Zvlášť proto, aby si OOS ve snaze dostát jistému obrazu 

profesionálních organizací samy nekomplikovaly vlastní práci. 
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7. Závěr 

Diplomová práce se věnuje prožívání smysluplnosti v rámci pracovního života 

zaměstnanců nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Taková zařízení pracují s mládeží 

ohroženou sociálně patologickými jevy, a to způsobem, jaký určuje zákon o sociálních 

službách. Zároveň jsou tato zařízení z naprosté většiny nezávislé organizace občanské 

společnosti (či součásti těchto organizací). První část práce se proto zabývá přesným 

vymezením konceptu NZDM a jeho správným umístěním v rámci sektoru občanských 

organizací. 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež lze považovat za integrální součást 

občanského sektoru. Rozšířenost fenoménu terénní nízkoprahové práce s mládeží 

a nízkoprahových klubů v Česku je velkou zásluhou právě občanské společnosti, 

organizované skupiny aktivních odborníků. Ti v devadesátých letech dvacátého století tento 

druh práce s mládeží do Česka přinesli, a také aktivně rozvíjeli za velké podpory českých 

nadací. Zároveň se jim však dařilo dobře vyjednávat se státem, který jejich aktivity 

podporoval. Postupně se oblast tohoto druhu práce s mládeží výrazně institucializovala 

v podobě zákona o sociálních službách, který ji definuje jako konkrétní službu – NZDM.  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež můžeme na mapě organizací občanské 

společnosti zařadit mezi veřejně prospěšné servisní organizace, protože jejich posláním je 

prospívat celé společnosti skrze poskytování služeb. Velkou část organizací poskytujících 

službu NZDM lze do občanského sektoru jednoznačně zařadit, a to díky své charakteristické 

právní formě jako jsou církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, spolky. 

Existuje ovšem také několik NZDM, které fungují jako příspěvkové organizace, a několik 

jednotek těch, které zřizují napřímo obce. 

Tento fakt je jistým zvěstovatelem specifika celé oblasti sociálních služeb. Ačkoli je 

velká část organizací v této oblasti nezávislými OOS, jejich aktivity jsou velmi organizované 

státem. V případě NZDM se jedná o komplementární vztah20 OOS a státu, který má celou 

řadu výhod, ale i stinných stránek. 

V případě NZDM je stát do jisté míry objednatelem a zároveň kontrolorem služby. 

Ačkoli jsou tyto organizace (povětšinou) nezávislé, stát jejich činnost z velké části určuje 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. OOS provozující NZDM se mohou věnovat 

                                                 
20 Dle Youngovy typologie. (Young, 2000) 
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i aktivitám nad rámec zákona. To, co zákon určuje je pro ně však povinné. S obsahem zákona 

je nicméně veřejný diskurz odborníků na terénní práci většinou spokojený, protože vychází 

z dlouholeté odborné debaty a tu respektuje. Po zařazení NZDM do zákona o sociálních 

službách zde volala právě občanská společnost a stát jí pouze vyhověl. Komplementární 

vztah se státem v případě NZDM zde pak vytváří nejistou hranici mezi sektorem státu 

a OOS. Z uskutečněných rozhovorů vyplývá, že samotní pracovníci NZDM cítí silnější 

příslušnost spíše k oblasti sociálních služeb než k občanskému sektoru, ačkoli se tyto oblasti 

silně překrývají.  

Tato práce je zaměřena na pracovníky NZDM optikou teorií smysluplnosti. 

V teoriích občanské společnosti se o smyslu přemýšlí především v souvislosti s posláním 

organizace. Předpokládá se, že vzhledem k nedostatečnému finančnímu ohodnocení v OOS 

bude pro pracovníky zásadní motivací poslání organizace, které bude odpovědí na to, co 

pracovníci sami považují v životě za důležité a hodnotné. Výzkumy OOS toto tvrzení 

vesměs potvrzují. Zároveň ale dodávají, že za posláním organizace pracovníci často do OOS 

přicházejí, nicméně je třeba, aby byli pracovníci aktivně vedeni a podporováni v tom se na 

životě organizace podílet, rozhodovat o ní a dialogicky utvářet její poslání a směřování 

v souladu se svým vnitřním prožíváním. (Weisberg & Dent, 2016) Vnitřní prožívání 

pracovníků a způsob, jakým svou práci vykonávají, je pro naplňování poslání organizace 

zcela zásadní. Proto je důležité ho empiricky zkoumat. Z toho důvodu se tato práce soustředí 

na vnitřní prožívání smysluplnosti pracovníků vybraných OOS provozujících NZDM.  

K uchopení smysluplnosti pro výzkum využívá tato práce především teorii Viktora 

E. Frankla a teorii Williama Damona. Franklův přístup byl ve své době zcela revoluční a je 

dodnes nepřekonaný, modernější teorie z něj pouze vychází. Damonova teorie je pro 

výzkum NZDM hodnotným zdrojem, protože má přesah do oblasti práce, do oblasti 

občanské společnosti21 a také do oblasti práce s dospívajícími, což je cílová skupina NZDM. 

Smyslu na základě výše zmíněných teorií tato práce rozumí jako jistému zobecněnému 

záměru, který má hodnotu pro člověka samotného a je užitečný i pro svět kolem něj. Zároveň 

tento zobecněný záměr slouží člověku jako výkladový rámec pro události z jeho života. 

Cílem práce bylo porozumět prožívání smysluplnosti v pracovním životě pracovníků 

vybraných NZDM. Výzkumné otázky se zaměřovaly na prožívání pracovníků, na 

                                                 
21 Zkoumání smysluplné práce se Damon věnoval v rámci projektu The Good Work Project. Do teorií 

občanské společnosti zase promluvil svým zkoumáním smysluplné filantropie. (Damon & Verducci, 2006) 
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reflektované projevy tohoto prožívání v práci a na důsledky prožívání smysluplnosti 

pracovníků pro klienty NZDM, potažmo naplňování poslání organizace. K získání odpovědí 

byl zvolen kvalitativní výzkumný design, konkrétně hloubkové rozhovory s devíti 

pracovníky dvou organizací, které lze na základě jejich právní formy považovat za typické 

příklady NZDM.22  

Z provedeného výzkumu vyplývá, že pracovníci NZDM smysluplnost svého 

pracovního života staví na základě čtyř kategorií – pomoci klientům, profesionalitě, práci 

a seberozvoji. Ty přináší do života organizací specifické projevy smysluplnosti pracovníků 

i důsledky pro klienty NZDM. Podrobně se o nich lze dočíst v předchozích kapitolách. 

Nejčastějším smyslem pracovníků je snaha o pomáhání klientům. Tito pracovníci 

v momentech, kdy jsou v kontaktu s klienty, zažívají pocity spojené fenoménem flow 

(nadšení, změněné vnímání času, pohlcení pracovním úkolem). Klienti jsou pro ně motivací 

pro překonávání překážek a nepříjemností v pracovním prostředí. Nejtěžší jsou pro ně 

situace, kdy naopak nemají s klienty dostatečný kontakt. 

Druhým nejčastějším zdrojem smysluplnosti je pracovníkům jejich profesionalita. 

Ta pramení z expertního vědění v oblasti práce v NZDM. Zároveň je pracovníkům kromě 

tohoto know-how pracovním nástrojem i jejich vlastní osobnost. S identitou pracovníka 

NZDM odcházejí účastníci výzkumu často domů i po pracovní době. O to je zajímavější, že 

ve vztahu k práci je to právě profesionalita, která jasně buduje hranice. Ohraničuje vztahy 

a nastavuje pravidla interakce mezi pracovníky a klienty. 

Zajímavou kategorií, která také slouží pracovníkům jako smysl, je práce jako taková. 

Zobecněným záměrem pracovníků je v tomto případě dostát obrazu správného zaměstnance. 

Hlavním důvodem, proč pracují v NZDM je to, že chtějí chodit do práce a dostávat plat. 

Pracovní pohoda je pro ně proto důležitější než poslání organizace. V práci pak dělají jen to, 

co považují za svou pracovní povinnost. Odpovědnost vůči povinnostem sami vnímají jako 

silnou hodnotu, kterou se snaží předávat svým klientům.  

Poslední výzkumem identifikovaný zdroj smysluplnosti pro pracovníky NZDM 

představuje jejich seberozvoj. Práce v NZDM je velmi akční a pestrá, pracovníci se díky ní 

neustále učí a nestíhají se nudit. I nepříjemné zážitky proto rámují pozitivně, protože se díky 

nim mohli něco naučit, něco nového zažít. Smyslem pracovníků je buď toto podnětné 

                                                 
22 Podrobněji se o výběru organizací a respondentů lze dočíst v kapitole 4. 
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prostředí využít k tomu, aby se mohli stále zlepšovat, být lepšími lidmi. Anebo je jejich 

cílem držet krok s klienty, zlepšovat se v komunikaci i ve své odbornosti a zároveň si toto 

obecné know-how přenáší i do osobního života. Klienti zde často vystupují jako učitelé 

pracovníků, protože je stále nutí na sobě pracovat.  

Protože je smysl silným zdrojem resilience a vnitřní oporou pro překonávání 

životních překážek, argumentuje tato práce, že je třeba tento přístup k životu učit 

znevýhodněnou mládež. Zvolená teorie smyslu předpokládá, že smysluplní lidé tento svůj 

přístup k životu kolem sebe šíří. Výzkum však ukázal, že pro pracovníky NZDM není 

předávání vlastního smysluplného zápalu klientům téma. Nepřemýšlejí nad tím, ani si ničeho 

podobného nepovšimli. Na základě výzkumu lze usuzovat, že důvod, proč v NZDM není 

předávání smyslu reflektováno, je silný důraz na profesionalitu pracovníků. Ta ohraničuje 

vztahy s klienty tak moc, že staví bariéry předávání smyslu. Důkazem pro toto tvrzení je 

zkušenost pracovníků s tím, že se šíření smyslu v organizacích děje mezi pracovníky 

navzájem. Rozdíl mezi vztahy s klienty a vztahy s kolegy je pak právě v tom, že všem 

respondentům vztahy s kolegy přerůstají do osobní roviny. 

Zároveň je však třeba dodat, že vzorek výzkumu není reprezentativní, a proto nelze 

závěry výzkumu jednoznačně zobecnit. Výše uvedené je tedy ještě třeba ověřit v dalším 

zkoumání.  

Na základě provedeného výzkum lze přesto formulovat i několik doporučení pro 

českou organizovanou občanskou společnost. Z výzkumu vyplývá, že by se OOS měly snažit 

zachovat svou otevřenost vůči dobrovolníkům, stážistům, méně kvalifikovaným 

pracovníkům atp. Umožňuje jim to totiž sdílet své poslání s více lidmi a předávat jim 

smysluplný zápal ve své oblasti. Dále by se OOS měly snažit o vytváření kultury smyslu pro 

své klienty, především pro ty sociálně vyloučené. Kultura smyslu nemá být pro klienty 

nadstavba, ale má stimulovat nacházení smysluplnosti. Tím dává klientům do ruky zdroj 

resilience a nástroj k překonávání vlastních potíží. Za třetí je pak třeba, aby OOS detailně 

přemýšlely nad svou profesionalizací a aby si všímaly i stinných stránek, které přináší. Na 

základě provedeného výzkumu se lze obávat, že profesionalizací ohraničený vztah 

pracovníků s klienty silně omezuje možnost předávání smysluplného zápalu, a tím 

komplikuje NZDM naplňovat své poslání. 
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