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Úvod

Společnost je systém, tvořený skupinami občanů, které jsou ve vzájemném vztahu 

a interakci. Společnost je charakterizována společnými vlastnostmi, zejména 

kulturoujejímiž elementy jsou společný jazyk, obývání určitého prostoru v průběhu 

určitého časového období, sdílení hodnot a významů, využíváním dostupných 

společenských zdrojů. Tyto prvky jsou zality v jakémsi pojivu, ve vědomí sounáležitosti 

či přináležitosti občanů či obyvatel k právě té konkrétní společnosti.

Z hlediska legislativního je rámec společnosti definován státem. Ve vědomí lidí potom 

existuje nádrodní, státní, občanská a individuální identita. Lze usuzovat, že silný stát, 

resp. stát takto vnímaný, bude produkovat silné osobnosti. Potažmo z analogie tzv. 

naruby plyne, že silné osobnosti, dobře socializovaní a adaptovaní lidé, vyprodukují 

(vytvoří) silný stát. Stát dbající blaha svých občanů.

Vztahy mezi občany, členy určitého společenství, determinují povahu fungování 

společnosti. Normativy mají své základy v lidové moudrosti a jsou formovány zezdola, 

načež dojde k jejich institucionalizaci. Povaha mezilidských vztahů je dána mírou 

vzájemné solidarity. Solidarita podmiňuje míru soudržnosti, tedy koheze na úrovni 

přirozeného sociálního konsenzu mezi rozličnými sociálními skupinami, v zájmu 

nastolení či udržení společnosti spravedlivé, ve smyslu dobře známého wellfare. 

Moderní společnosti se dnes charakterizují transfomací. Ekonomickou, hodnotovou 

i morální.

Ruku v ruce s transformací kráčí krize. Hovoříme o krizi modernity, krizi solidarity, 

krizi hodnot, krizi rodiny. Z mého úhlu spočívá příčina ve vnímání a myšlení lidí. 

Neboť jsou to právě lidé, kteří vytváří společnost, bez lidí by nikdy žádná společnost ani 

kultura nevznikla. Nejlépe je tedy hovořit v první řadě i krizi lidství, krizi člověka, krizi 

individuální identity. A jako svědomití lékaři společenských jevů a stavů, měli bychom 

se v úsilí o zlepšení zdravotního stavu: tedy společenského klimatu, zaměřit zejména na 

sociální podmínky života občanů. Sociální aspekty jsou širším rámcem, ve kterém se 

rozvíjí individualita, osobní dispozice každého z nás v procesu sociálního zrání.
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Základní společenskou jednotkou, primární skupinou, je rodina. O ní zde možná stačí 

sdělit, že 50% manželství dnes končí rozvodem. Rodina v krizi selhává v plnění svých 

základních funkcí, produkuje narušené jedince, které není s to řádně zabezpečit 

a vychovat. Svým způsobem se v každé generaci krize upevňuje a stává se její hlubší 

avrytější charakteristikou. Neuspokojení základních potřeb, které má rodina saturovat 

zejména, vede k tendencím vybírat si náhradní zdroje mimo rodinu. Kdy řada takových 

způsobů je společensky nepřijatelná, zakazovaná a sankcionovaná, a ve svém důsledku 

vede k sociálnímu vyloučení. S nárůstem počtu osob sociálně vyloučených se 

prohlubuje sociální napětí, klesá úroveň vzájemné důvěry, obecného pocitu bezpečí, 

ochoty spolupracovat a logicky se snižuje kvalita společenské soudržnosti a obecné 

spokojenosti občanů. Zvyšuje se diverzita a společnost se defragmentuje. Prudce 

přibývá sociální nerovnosti a zástupy sociálně vyloučených se rozrůstají.

Stát, donedávna ještě v roli ochránce či spasitele, moudře upustil od snahy předepisovat 

recepis na sociální patologie a dysfunkce, uvědomil si, že je fyzicky i psychicky příliš 

daleko od svých občanů. Své současné snahy definuje v rámci tzv. strategií, jejichž 

realizací pověřuje obce, potažmo konkrétní občanské iniciativy, u nás zahrnované pod 

označení nestátní neziskové organizace. Obec lze vágně vydefinovat jako společenství 

rodin, nebo jako komunitu. Podle moderních zásad je třeba veškerou sociální pomoc 

realizovat co nejblíže občanovi, tedy podle zásady subsidiarity. Tam kde selhává rodina, 

přichází obec, jako fyzicky i psychicky nejbližší sociální partner. V rámci obce potom 

fungují občanské spolky a sdružení, které realizují sociální programy obce, dnes 

definované v tzv. komunitním plánováním sociálních služeb.

Pokud jsme výše hovořili o sociálních skupinách, můžeme je nejen v našich podmíkách 

rozlišovat na základě řady kritérií, např. pohlaví, věku, barvy kůže, příjmu domácnosti, 

vzdělání rodičů apod. Z hlediska sociálních tříd definujeme nižší, nižší střední, vyšší 

střední a vyšší třídu. Počet příslušníků těchto tříd je ve značném nepoměru a lze říci, že 

sociokultumí příslušnost ke třídě ovlivňuje způsob sociálního fungování jedince snad 

nej významněji. Z hlediska věku můžeme společnost rozdělit na děti, mládež, dospělé 

(mladší, střední, starší) a staré lidi. Dětství je ta část lidského života, v níž vznikají 

základy osobnosti, kdy dochází k osvojování základních způsobů chování, přijetí či 

odmítnutí norem, konformity či odporu ke společenským konvencím. Avšak z hlediska 

dalšího vývoje se obzvláště období dospívání jeví jako mnohem kritičtější pro další
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fungování jedince, potažmo jeho vlivu na fungování společnosti jako celku. I doposud 

řádný a bezproblémový vývoj se může v tomto čase zvrátit, snaha o autonomii 

a nalezení identity může vést ke konfliktu se společností, stigmatizaci a následnému 

sociálnímu vyloučení.

Sociální služby jako nositelé sociální pomoci se na skupinu mládeže zaměřují zejména 

z hlediska sociálně preventivního. Jejich cílem je předejít sociálnímu vyloučení, při 

plném uvědomění si toho, že resocializace nemusí být (a ani není) vždy úspěšná.

Ve své práci se budu zejména věnovat oblasti mládeže, popíšu její aktuální situaci, 

hodnotovou orientaci, její zakotvení v rodině a partě, způsoby trávení volného času a 

rizika, kterým dnešní mládež musí čelit. Zejména se budu věnovat charakteristice 

mládeže v městě Litoměřice, její struktuře. Budu se také věnovat základní formě 

sociální služby v sociální prevenci, nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež. 

Součástí práce je realizace výzkumu s cílem zjistit, jaká je míra uspokojení vnímaných 

potřeb mládeže v Litoměřicích. Z hlediska lokality, tedy obci do 25 000 obyvatel, bude 

přínos práce spočívat v poskytnutí nových dat a nových skutečností, které doposud 

nebyly v dané obci řádně zkoumány ani vyhodnocovány. Podobný typ výzkumného 

šetření je třeba realizovat při provádění komunitního plánování sociálních služeb, a to 

ve fázi zjišťování a analýzy potřeb cílové skupiny. Získané výsledky mohou posléze 

posloužit jako zdroj pro další komunitní plánování sociálních služeb pro děti a mládež 

ve městě Litoměřice, také poskytnou přehled o základních vnímaných psychosociálních 

potřebách mladých lidí v této obci. Tedy, bude možno navrhnout takovou službu, která 

bude mládeži šita na míru, tedy bude vycházet přímo z jejich vlastních zakázek (potřeb).
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1. Společnost

Společnost je superdominantní struktura. V rámci společnosti nebo nad jejím rámcem? 

Spíše jejím základem jsou společenské vztahy. Vztahy jsou sociální sítě mezi 

jednotlivými prvky těchto struktur: lidmi. Tyto vztahy jsou generovány přirozenou 

tendencí prvků vytvářet skupiny. Lze předpokládat, že prvky se sdružují podle 

společných znaků. Prvek je vtažen do hry systémů s subsystémů. Skupiny vytvářejí 

sociální vztahy meziskupinové. A je-li prvkem skupina, má stejné tendence sdružovat se 

s takovými skupinami, s nimiž má sama něco společného. Například společný zájem na 

budování sociálně spravedlivé liberálně-demokratické společnosti. Společnost může 

významově splývat se státem, který je právnickou osobou, legislativním pořádkem 

a socioekonomickým uspořádáním existence prvků.

Každá společnost se pohybuje v čase, některé se pohybují i v prostoru. Mluvím-li zde

o společnosti, nemyslím lidstvo, jako univerzální celek, myslím tím společnost českou, 

tedy "naší". Společnost vymezenou geograficky a teritoriálně v hranicích České 

Republiky. Jenomže diskuse o tom, co dnes je a není naše sem nepatří. Ke svému máme 

osobní vztah a emocionálně hluboký vztah uschopňuje k vysokým výkonům pro "naši" 

věc. Jaká je vlastně česká společnost? Na tuto otázku se pokusím v následující kapitole 

odpovědět. Data jsou přehledná. Vztahují se ke všem obyvatelům České Republiky, bez 

ohledu na občanství či státní příslušnost. Jedná se o všechny osoby, které jsou u "nás" 

hlášeny k pobytu delšímu jak 90 dní,, trvalému pobytu, žadateli, čekateli, ale i občany 

ČR. Dnešní doba vytváří svá pravidla, jedním z nich je otevřenost. Moderní společnost 

je otevřená nově příchozím prvkům. Je třeba nyní poukázat na fakt, že 

otevřenost/uzavřenost systému je jednou z jeho nej základnějších vlastností. Ostatně 

uzavřenost jsme si ozkoušeli sami v letech 1948 až 1989, poučili jsme se však z ní? 

Kultura je celospolečenským produktem. Každý prvek v ní má své místo. Chtěl jsem 

napsat pevné místo, ale vzhledem k relativnímu pojetí, ponechme pouze místo, které 

můžeme zaměnit s pozicí. Každý má svou sociální pozici, někdo říká postavení na 

společenském žebříčku, jiný sociální status, někdo se řadí k příslušníkům konkrétní 

sociální vrstvy, a ta nej významnější opice sedí na nej vyšší větvi, že. Kultura má oproti 

jedné generaci prvků mnohem větší životnost, ale generace jsou nositeli a tvůrci kulrury 

zároveň. Jsou konzumenti toho, co si tzv. navařili. Společnost se reprodukuje, ve své
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podstatě staví na stále stejných hodnotách, ale její kontury se více a více rozostřují, 

obbsahy pojmů se stále rozšiřují. Cesta k osvobození člověka ve finále pouze produkuje 

další střety a disharmonie.

Z hlediska historického existují jisté souvislosti a napojení prvků na hlubší kulturní 

aspekty, z hlediska rozvoje osobnosti se jedná o oblast identity, tedy definici toho, kdo 

jsem. Součástí uvažování o sobě je samozřejmá otázka, odkud jsem, jak daleko a kam 

sahají moje kořeny. Tvrdil bych, že sám sebe prožívám jako Čecha. Byl bych rád, 

kdyby tento způsob sebeprožívání se mnou sdílel každý občan. Vzájemnost prvků přeci 

vychází z uvědomění jejich příbuznosti, které motivuje k orientaci na společné cíle. 

Jenomže radostné jásání neslyším. Tyto otázky po identitě jsou ve srovnání 

s palčivýmmi otázkami saturace základních životních potřeb bezvýznamné. V ČR žije 

více jak 325 tisíc cizinců, "nás" je potom asi 10 milionů. Nejsme národnostní stát, vedle 

Čechů zde žijí Moravané, Slezané, ale také Romové, lidé chudí a bohatí, zdraví 

i nemocní, mladí a staří, ekonomicky ektivní a ekonomicky pasivní, studovaní 

i vyučení, muži a ženy. Všichni výše jmenovaní žijí v místě, na vesnici nebo ve městě. 

Každý prvek má svou adresu a způsob života. Každý prvek je limitován nebo předurčen 

vnitřními a vnějšími podmínkami. Jistě budou existovat rozdíly mezo Pražáky, 

Znojemáky, Ústečáky či občany Tanvaldu. Bydliště představuje významný fenomén pro 

oblast sociálního učení a dalšího uplatnění se např. na pracovním trhu. Vycházím 

z předpokladu, že žijeme v rodinách, rodinné prostředí se vytváří v rámci místního 

společenství na úrovni vztahů intimních či anonymních, blízkých, bližších, 

vzdálenějších apod. V rámci výchovy se implantuje určitý hodnotový systém. Prvek 

však není predestinován zcela a bezvýhradně. Sociální mobilita existuje, jejími kritérii 

jsou míra dosaženého vzdělání, pozice v zaměstnání a výše platu. Nyní si řekneme 

základní sociodemografické údaje a provedeme stručný popis základních okruhů 

a společenských dimenzí.

1.1. Sociodemografické charakteristiky

Prvky společnosti, tedy občané státu a další obyvatelé republiky, vytváří populaci.

V populaci je určité množství prvků,v určitých věkových skupinách. Jsou skupiny 

občanů v předproduktivním věku 0 - 14 let (děti), v produktivním věku to jsou občané 

ve věku 1 5 - 6 4  let (dospívající a dospělí lidé), poslední, ne bezvýznamnou, skupinou
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jsou občané v postproduktivním věku 65 a véce let (senioři). Velikost těchto skupin je 

zajímavá z hlediska míry závislosti. To znamená poměru mezi ekonomicky aktivní 

apasívní části obyvatel. Ve stávajících podmínkách se státní příjmy průběžně 

přerozdělují a ve formě státních výdajů směřují k občanům s cílem uspokojit jejich 

životní potřeby: dávky státní sociální podpory, různé druhy důchodů, hmotné podpory 

uchazečů o zaměstnání (na ty se pohlíží jako na ekonomicky aktivní), dávky a služby 

sociální péče a pomoci, včetně dalších výdajů na vzdělání nebo zdravotní péči. 

Ekonomicky aktivní, pracující obyvatelé vytváří národní/domácí produkt. Míra HDP se 

doposud užívá jako kritérium životní úrovně. Životní úroveň je souhrn všech statků, 

které si občan může zakoupit, či které mu jsou k dispozici bezplatně. Model vztahování 

HDP ke kvalitě životě je dnes podrobován intenzivní kritice.

Základní ukazatelé: 10 287 189 obyvatel k 31. 12. 2006, během následujícího roku 

došlo k zvýšení na 10 381 130. Věková struktura obyvatel je nepříznivá. Index stáří 

uvádí poměr osob starších 65ti let na 100 osob mladších 15ti let. Jeho míra stále roste.

V roce 2006 již byl v neprospěch dětí, jeho výše je 100,1. Index ekonomického 

zatížení je poměrem osob ve věkovém intrervalu 0 - 14 let a 65 a výše na 100 osob ve 

věku 15 - 64, který je roven 40,4. Na rozdíl od indexu stáří má sestupnou tendenci. 

Z hlediska prozgnózy je současná míra porodnosti fatálně nedostačující pro zajištění 

přiměřené životní úrovně co největšímu množství občanů, kdy v horizontu dalších 40ti 

let lze předpokládat zhoršení. Zejména se problematika chudoby dotkne starších 

občanů, jejichž počty budou stále narůstat. Další ohroženou skupinou jsou rodiny 

s dětmi. Populace ve věku 13- 26  let má 1 819 602 členů. Ve věkové kategorii 15- 26 

let bylo k 31. 12. 2007 1 591 049 osob.

V posledních několika letech se s z hlediska přílivu cizinců pozice naší země značně 

proměnila. Nejsme již spíše tranzitní zemí, kterou migranti pouze překračují. Stali jsme 

se státem cílovým. Tedy zemí, která je pro cizince dostatek atraktivní, z hlediska např. 

dodržování základních práv a svobod, bezpečnosti, národní suverenity, životní úrovně, 

sociálními bonusy atd. Celkový počet cizinců v ČR je 321 456. Tento příliv se pozitivně 

promítl zejména v oblasti přirozeného přírůstku obyvatelstva od roku 2006.

Z hlediska rodinného fungování je zajímavá míra rozvodovosti, kdy v roce 2006 bylo 

rozvedeno 31 415 manželství. Na 100 uzavřených manželství připadá 59 rozvodů. Více
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jak 12 tisíc manželství nezahrnovalo nezletilé děti, 11 tisíc zahrnovalo 1 nezletilé dítě, 7 

tisíc potom 2 nezletilé děti. To znamená více jak 18 tisíc rozvedených manželství 

s jedním až dvěma nezletilými dětmi. Zajímavé je, že mimo manželství se narodilo 35 

259 dětí. Na místě je uvést i skutečnost, že dochází k intenzivnímu odkladu vstupu do 

manželství u mužů 30 a u žen 28 let. Tento trend naznačuje jistou tendenci k odkládání 

"povinností", potažmo dospělosti. Pomineme-li toto vysvětlení, může nás napadnout, že 

při míře porodnosti 1,14 v roce 2001 (Tuček, 2003, s.47) se Češi dětí vysloveně bojí. 

Jednoduše proto, že velká část populace je ohrožena chudobou. Při současné chabé 

podpoře rodin s dětmi a obecně nízkým mzdám, znamená dítě prosté zvýšení nákladů 

domácnosti. Riziko chudoby je velice reálné.

Naděje na dožití je v roce 2006 u mužů 73,4 a u žen 79,7 let. Což je jedno z mála 

příznivých zjištěních. Je však otázkou, na jakém čísle (či v jakém věkovém intervalu) se 

ustálí hranice odchodu do důchodu.

Regionální struktura ČR podle NUTS vymezuje oblast Prahy s 1 212 097, Střední

Čechy s 1 201 827, Jihozápad s 1 194 338, Severozápad s 1 138 629, Severovýchod

s 1 497 560 a Jihovýchod s 1 654 211, Střední Moravu s 1 232 571 a Moravskoslezsko

s 1 249 897 obyvateli k 31. 12. 2007. Regionálně-politické uspořádání ČR vymezuje 14

krajů: Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský, nejméně zastoupený 

Karlovarský s 307 449 obyvateli, Ústecký 831 180, Liberecký, Královehradecký, 

Pardubický, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj 1 140 534, Olomoucký,

Moravskoslezský a Zlínský. Z hlediska množství obyvatel kraje je Ústecký kraj čtvrtý 

nej významnější po Praze, Středočeském kraji a Jihomoravském kraji. Litoměřický okres 

čítá 117 159 obyvatel a žije v něm 18 087 mladých lidí ve věku 15-18 let. Na 

Litoměřicku žije sedmnáctiletých 1421, osmnáctiletých 1348.

Životní úroveň se vztahuje k výše naznačené problematice příjmů domácností 

a navazující spotřebě. Příjmy obvykle pochází z výdělečné činnosti,je vyplácena mzda. 

Mzdu pobírají za odvedenou práci osoby v zaměstnaneckém poměru nebo osoby 

samostatně výdělečně činné. Aktivní uchazeči o zaměstnání a důchodci pobírají sociální 

příjem ze sociálního pojištění a dalších systémů. Sociální příjmy mají tendenci 

konzistentního růstu, což představuje problém pro státní rozpočet, který se je snaží 

v maximální možné míře redukovat. Za rok 2006 je čistý peněžní příjem českých



domácností tvořen příjmy pracovními ze 66,6%, příjmy sociálními z 27% z celkových 

100% příjmů (Ročenka, s.73). Celkem 25,3% domácností má čistý příjem na jednoho 

člena mezi 6 - 8  tisíci korun, 24,7% dosahuje průměrného příjmu mezi 8 - 1 0  tisíci 

korun na jednotlivce. V součtu máme celých 50% domácností v intervalu 6 - 1 0  tisíc. 

Necelých 20% domácností má příjem na jednoho člena menší než 6 tisíc, z celkového 

počtu domácností 5,4% z nich mají příjem nižší než 4 tisíce na osobu. Příjem pod 6 tisíc 

označujeme za nízký. 20% domácností se pohybuje v průměrných příjmech na člena 

mezi 1 0 - 1 5  tisíci korun (Ročenka, s.74). Životní úroveň lze chápat jako všechno, co 

objektivně/subjektivně zvyšuje blahobyt: krom veřejných služeb (obecní osvětlení, 

silnice, zdravotní péče) i kvalita životního prostředí, pocit sociální jistoty, možnosti 

seberalizace, možnosti zdravého trávení volného času apod. (Tuček, 2003, s. 113). 

Výrazným faktorem při posuzování životní úrovně je subjektivní prožívání lidí. 

Deprivace nebo chudoba přitom nesouvisí pouze se ekonomickou aktivitou, asi 1/4 

ekonomicky činných tomuto riziku čelí také, přičemž nevelký vliv na příjem má 

bohužel vzdělání.

Vzdělání patří za prioritní devizu pro uplatnění se na dnešním trhu práce (českém, 

evropském a světovém). V našich podmínkách míra dosaženého vzdělání nezaručuje 

dobrý příjem ani vyšší společenskou prestiž. Sčítání lidu 2001 zjistilo 25% osob se 

základním i neukončeným vzděláním, 40% vyučených bez maturity, 27% s maturitním 

a nástavbovým studiem, 1,2% s vyšším odborným a 9% s vysokoškolským vzděláním 

(Tuček, 2003, s. 69-71). Ve školním roce 2006 se na základních školách vzdělávalo 876 

513 dětí, na gymnáziích 145 450 studentů, na středních odborných školách 210 359 

studentů, na středních odborných učilištích 165 239 učňů, na vysokých školách 323 765 

posluchačů (Ročenka, s. 109). Velkým nešvarem je neustálé snižování možností získat 

VŠ vzdělání pro děti z méně vzdělaných rodin (Tuček, 2003, s. 75).

V ČR na gymnáziích studuje 17% mladých lidí, 9% z celkového počtu mladých potom 

studuje víceletá gymnázia, v zemích OECD je přitom průměr 50%. Šance dítěte 

z rodiny, kde rodiče mají ZŠ vzdělání, získat VŠ vzdělání je 9x menší než u dítěte 

s oběma rodiči VŠ, v EU je to pouze 3,7x menší šance (Potůček, 2001, s. 99).
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1.2. Kultura

Celou dobu je řeč o společnosti a jejích prvcích. Zkoumáme, jaký je stav společnosti, 

jaká je povaha a struktura sociálních vztahů apod. Kultura přesahuje rámec dnešní 

společnosti, sahá do daleké historie, její vývoj je kontinuální. Asi nejlépe by kulturní 

trendy byly vystiženy pojmem tradice a modernity, které spolu hledí do budoucnosti.

Kultura je všechno, co se člověk ve společnosti naučí. Skrze poznání kulturních 

specifik snáze porozumíme lidskému chování, způsobu života (Hebding, Glick, 1992, 

s .40). Kultura je souhrn všech životních forem, hodnotových představ a životních 

podmínek obyvatel v časoprostorově vymezeném úseku. Kultura je ekvivalentem 

civilizace, je to řád daný společností, ne přírodou. Kultura je produkt specificky lidský. 

Kultura je založena na sdílení společného jazyka a symbolů, hodnot, zvyků a tradic, 

užívání nástrojů a institucí. Hovoříme o masové kultuře, západní kultuře, kultuře 

mládeže, kultuře chudých (Jandourek, s. 136-137). Kultura dílčích skupin, která se 

odlišuje od převládající kultury se nazývá subkultura (Jandourek, 2001, s. 243). 

Můžeme hovořit o existujících subkulturách, protože každá kultura (jako celek) má své 

subsystémy, které se v lecčems odlišují, ale přitom vychází z podobné/stejné ideové 

základny. Pokud tedy existují subkulutry, např. mezi mladými lidmi, budou se odlišovat 

na základě vnějších znaků (barva kůže, věk, pohlaví, oblečení, účes, zdobení), budou 

používat typický komunikační model (kterému rozumí hlavně oni sami), budou mít 

uzpůsobený hodnotový systém a zájmy (který může být odlišný od celospolečenského). 

Subkulutry mohou být konvenční, alternativní či aktivistické. Mohou pro společnost 

představovat přínos i hrozbu. Každá kultura má explicitní a implicitní část (Hebding, 

Glick, 1992, s. 40). Explicitní kultura obsahuje viditelné prvky, jako oblečení, role, 

normy. Implicitní je skrytá, resp. nerozpoznaná, avšak fundamentální z hlediska např. 

hodnot a postojů. Další typy kultur jsou např. hédonistická, výkonová, morální, 

paranodiní, povahu vztahů potom určuje kultura důvěry. Probrat se celým 

společenským spektrem od shora dolů, kultur bysme vydefinovali bezpočet. Esenciální 

látkou je pro každou kulturu systém hodnot, což je komplex představ o tom, co je 

žádoucí, co je dobré a správné, a jak se máme chovat.

Kultury jsou ve vzájemném vztahu, jehož variace jsou rozebrány níže. Dost často se 

dnes hovoří o střetu kultur. Na úrovni mezinárodně-politické se zejména poukazuje na
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střet západní (euro-americké) a islamisitické (fundamentalistické) kultury, jehož jádrem 

je oblast hodnot, resp. jejich přenositelnost. Hodnoty jsou regionálně a historicky 

podmíněné, kdy zejména neeuroamerické kulutry se snaží bránit exportu 

a univerzalizaci hodnot, které nemají v jejich zemích tradici. V dnešním 

globalizovaném světě dochází ke kulturním střetům zcela logicky. Naše kultura 

představuje hrozbu pro tradiční monarchie, země postavené na dogmatickém církevním 

kodexu, institucionalizo vané na diskriminaci a zotročování širokých skupin obyvatel. 

Jenomže zde dochází k zajímavému paradoxu, s nímž se setkáváme i v naších místních 

podmínkách. Například Romové jsou diskriminovaní, což je fakt. Chtějí být 

rovnoprávní, stěžují si na diskriminaci. Většinová společnost jim říká, že důležité je 

zejména chodit do školy a pracovat. Zároveň se ně dívá podezřívavě, jako bychom 

nevěřili, že do školy a zaměstnání chodit budou. Všichni potom skončíme v pasti 

vlastních mylných přesvědčení a situace se konzervuje, resp. stále zhoršuje. Jedná se 

oblast nazírání reality a nepřesností, které v tomto procesu vznikají, např. předsudky, 

zobecňování, sebenaplňující se proroctví apod. (Vágnerová, 2004, s. 286-290).

Hodnoty, tradice i ostatní elementy kultury lze jednoduše přebírat, obohacovat se jimi, 

rozvíjet svou osobnost, učit se a vyzrávat. Cesta přenosu ovšem musí vyplývat 

z přirozených potřeb jedinců. Je tedy charakteristická svobodnou volbou (liberálním 

přístupem), odmítá násilnou, autoritativní či jinak nepřirozenou snahu o implantaci. Ta 

vyvolává společenský odpor, tedy negaci (Hayesová, 1993, s. 60-59). Když lidé ctí 

hodnoty a necítí ohoržení těchto hodnot, jsou jejich životy v pořádku a lidem se daří 

dobře. Pokud jsou hodnoty ohroženy, nastává krize (Lena, 1992, s. 15). Výstupy 

z kulturního dialogu jsou různé, jejich společným jmenovatelem je ochota komunikovat 

a tolerance. Tolerance je prostý respekt k odlišnosti. Avšak na rozdíl od tolerance, která 

naše odlišné sousedy pokládá za nepříjemnost, kterou bychom měli snášet, pluralismus 

říká, že bychom si jich měli umět vážit. Východiskem pluralismu je, že "my" nemůžeme 

být jako "oni", ani opačně, protože každý je jiný. Tato jinakost není pouhým negativem, 

vzhledem k možnosti vzájemnému poznání a obohacení, je také nesmírně přínosným 

sociálním fenoménem (Sokol, 2001, s. 230-231).

Materiální kultura odpovídá souhrnu všech hmotných statků, které jsou produkovány 

a užívány lidmi. Jedná se o nej základnější nástroje, vybavení domácností, oblečení, 

technické prostředky pro přepravu osob či přenos informací, infrastrukturu,
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architektoniku, design, umění. Hmotné výdobytky civilizace jsou důležité pro 

celkovému porozumění životním způsobům lidí. Nemateriální kultura vychází ze 

sdílení norem, hodnot, očekávání a jazyka. Normy předtavují soubor pravidel typických 

pro danou společnost. Pravidla jsou závazná, mají podobu psanou, jsou kodifikované 

v zákonech, ale existují i ve formě nepsané, ústní. Normální je potom to, co je v dané 

společnosti typické. Společný jazyk je prostředkem porozumění (Hebding, Glick, 1992, 

s. 45-51). Postmateriální kultura se zaměřuje na člověka, jeho svobodu, rozvoj, 

životní úroveň.

Identita je pocit vlastní totožnosti vycházející z prožívání sebe sama, jako součást 

komunity, zahrnuje hodnoty, od níž odvíjí svou existenci, ztotožnění se sými rolemi, 

prožívání vlastní příslušnosti k větším nebo menším společenským celkům (Jandourek, 

2001, s. 104). Národní identita je spojena s přináležitostí k národu, má v sobě prvek 

osudovosti a je spojena s vysokou emocionálně - osobní angažovaností. Je to kolektivní 

identita, se kterou se jedinec setkává jako první (samozřejmě až po identitě rodové). 

Občanská identita je míra aktivity při ztotožnění se s nabídkou a rozvojem hodnot, 

norem, politiky a veřejných zájmů. Oproti národní identitě, které vyplývá z narození se, 

je identita občanská spojena s aktivitou. Obě uvedené idenntity se navzájem nevylučují, 

nýbrž jsou ve vztahu, ovlivňují se (Tuček, 2003, s. 189-194). Identita je východiskem 

soudržnosti a existence občanské společnosti, o které bude řeč později.

V návaznosti na výše uvedené se nyní pokusím nastínit charakter hodnotové orientace. 

Neblahý vývoj české společnosti od poloviny třicátých let (Protektorát) do konce 

osmdesátých (Sametová revoluce) zanechal nepřehlédnutelnou stopu na duši českého 

člověka, i v oblasti hodnot. Co pro nás představuje hodnotu? S jistotou lze tvrdit, že 

svoboda. Individuální svoboda nakládat se svým životem. Svoboda má východisko 

v humanismu, tedy orientací na rozvoj a blaho člověka. Se svobodou jde ruku v ruce již 

zmiňovaná rovnost všech, tedy zejména v právech a povinnostech, tedy rovnost před 

zákonem. Dalšími esenciálními hodnotami je jistě láska, čest, statečnost a mírnost (tyto 

hodnoty jsou v morální teologii označeny jako kardinální ctnosti). Některé hodnoty jsou 

obecné, tedy mají podobu pojmů (abstrakt) a vyvíjejí se v průběhu vývoje čověka. Může 

být těžké je měřit. Hodnotu ale mají i konkrétní oblasti lidského života, které jsou svým 

způsobem hmatatelné. Jedná se především o rodinu, přátele, zdraví, práci, vzdělání, 

volný čas, peníze apod. Hodnotu má všechno to, co je potřebné pro kvalitní sociální
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fungování jedinců a skupin. Pokud máme hlad, jídlo pro nás představuje základní 

hodnotu. Je-li hlad příliš velký, jde všechno ostatní stranou, důležité je pouze opatřit 

stravu a najíst se.

V této části je třeba poukázat souvislost vývoje splečnosti a jeho vlivu na hodnotový 

systém. Společnost se vyvíjí, není statická, ale dynamická a snad i progresivní. 

Společnost zprvu primitivní se stává stále složitější, sociální realita se komplikuje. 

Společnost byla kdysi sběračské, lovecká, zemědělská, feudální, industriální. O dnešní 

společnosti se hovoří jako o společnosti moderní, postindustriální, informační či 

globální. Přívlastků můžeme použít celou řadu. Společnost je ovšem také riziková, 

protože se potácí v nejistotě ze sebe samotné (krize identity). V průběhu 20. století 

došlo k obrovským společenským změnám, které byly podmíněny dlouholetým 

válčením a celkovou akcelerací technického rozvoje, který vedl ke zvýšení kvality 

života na jedné straně, na druhé straně zvýraznil a prohloubil interkultumí rozdíly, 

zejména vůči tzv. třetímu světu (víme, že II. světová válka přispěla hospodářskému 

růstu zejména USA). Moderní společnost je technokratická, individualistická 

a meritokratická.

V souladu se závěry předních sociologů, můžeme o dnešní společnosti mluvit jako

o společnosti modernizace. Jejími základními znaky je humanizace (zaměření se 

především na blaho a prospěch člověka, na autonomii, seberealizaci, kvalitu života), 

komplexnost (ve smyslu rozvoje nejen technologického, ale i kultumě-sociálního 

současně), reflexivita (odpovídající společenské diskusi, kritice a síle veřejného mínění, 

resp. tlaku na politiky a výrobce), globalizace (tedy jakési uvědomované 

světoobčanství, např. lokalizace přírodních zdrojů X odtok peněz zahraničním 

vlastníkům apod.) (Frič, 2004, s. 28-31). V českých podmínkách je modernizace 

procesem vyrovnávání se Západu, který se nám díky politickému uspořádání ve druhé 

polovině 20. století značně vzdálil.

Pro českou společnost (podle názoru občanů) (Frič, 2004, s. 39-46) modernizace 

znamená: institucionální rozvinutost (29%), kvalitu života (35%), technický rozvoj 

(38%) a materiální blahobyt (40%). Životní zásady modernizující se společnosti se 

potom mají podle názoru lidí: zaměřovat na maximální ekonomický výkon (53%), dbát
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o rovnoměrný vývoj všech občanů (57%), vnášet řád do života lidí (64%), rozhodovat 

podle odborníků (68%), usilovat o co nejvyšší technickou vyspělost (69%).

A jaký je výhled občanů do budoucna (Frič, 2004, s. 42-73)? Aby se platy lidí přiblížily 

ministerským si přeje 69%, chce více času na koníčky a trávení volného času 75%, 

orientovat se na dosahování výkonu 63% (jde především o muže s vyšším příjmem 

a vzděláním), pohodovou vizi preferuje 11%, technologický rozvoj, vědu, potažmo trh 

upřednostňuje 23%, podporovat spíše rozvoj občanské hrdosti, odpovědnosti, důvěry 

a soudržnosti 26%. Přesvědčení, že Češi již nechtějí přinášet oběti v zájmu lepší 

budoucnosti zastává 57%, nemyslí si to 31%. Z hlediska vlivu na rozhodování

o záležitostech své obce soudí 65%, že nemá vliv žádný, že má aspoň malý vliv, si 

myslí 21%. Tyto negativní skutečnosti jsou dobrým ukazatelem stavu občanské 

společnosti v ČR.

Individuální životní strategie občanů ČR se orientují podle kategorie dravost - 

opatrnost, bezstarostnost - zodpovědnost, vychytralost - korektnost (Frič, 2004, s. 74- 

77). Celkem 20% občanů hlásá dravost, sebeprosazení a individualismus, opatmických, 

podřídivých je 42%, snaží se předcházet problémům, neupozorňují na sebe a nehasí, co 

je nepálí. Bezstarostných je 17%, chtějí si užívat života, problémy řeší, až když přijdou, 

jsou více soutěživí, než kooperující. Zodpovědných, střídmých je 42%, jsou 

kooperativní a dbají na plnění povinností. Vychytralost je typická pro 27%, zahrnuje 

určitou míru inovativního parazitismu, schopnost obcházet pravidla a touhu po dobře 

placené práci. Korektních 38% preferuje zajímavou práci, dbá na dodržování pravidel, 

prevenci problémů, střídmost. Ve finále stojí životní strategie občana ČR na dvou 

paradoxních úrovních: spoléhat se zejména sám na sebe a neodmítat spolupráci 

s druhými. Obecně převažuje opatrná, odpovědná a korektní životní strategie.

Existuje početná skupina 30% občanů, která má vůči modernizaci odpor a zastává 

konzervativní tradici. Tito lidé preferují spíše: dodržování tradic, vnášení řádu do života 

lidí, usilování o duchovní rozvoj. Opozičních 28% jsou lidé orientovaní na modernizaci, 

usilují rozhodně o: co nejvyšší technickou vyspělost, modernizační změny, nejvyšší 

ekonomický výkon (Frič, 2004, s.92).
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Hodnotové preference jsou konstitučními prvky kultury, rozpoznání hodnotových 

struktur vede k poznání vývoje společnosti. Hodnoty nejsou pouze prvky kultury, jsou 

rovněž základem rozvrstvení společnosti (sociální stratifikace). Proces socializace lze 

pojímat jako proces zvnitřňování hodnot prostřednictvím sociálního učení. Společenské 

změny bezprostředně souvisí se změnami v oblasti hodnot. Poznání hodnotových 

preferencí je nezbytné pro pochopení stávajících společenských poměrů, i s ohledem na 

změnu tohoto pořádku. Následující top čtveřice nejspíše nepřekvapí: nej důležitější je 

rodina, potom práce, dále přátelé, na posledním místě volný čas. Naši společnost lze 

z hlediska hodnotové orientace označit za etatistickou (52% souhlasí, že problémy 

občanů má řešit především stát, ne občané), konzumentní (30% si myslí, že sociální 

jistota a blahobyt jsou důležitější než svoboda, 62% toto tvrzení odmítá), xenofobní 

(54% souhlasí s názorem, že cizincům by se měla zakázat veškerá politická činnost), 

rovnostářskou (76% souhlasí s tvrzením, že rozdíly v platech se mají zmenšit) 

a konformistickou (50% si myslí, že je lepší žít v klidu a nevybočovat z řady, ale 42% 

s tímto nesouhlasí). S rostoucím vzděláním dochází v těchto oblastech k odklonu. Tyto 

orientace jsou v těsném vztahu s celkovou spokojeností, kdy čím vyšší je spokojenost, 

tím větší je odklon od hodnot konzumních, etatistických, roovnostářských 

a konformistických. Podobný model nepřímé úměry lze vztáhnout i na bydliště, kdy 

k odklonu dochází více ve městech, než na vesnici. Špatný zdravotní stav vede naopak 

ke zdůraznění (Frič, 2004, s. 127-149).

Míra důvěry významným způsobem ovlivňuje společenské vztahy mezi lidmi. Čím je 

vyšší, tím častější, ale i kvalitněji mohou tyto vztahy být. Důvěra k lidem jednoznačně 

vyplývá z míry sebedůvěry. Stejně jako nedokáže milovat člověk, který nemiluje sebe, 

nebude nikdo věřit druhým, když nevěří sobě. Na základě vlastních zkušeností (Frič, 

2004, s.159-161) 74% tvrdí, že ve styku s ostatními musí být velmi opatrní. 17% soudí, 

že lidem je možné důvěřovat. Vyšší vzdělání svědčí pro vyšší důvěru. Možná to bude 

souviset s morální vyspělostí a celkovou osobnostní zdatností. Kdy se ví, že důvěra se 

vyplácí. Zatímco lidé nedůvěřiví se mnohdy nemohou spolehnout ani sami na sebe. 

Důvěra je ve své podstatě spojená s dalšími pozitivními charakteristikami a životním 

optimismem. Celková životní spokojenost je v ČR na dobré úrovni asi 70%.
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Sociální skupiny vytváří základy organizovaného sociálního života. Charakteristiky 

členství jsou (Hebding, Glick, 1992, s.58): interakce ve více nebo méně 

standardizovaných způsobech na základě skupinových norem, zakládající svůj vztah na 

balíčku mezivztažných rolí a statusů, jsou sjednoceni ve vyšší či nižší míře společnými 

zájmy (pocitem společné identity, které diferencuje členy a nečleny skupiny).

Funkce sociálních skupin je v uspokojení potřeby někam patřit, být součástí něčeho 

většího, a s tímto se identifikovat. Příslušnost ke skupině zakládá sociální identitu 

(Vágnerová, 2004, s. 309). Skupiny mají různou velikost a vždy jsou organizovány pro 

uspokojení různých lidských potřeb (Hebding, Glick, 1992, s. 130).

Sociální skupiny lze klasifikovat podle řady kritérií (Vágnerová, 2004, s. 309-314). 

Podle velikosti je členíme na malé, střední a velké. Z hlediska vzniku na formální 

a neformální. Z hlediska identifikace existují členské a referenční, a také primární 

a sekundární.

Příslušnost ke skupině rozlišuje, kdo je uvnitř a kdo je vně skupiny, uvnitř jsme "my" 

a vně "oni". Dochází k uvědomění si hranic mezi skupinami, ve své podstatě odlišnosti 

(Hebding, Glick, 1992, s.132). Je také zřejmé, že identifikace se skupinou ovlivňuje 

způsob jednání členů mezi sebou i vůči příslušníkům jiných skupin (Hayesová, 1993, 

s. 14). Mezi jednotlivci, sociálními skupinami, mezi sebou i napříč, vznikají sociální 

vztahy. Tyto vztahy mají opět rozmanitou povahu a jsou ukazateli kvality širšího 

celospolečenského klimatu ve smyslu míry pozitivních či negativních vibrací. Vztahy 

jsou založeny na interpersonální a sociální přitažlivosti (Hayesová, 1993, s.88) a jsou 

formální a neformální (Vágnerová, 2004, s.304).

Primární skupiny jsou z hlediska společenského i individuálního významu extrémně 

důležité. Jejich základem je intimita, niterný hodnotný vztah, sdílené postoje a hodnoty 

vzešlé ze vzájemné zkušenosti uvnitř této skupiny. Dochází zde k setkávání na té 

nejbližší možné úrovni. Primární skupiny jsou malé, prokazují se vysokou intimitou, 

vysokou svobodou, vzájemnou ohleduplností, sdílením emocí. Nejsou původně určeny 

k dosahování konkrétních cílů. Ale jejich existence je cílem sama o sobě, umožňuje

1.3. Sociální skupiny
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rozvoj osobnosti. Je zde vysoká míra trvání a frekvence vzájemného setkávání. Jelikož 

se jedná o základní společenské jednotky, síla společnosti se odvíjí od/vyplývá ze síly 

primárních skupin (Hebding, Glick, 1992, s. 133-135). Primární skupiny zákládají 

sociální identitu a jsou hlavním zdrojem emocí a odevzdání se (Lena, 1992, s. 31). 

Sekundární skupiny jsou další početné skupiny mimo skupiny primární. Jsou obvykle 

větší, formální, a mohli bychom říct, že jsou úkolově zaměřené (goal-approached) na 

uspokojování specifických potřeb. Tyto skupiny nemají konstituční povahu, ani 

neprobíhají na úrovni vztahu přiliš emocionálně a intimně (Hebdinng, Glick, 1992, 

s. 135-137). Z hlediska socializace jsou méně významné (Lena, 1992, s.35). Charakter 

vztahu vypovídá o převažujícím způsobu interakce, její šestice základních podob je 

následující (Vágnerová, 2004, s. 217). Koexistence je nepřekážení si, koordinace je 

součinnost, kooperace je dosahování společných cílů, rivalita je prosazení se na úkor 

druhých, soutěžení je zvyšování vlastního výkonu, manipulace je zneužití druhých pro 

vlastní cíle. Při hodnocení kvality (formy) vztahu můžeme užít i následující členění 

(Hebding, Glick, 1992, s. 130) na kooperaci, soutěžení a konflikt.

1.4. Sociální stratifikace

Výše uvedené kategorie se stávají východisky pro získání individuální pozice na 

společenském žebříčku, sociálního statusu. Hovořili jsme o skupinách, které zahrnují 

členskou základnu, příslušnost ke kmeni. Skupiny mají mandát jednat ze své členy. 

Skupiny participující na moci a mocí disponující. Proč že se prvky sdružují? Je to 

podobnost, která nás motivuje ke sdružování se. Je to ale také jistě rozdílnost, a odvěký 

strach z cizího, neznámého. Skupinové vnímání a skupinová příslušnost zakládá pocit 

bezpečí (Hebding, Glick, 1992, s. 215-216). Tradičními skupinami jsou zejména bohatí 

a chudí. Podle množství peněz a majetku se určuje sociální status jednoduše 

a dluhodobě. Známe i příklad šlechticů, poddaných z dob nesvobodných. Z doby méně 

vzdálené proletariát (dělnictvo všech zemí) a buržoazie (tedy ryzí střední třída). 

Společnost se v průběhu časů proměňovala, ale ve své podstatě je nerovnost mezi lidmi 

esenciální a vyskytuje se ve všech společnostech. Pro moderní společnost se užívá 

vrstvení na třídy, kdy jednotlivec je potom příslušníkem třídy na základě individuálního 

statusu (Tuček, 2003, s. 211) přiřazenému dle nejvyššího dosaženého vzdělání, 

složitosti vykonávané práce, postavení v řízení, individuálního příjmu, životního stylu.
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Tím, že lidé jsou příslušníky společenských tříd, jsou svým způsobem 

typologizovatelní, jsou označeni. Společnost je nazírá, vztahuje se k nim určitými 

způsoby, a tito lidé jednají, mluví, oblékají se a upírají se k podobným hodnotám, jako 

ostatní příslušníci jejich třídy. Sociální třídy mají vertikálním směrem také větší moc. 

Těm nejvíc nahoře se říká společenská elita. Jako příslušníci tříd jsou si lidé konečně 

rovni. Vycházeje z teorie nerovnosti, neopomenu uvést nejčastější důvody zakládající 

sociální nerovnosti (Tuček, 2003, s. 205), je to míra dosaženého vzdělání (stupeň 

kvalifikace), složitost zaměstnání (odbornost, uznání zaměstnání či povolání), postavení 

na mocenském žebříčku, příjmy a majetek, kulturnost a životní styl, sociální kontakt.

Společnost můžeme rotřídit následovně (Hebding, Glick, 1992, s. 223-226) na horní 

třídu s 1-3%, vyšší střední třídu s 10-15%, nižší střední třídu s 30-35%, dělnicko- 

pracující třídu s 40 - 45% a nižší třídu s 20-25% občanů.

Výše zmíněné ukazatelé jsou vzájemně inkonzistentní, a jak bylo řečeno ještě výše, 

vysoké vzdělání ne vždy znamená vysoký příjem z vysoce ceněného zaměstnání. Tento 

problém se týká zejména kvalifikovanějších zaměstnanců, s vyšším vzděláním, 

pracujících ve státních službách jako např. úředníci, učitelé. Celkem 16,1% maturantů 

a vysokoškoláků se příjmově i materiálně pohybuje někde mezi středními a nižšími 

vrstvami společnosti, jedná se především o ženy a mladé lidi (Tuček, 2003, s.235). 

Důležitý je zejména příjem. Můžete mít malé vzdělání, pocházet z nejzapadlejší vísky 

na Valašsku, ale pokud budete vydělávat hodně peněz, budete mít také hodně vysoký 

status. Takže vztah přímé úměrnosti.

Sociální mobilita (pohyblivost) je míra závislosti individuálního životního způsobu 

a prosazení se v závislosti na pozici, do které se člověk narodí (Hebding, Glick, 1992, 

s. 236). Bylo již naznačeno výše, že rodina je základní společenskou jednotkou, sociální 

status rodiny ve značné míře ovlivňuje kvalitu života. Mobilita samozřejmě probíhá 

oběma směry, pokud již nejsme příslušníky nej vyšší vrstvy, logicky usilujeme o posun 

do vyšších pater, než o sestup do pater nižších.

V moderních společnostech hraje mobilita významnou roli nejen v utváření 

stratifikačního systému, ale i ve formování zájmů a identit, které jsou hnací silou
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individuálního i kolektivního chování, případně cílevědomého jednání ve sféře veřejné

i soukromé (Tuček, 2003, s. 309).

Kapitál je určen k reprodukci, každá rodina, sociální skupina, třída i jedinec má svůj 

kapitál. Kapitál kulturní zahrnuje jazykové a kulturní dovednosti jedinců, které se liší 

mezi jedinci napříč sociálním spektrem, sociálními třídami, kdy existují zjevné 

nerovnosti. Mají jej příslušníci středních vrstev, děti z nižších ne. To vede 

k neporozumění, střetu a dalšímu prohlubování rozdílů mezi společenskými skupinami. 

Kulturní kapitál je zprostředkován zejména výchovou a vzděláváním. Kapitál sociální 

je souhrnem všech sociálních kontaktů, z nichž může mít jedinec užitek. Získávání 

kontaktů a vytváření husté sítě sociálních vztahů jedince zabezpečuje, a prý je také tím, 

co umožňuje existenci občanské společnosti. Lidský kapitál je souhrn individuálních 

dovedností vedoucích k individuálnímu zisku (Jandourek, 2001, s. 118-119). Suma 

individuálních kapitálů určuje celospolečenský kapitál, který je ve finále více než 

prostým součtem jednotlivých hodnot.
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2. Sociální koheze

Společenská soudržnost odpovídá kvalitě a intenzitě sociálních vztahů napříč 

společenským spektrem v rámci určitého společenského, státního uspořádání. 

Soudržnost je základní prvek, co společnost drží/udržuje pohromadě. Pojivo, které 

prostupuje jednotlivými prvky, je zároveň váže k sobě. Prvky vytváří systém. Systém je 

tak silný, jak silní jsou ti, kteří jej vytváří. Sociálním systémem rozumíme rodinu, 

sousedy, tzv. "místní" komunitu i celou tzv. "naší" (rozuměj českou) společnost a stát.

Jedná se o důsledek přitažlivosti, kterou k sobě pociťují členové skupiny (Jandourek, 

2001, s. 124). Přitažlivost je předpokladem soudržnosti. Je mezilidská přitažlivost 

přirozená? Myslím, že ano. Její obdoba je pozorovatelná i u zvířecích druhů. 

Vnitrodruhová solidarita zvířat je východiskem pro uvažování o společenském klimatu 

příslušníků druhu hommo sapiens. Rozsah koheze implikuje vzájemnost členů 

komunity a orientaci především na rozvoj komunity (jakési společenské blaho), na 

jehož základě se rozvíjí individualita, kde individuální potřeby a cíle jsou naplňovány 

přirozeně konsenzuálně. Znalost míry skupinové soudržnosti je dobrá, protože ovlivňuje 

výkonnost skupiny.

Ve světě, který se orientuje především na výkon, je uvažování o soudržnosti důležité. 

Podporou a posilováním sociálních vazeb a vzájemné sociální zodpovědnosti se 

současně podporuje i trh, dnes hlavně schopnost ustát boj s mezinárodní konkurencí. 

Vnímání koheze a realizace aktivních kroků pro její uplatňování vede k ochraňe 

sociálna před neblahým působením trhu. Vycházíme z předpokladu, že žádná společnost 

(zejména ta naše postmodemí, globalizovaná, akcentující individualismus) se neobejde 

bez solidárních vazeb (Matoušek, 2003, s.93).

2.1. Solidarita

Solidarita znamená sounáležitost příslušníků sociální celku, např. sociální vrstvy 

(Jandourek, 2001, s. 233). Solidarita se dělí na organickou a mechanickou. Organická 

solidarita vychází z přirozené rozdílnosti mezi lidmi při vysokém stupni uvědomění 

pospolitosti, je vývojově mladší. Mechanická solidarita je svým způsobem vynucená,
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vychází ze sjednocování společnosti a unifikace potřeb, svobod a možností volby 

(Večeřa, 2001, s. 15; Jandourek, 2001, s. 233).

Solidarita je imperativem a univerzálií, je přirozenou a esenciální součástí společnosti. 

Její krize je ovšem dnešní smutnou realitou a negativním fenoménem, který negativně 

poznamenává současné společenské vztahy. Má ryze destruktivní povahu. Chyba je na 

dvou stranách: v myšlení lidí, i ve stávajícím modelu sociálního zabezpečení. 

Prostředkem společenské změny je orientace na změnu myšlení a postojů občanů. Je 

třeba rozvinout ideu a étos společného prožívání, sdílení reality, posilování občansko- 

společenských struktur, efektivní reformu systému sociální ochrany, legitimizaci 

politického konsenzu napříč stranami, nadzájmově. O problematice reformy však 

pojednávat nebudu.

Projev poklesu solidarity je zřetelný. Řada ekonomicky aktivních pochybuje, zda je 

zachován princip spravedlnosti a princip přiměřenosti (Tomeš, 1996, s. 200-207) 

státní sociální politiky. Sociální skupiny zde hájí své zájmy a navzájem se v nich 

střetávají. Pointa není složitá, jedni hodně platí a málo dostávají, druzí platí málo, 

dostávají nepřiměřeně hodně (říká se, že na systému parazitují, zneužívají jej, jednají 

účelově, jsou nespravedlivě zvýhodňování apod.). Jenomže těm prvním nelze zaručit, 

jak skončí další den, zda v jejich životě nedojde ke zvratu, kdy se sami stanou sociálně 

potřebnými. A právě tento závěr je výchozím argumentem koncepce sociálního 

pojištění, jako prvního pílíře systému sociálního zabezpečení (Tomeš, 1996, s. 135- 

137). Nikdo neví, co přinese další den.

2.2. Sociální stát

I když sociální stát vznikl jako přirozený důsledek sociálního vývoje v Evropě i USA 

na konci první poloviny 20. století, od počátku byl založen na moderních hodnotách 

meziindividuální a meziskupinové (sekundární) solidarity. Spolu sjeho vývojem 

docházelo pozvolna k zeslabování všech jejích forem a tento proces se projevuje 

současně v mnoha oblastech a vztazích. Všechny tyto případy desolidarizace sílí 

v průběhu 20. století a vlévají se na jeho konci do podoby multidimenzionální, akutní 

krize soc. státu (Keller, 2005, s. 92) . Moderní stát je sociální, myslí na své občany 

a snaží se zachovávat či rozšiřovat její solidární povahu. Sociální stát je typem
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společnosti, ve které na sebe vláda bere zodpovědnost za blaho a prosperitu svých 

občanů (Večeřa, 2001, s. 65).

Konstitučními prvky sociálního státu jsou (Keller, 2005, s. 15): soukromé vlastnictví, 

sociální stratifikace, státní podpora. Cílem vnitřní politiky je posílit/udržet dosažený 

stupeň sociální koheze. Cílem vnější politiky je zvýšení/udržení ekonomické 

konkurenceschopnosti a prosperity. Ad absurdum je dovedeno trvzení o cílech. Kdy cíle 

sociálního dosahuje za jakoukoliv cenu ekonomickou, cíle ekonomického za jakoukoliv 

cenu sociální.

Společenské a skupinové zájmy a cíle jsou zdánlivě protichůdné, ale vzájemně se 

podmiňují. To v praxi nutí i ty nej zarytější liberály a milovníky neviditelné ruky trhu k 

aspoň minimálním sociálním akcím, socialisty zase podpoře tržních mechanismů 

a demokracie. Ve sféře společenské je nutné oba základní prvky (tržní i sociální) 

harmonizovat.

Sociální stát poskytuje svým občanům a dalším osobám žijícím na jeho území sociální 

pomoc na základě předem vymezených podmínek a pravidel. Sociální ochrana se 

v lepším případě zaměřuje na předcházení sociálním rizikům, jedná se o nástroj sociální 

prevence, v horším případě se zaměřuje na až na následky (Brdek, 2002, s. 94-106).

Sociální rizika vedou ke snížení schopnosti člověka postarat se sám o sebe a prohlubují 

závislosti na systému. Jsou ekonomickou zátěží. Pokud stát před těmito riziky 

neposkytuje ochranu, dochází ke vzniku občanské nejistoty, kdy člověk není schopen 

zvládnout přítomnost, natož anticipovat budoucnost (Keller, 2005, s. 25).

Sociální stát (Průša, 2003, s. 23-24) existuje ve třech modelech: reziduálním (v USA), 

výkonovým (ve Francii), institucionálním (ve Skandinávii). Paralelní typologie definuje 

model liberální, konzervativní a sociálnědemokratický.

Rozsah sociálního státu je podmíněn řadou faktorů. Jeho udržitelnost také. Zejména 

ekonomická zátěž představuje varovné ukazatele. Ve vyspělých sociálních státech činí 

výše sociálních výdajů 19-30% hrubého národního produktu (Večeřa, 2001, s. 67-69).
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2.3. Lidská práva

Stát, který je garantem sociální jistoty a bezpečí, určuje pravidla. Stát potřebuje, aby ho 

lidé měli rádi a měli k němu dobrý vztah, cítili se bezpečně a svobodně. Právní stát je 

garantem základních práv a svobod občanů. Práva a svobody představují potřebu, tedy 

hodnotu.

Tím, že se stát rozhodne upotřebit občana i jinak, než jako vykonavatele zastupitelské 

demokracie ve volbách (čímž jeho úloha končí), bude s ním komunikovat a brát ho jako 

rovnocenného partnera. Pomůže rozvinout občanskou společnost tím, že zvýší jeho 

faktickou moc, posílí jeho sebevědomí, což bude akcelerátorem společenské změny. Ta 

přispěje ke zvyšování/zvýšení soudržnosti, zanikání sociální exkluze a zlepšení 

společenského klimatu.

Vyšší míra sociální soudržnosti příznivě ovlivňuje jak kvalitu života, tak podmínky 

života celých kolektivit (Průvodce komunitním plánováním, 2004, s. 143). 

Předpokladem a nezbytnou nutností pro fungování moderního státu je dodržování 

vztahu mezi státem a občanem, dodržování lidských práv a garance základních 

svobod. Porušování nebo ignorování těchto práv a svobod vede ke horšování sociálních 

poměrů, k sociální polarizaci, systémové diskriminaci, tedy tendenci izolovat určité 

sociální skupiny od společenských zdrojů. Svoboda je esencí lidských práv a vyplývá 

z přirozeného řádu věcí a mezilidských vztahů. Své o tom víme sami moc dobře.

Socialistická, materiální, kolektivistická a znesvobodňující výchova ovlivnila naši 

společnost v samotných kořenech, v dětství. Společné vlastnictví a vynucená rovnost 

nás zdeformovala. Lidská práva nejsou prázdným pojmem, nýbrž východiskem pro 

reflexi a reformu všech oblastí společenského života (Tuček, 2003, s. 292-297).

Všeobecná deklarace lidských práv (dále jen VDLP) byla schválena Valným 

shromážděním OSN v roce 1948 a stala se základem mezinárodního uznání lidských 

práv. Jejím východiskem je rovnost, tedy garance těchto práv všem bez rozdílu, bez 

ohledu na věk, pohlaví, vyznání, sociální a etnickou příslušnost, zdravotní stav apod. 

Nosnou myšlenkou je právo na život, který musí společnost chránit především, ale 

musí také poskytovat a vytvářet podmínky pro jeho důstojnost.
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V Evropě dnes existují dvě základní mezistátní struktury, jejichž činnost se navzájem 

prolíná a doplňuje. Rada Evropy (Council of Europe) a Evropská Unie (European 

Union, dále jen EU). Rada Evropy není EU. V současné době má Rada 47 členů, je 

volným sdružením evropských zemí, které akceptují a zaručují právní stát, základní 

lidská práva a svobodu pro své občany.

Radou Evropy v roce 1950 schválena Úmluva o ochraně lidských práv a základních

svobod (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) 

vznikla na základě VDLP jako ústřední evropský dokument lidskoprávní ochrany. 

Zahrnuje např. právo na život, svobodu, manželství a zákaz diskriminace. V roce 1961 

přijatá Evropská sociální charta (European Social Charter) rozšiřuje oblast právní 

ochrany, je rozdělena na pět částí, obsahuje 38 článků. Signatáři se obecně ve všem 

svém konání snaží zlepšovat životní úroveň a podporovat blahobyt městského

i vesnického obyvatelstva. Jsou uvedeny podmínky nutné pro realizaci této snahy 

a naplnění závazků, které z Úmluvy plynou. Např. každý si může svobodně zvolit své 

povolání, děti a mládež mají právo na zvláštní ochranu proti fyzickým a morálním 

hrozbám, jimž jsou vystaveny, každý má právo na odborné vzdělání, každý má 

v případě omezení v přístupu ke společenským zdrojům právo na požívání zvláštních 

výhod, každý má právo využívat sociální služby, rodina, jako základní společenská 

jednotka, má právo požívat zvláštní sociální, ekonomickou a právní ochranu pro 

umožnění jejího plného rozvoje, matky a děti mají právo na zvláštní sociální 

a ekonomickou ochranu. Základní sociální práva se vztahují z velké části na oblast 

výkonu zaměstnání a přípravy kněmu. Článek 7 definuje právo dětí a mladých lidí na 

ochranu. Článek 12 vymezuje právo na sociální jistotu a bezpečí, článek 13 právo na 

sociální a zdravotní pomoc a podporu, článek 14 právo všech na využívání sociálních 

služeb.

Z Evropské sociální charty vychází v roce 2007 schválená Listina základních práv 

Evropské Unie (Charter o f fundamental rights), která se k její tradici hlásí. Tento 

dokument se po přijetí Reformní smlouvy o EU stane integrální součástí Lisabonského 

protokolu. Její obsah definuje důstojnost, svobody, rovnost. Vymezuje principy 

a nástroje rovnosti, zakazuje diskriminaci, zdůrazňuje kulturní, jazykovou 

a náboženskou rozmanitost EU, poukazuje na rovnost mužů a žen, vymezuje.
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Solidarita se zaměřuje na oblast pracovních vztahů, práva na sociální zabezpečení 

a sociální pomoc. Dávky a služby v rámci sociální pomoci jsou uznaným nástrojem 

boje proti sociálnímu vyloučení. Dále jsou vymezena občanská práva a problematika 

soudnictví.

v

2.4. Management sociální koheze v CR

Lidská, tedy individuální i kolektivní práva, byla v našich poměrech po dlouhých 

čtyřicet let značně zanedbávána a opomíjena. Individuální zájmy totiž nebyly zájmy 

veřejnými. Soukromé vlastnictví bylo rozpuštěno, vypuštěno a nahrazeno kolektivním 

vlastnictvím. Potřeby a zájmy kolektivu byly nadřazeny soukromým právům. 

Nesvoboda a teror, který zavládl po únoru 1948 se konstituoval na zestátnění. Pomalu, 

plíživě a zhoubně zpustošil českou duši, pokřivil nazírání na realitu, vytvořil atmosféru 

strachu (díky níž přežíval). Národní elitu přinutil emigrovat, popřípadě ji vyhladil. 

Nástrojem společenské změny se po roce 1989 stala ústřední snaha o dodržování práv. 

Vedle práva na život je svoboda základním lidským právem, na kterém dnes stojí každý 

demokratický stát. Její přirozenost je podmínkou pro řádné fungování a udržitelnost 

společenského řádu. Lze tedy usuzovat, že tam kde není svoboda, se moc dobře nežije 

a společenský řád má omezenou životnost. Svobodu lze pokládat za výraz autonomie 

(Doyl, Gough, 1991, s. 49-75).

Na základě dlouhodobě vedené diskuse mezi odborníky na sociální politiku a další 

příbuzné obory vznikl v roce 2002 programový dokument s názvem Sociální doktrína 

ČR (dále jen SD). Ta představuje konkrétní strategický nástroj, co se obsahu i způsobu 

realizace sociální politiky, potažmo ošetřování společenských vztahů, týče. SD se 

vyznačuje snahou o artikulaci aktuálního stavu a východisek z něj. Zjevným přínosem 

je důraz na myšlení lidí, resp. na potřebu jeho transformace z pasivity, nesouhlasu 

a neochotě lidí dělit se o své zisky s potřebnými, směrem k aktivnímu, zodpovědnému, 

občansko-komunitnímu způsobu smýšlení. Východiskem příznivého společenského 

vývoje je zajištění výše specifikovaných základních lidských práv. Nové společenské 

změny a rizika, nepříznivé vývojové trendy představují ohrožení společnosti. Sociální 

politika podporuje dlouhodobou prosperitu společnosti a prosazuje solidaritu, stabilitu 

a legitimitu společenského řádu a tím upevňuje sociální soudržnost.
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Základní funkce SD jsou orientace (identifikace hlavních sociálních problémů, 

stanovení cílů a způsobů realizace), budování a udržování národního konsensu 

(formování a kultivace vztahů sociálních partnerů, sociálních subjektů a objektů), 

stabilizace (tvorba koncepce, reálný odhad vývojových trendů), sociální aktivizace 

(převzetí zodpovědnosti občany, jejich zapojení do veřejných věcí, posilování občanské 

společnosti) a zmírňování sociální nespravedlnosti (odstraňování jejích dopadů).

Východisky české sociální doktríny jsou: humanismus (tedy úcta a láska k člověku), 

svoboda a odpovědnost (svoboda ve smyslu Listiny základních práv a svobod, 

povinnost respektovat svobody ostatních lidí, odpovědnost v konání vůči sobě i svému 

okolí), rovnost (všech lidí bez výjimky před zákonem, v příležitostech, přístupu ke 

společenským zdrojům, vzdělání, sociální ochraně), solidarita (je východiskem 

zajištění důstojného života znevýhodněných lidí ve společensky přijatelném, 

přiměřeném rozsahu), sociální spravedlnost (je podmíněná garancí a vymahatelností 

práva, především v oblasti mzdy, daní, vlastní pracovní činnosti, spravedlnost 

napomáhá sociální kohezi a sociálnímu smíru)

Prioritními oblastmi je na základě výstupů SD podpora rozvoje, využití a ochrany 

potenciálu lidí; ocenění rodiny (jako základní společenské jednotky), posílení rodiny 

(jako nástroje budování občanské společnosti, která je determinována pevnými 

vazbami, především v rodině či v rámci komunity, kdy společenství rodin v místní 

komunitě se může stát základnou pro rozvoj společnosti občanské, zvýšení solidarity, 

koheze a konsensu); snižování nerovností (mezi muži a ženami, většinovým 

obyvatelstvem a menšinami žijícími na našem území).

Sociální systém je třeba zakládat především na legitimitě, důvěře, subsidiaritě, 

reciprocitě, individualizaci, udržitelnosti a adekvátnosti. Celospolečenské vnímání 

těchto postulátů je nutné soustavně monitorovat a kultivovat. Zlepšování společenského 

klimatu se realizuje aktivizací územních společenstev. Prostřednictvím sociálního 

dialogu se zvyšuje transparentnost sociálních aktivit, občané se motivují k aktivitě 

a účasti na spolurozhodování i vlastní realizaci systémových změn. Pro optimální 

realizaci cílů sociální politiky je třeba vést srozumitelnou informační kampaň, 

vysvětlovat dílčí kroky a cíle, argumentovat rozsah poskytované ochrany, ptát se
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občanů na jejich potřeby, vycházet z jejich zkušeností a aktuálních společenských 

podmínek (Potůček, 2003, s. 150-161).
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3. Sociální pomoc

Sociální skužby usilují o zvýšení kvality života klienty a ochranu zájmů společnosti, 

realizují se prostřednictvím sociálním práce ve prospěch klienta, sociálních skupin 

a komunity (Matoušek, 2003, s. 214). Součástí sociálních služeb jsou služby sociální 

intervence, které slouží k ochraně společnosti před vznikem a šířením sociálně 

negativních jevů, jedná se o činnosti preventivního charakteru, vznikají na základě 

odhadu potřebnosti (sociálně-demografické analýzy) (Matoušek, 2003, s. 202). Zcela 

zásadní úlohu z hlediska preventivního má rodina. Rodina je primární sociální skupina. 

Dítě prostřednictvím výchovy získává základní rámec hodnot. Dítě z rodiny přebírá 

nejen vzorce chování, ale i hodnotové orientace, jimiž se řídí mnohdy celý život. 

Přirozená a přiměřená výchova má v prevenci prvořadý význam. Funkční je tehdy, 

pokud se realizuje v prostředí, které je pro dítě emocionálně příznivé a poskytuje mu 

dostatek podnětů k učení, ochranu i útočiště. Sociální pomoc se realizuje 

prostřednictvím sociálních služeb.

3.1. Sociální prevence

Nejen rodiče, ale i učitelé a výchovní pracovníci na školách mají značné možnosti 

preventivního působení. Tím, že jsou seznámeni s povahou sociálně-psychologických 

jevů a sociálních rizik, mohou jim předcházet. Škola je institucí, která má kontakt 

s rodinami. Dítě, mladý člověk, účastnící se vyučování je více nebo méně úspěšný. 

Základy protispolečenského (asociálního, deviantního, dissociálního, delikventního) 

chování se konstituují s nástupem puberty. Mnohdy ještě dříve mohou děti selhávat ve 

školních výsledcích. Toto selhávání může být příčinou, ale také vnějším projevem 

dlouhodobě nepříznivé sociální situace v rodině. Škola má v případě špatného 

prospěchu, chování nebo záškoláctví okamžitě upozornit rodiče a situaci řešit. 

Významný je preventivní potenciál škol nižšího stupně, zejména mateřských škol. Čím 

dříve se prevence realizuje, tím úspěšnější může být. Mateřská škola může konzultovat 

s rodiči jejich vztah k dítěti, názor na výchovu, upozorňovat na základní pravidla, která 

by neměla být ve vztahu k dítěti překročena, reflektují výchovné chyby. Navštěvovat 

mateřskou školu je z hlediska socializace nezbytné pro začlenění do skupinových 

vztahů a rozvoj sociability. Na vyšších typech škol je nutné všímat si výukových
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a výchovným obtíží dětí dřív, než u nich dojde k vytvoření celkového negativního 

vztahu k učení, ke škole a ke vzdělání (Kolář, 1980, s. 177).

Nejefektivnější prevence je včasná. Avšak včasnou intervencí do rodin ze sociálně 

rizikového prostředí s dětmi v předškolním věku se u nás v podstatě nikdo nezabývá. 

Prevence má spíše sekundární charakter. Je třeba posunout "péči" o dítě ze tří let na 

dobu jeho narození. Jedná se o perspektivní záměrné rozšíření "péče" na věkovou 

skupinu, která je nejzranitelnější. První tři roky lidského života formují základní rysy 

osobnosti. Právě zde se utváří základy pozdějších hlubokých antisociálních struktur, 

které se v pozdějších letech velice těžko eliminují (Jedlička, 2004, s. 318-319).

Za jeden z důvodů nedostatečného zvládnutí poruch chování je možno považovat 

důsledky dřívějšího přístupu k řešení rodinných dysfunkcí. Místo systematické prevence 

směrem k dítěti a rodině jako celku (systému), se preferovalo dlouhodobé vytržení 

dítěte z rodinného prostředí a jeho následná izolace v ústavní péči. Tzv. odborná péče se 

přeceňovala. Nebral se zřetel na úzkou a křehkou vazbu dítěte na rodinu. I přes zřejmou 

snahu vymanit se z tohoto trendu a eliminovat negativní konotace, umístění do 

výchovného zařízení je i dále chápáno jako trest. Od alternativních institucí (sociálních 

služeb) se očekává, že jejich cílem se stane orientace na pozitivní sociální zkušenost, 

změnu postojů a hodnotového sytému dítěte i celé rodiny.

Důležitou úlohu v oblasti prevence poruch chování mají vedle nízkoprahových zařízení 

pro děti a mládež také střediska výchovné péče. Rozšiřování jejich dosavadní sítě 

a vytváření vhodných programů činnosti v těchto zařízeních jsou jedněmi z hlavních 

požadavků a úkolů, vyplývají z Programu sociální prevence a prevence kriminality 

(Vocilka, 1996, s. 5). Lze upozornit na fakt, že obě tyto instituce mohou velmi dobře 

fungovat vedle sebe, dokonce i v rámci jedé budovy. Polem neoraným jsou obce třetího 

typu, v nichž obě tyto služby spíše chybí, dosud neexistují.

V posledních letech vznikla řada iniciativ uplatňujících různé formy sociální prevence 

s cílem předcházet selhání rodiny, poruchovému chování dětí, odebírání dětí z rodin. 

Vedle stávajících tradičních školských institucí vzniká řada alternativ, ač již v podobě 

vzniku nových zařízení (např. krizových center, středisek sociální prevence, sociální 

služeb) a různých dalších projektů, které se snaží vyplnit mezeru hlavně v oblasti
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sociálního poradenství a sociální prevence. Jejich realizátory jsou obce, nestátní 

neziskové organizace i soukromé osoby (Pipeková, 1998, s. 207).

Prevence (Vocilka, 1997, s. 14-15) má tři základní formy: primární, sekundární, 

terciární. Primární prevence spočívá ve vytváření optimálních podmínek pro rozvoj 

osobnosti, podpoře zdravého životního stylu, aktivit vedoucích ke smysluplnému 

trávení volného času dětí. Primární prevenci může provádět každý, bez zvláštního 

vzdělání, školení nebo odborné pomoci. To je primární prevence nespecifická. Probíhá 

nepřetržitě a projevuje se v chování -  jsme k sobě ohleduplní, dodržujeme určitá 

společenská pravidla, vytváříme podmínky pro zdravý rozvoj dětí, vedeme je 

k odpovědnosti za sebe a důsledky svého jednání atd. Pokud by tato nespecifická 

prevence, která je záležitostí převážně rodičů a nejbližších autorit, probíhala nezávadně, 

prospolečensky, prevence specifická, by nebyla třeba. Ta se účelově zaměřuje na 

sociálně rizikové vzorce chování. Je třeba přistupovat k ní s velkou zodpovědností, 

a s nemalými znalostmi. Z uvedeného vyplývá, že je třeba zaměřit se v primární 

prevenci především na rodiče, kteří svým způsobem chování děti ovlivňují nejvíce. 

S ohledem na charakter současné rodiny, která není vždy schopna, popř. nemá ani zájem 

vytvořit potřebné podmínky a podnětné prostředí pro zdravý vývoj dítěte, je nezbytné, 

aby se tato oblast stala z hlediska primární prevence předmětem intenzivnějšího zájmu 

odborníků i celé veřejnosti. Do primární prvence patří též různé klubové činnosti, 

osvětové akce, kulturní aktivity, sportovní turnaje aj. Prevence sekundární má přispět 

k včasnému zachycení poruch chování a odstranění samotných příčin sociálně 

patologických jevů. Zahrnuje aktivity (včasnou diagnostiku, intervenci, poradenské 

služby a programy) zaměřené na rizikové jedince a rodiny, u kterých je pravděpodobný 

výskyt poruchy chování, a také jedince s již vzniklými poruchami. V oblasti 

sekundární prevence lze za nej propracovanější a koncepčně i organizačně nejvíce 

ujasněnou považovat náplň činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež. 

Prevence terciární má za úkol resocializaci deviantů a předcházení recidivě. Zahrnuje 

aktivity zaměřené na mravně narušené jedince nebo skupiny osob včetně recidivistů, na 

jejich sociální prostředí, příčiny a podmínky vzniku recidivy. V rámci terciární prevence 

zajišťují speciálně pedagogickou a sociální pomoc střediska sociální prevence. Těžištěm 

prevence je ovlivňování příčin a podmínek vzniku sociálně patologických jevů, 

ovlivňování rizikových skupin, přímé pomáhání dětem a mladým, soustředění na 

sociálně destruktivní procesy v rodině a na faktory recidivy (Vocilka, 1991, s.48-50).
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3.2. Preventivní programy

Ve shodě s novější literaturou (Matoušek, Kroftová, 2003, s. 263-270) se vyčleňuje 

několik programů sociální prevence, které se zaměřují na děti a mládež. Například 

předškolní programy pro děti, jejichž cílem je připravit na docházku ty děti, pro něž 

by vyučování mohlo být příliš náročné a které by proto mohly ve škole selhávat. Tyto 

programy jsou nabízeny zejména dětem z ohrožených rodin. Programy určené 

rodičům, které se zaměřují na poskytování poradenských a terapeutických služeb 

rodičům rizikových dětí. V USA a v Evropě fungují též školy pro rodiče, které 

teoreticky mohou předcházet nevhodným výchovným strategiím v rodinách rizikových 

dětí. V některých západních zemích jsou zakládána centra pro podporu rodiny, jež 

jsou určena k ovlivňování tzv. mnohoproblémových rodin, v nichž vyrůstají malé děti. 

Důležité jsou také programy vázané na školu. Ohnisko zájmu bývá často v morálním 

vzdělávání. Programy pro mládež musí nabízet podněty, které jsou přitažlivé. Jejich 

rozvíjení vede k posílení pozitivního sebehodnocení. Také nabízí aktivní účast, 

například tím, že dětem umožní vedení některých skupinových aktivit. Efektivní 

programy nabízejí dlouhodobou, nepřerušovanou podporu, obvykle přesahující dobu 

jednoho roku (Matoušek, 1996, s. 69).

3.3. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Pojem nízkoprahový se poprvé objevil v roce 1995, kdy se Ministerstvo práce 

a sociálních věcí rozhodlo „otestovat“ činnost nestátních neziskových organizací 

v kontextu cílové skupiny mládeže. Vzniklo první komunitní centrum Krok. Byla 

realizována metoda streetwork, paralelně vznikl klub pro mládež z Prahy-Modřan. 

Základním principem centra je dostupnost. Klub charakterizovalo minimum překážek 

pro vstup a pobyt v něm, neboli nízký práh dostupnosti. A tak vznikl po malých 

úpravách pojem nízkoprahovost (low-treshold). Legislativně není blíže vymezena, ale 

zákon o sociálních službách č. 108/2006 sbírky ve znění pozdějších předpisů, definuje 

sociální služby poskytující nízkoprahové služby na kontaktní centra, nízkoprahová 

denní centra a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
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V paragrafu 59 zákona jsou definována kontaktní centra následovně. Je to 

nízkoprahová, ambulantní, popřípadě terénní služba, určena osobám ohroženým 

závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních 

rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Obsahuje sociálně terapeutické 

činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, poskytnutí podmínek pro osobní hygieny.

Paragraf 62 vymezuje nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM), 

jako ambulantní, popřípadě terénní službu dětem a mládeži (ve věku od 6 do 26 let) 

ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem je zlepšit kvalitu jejich života 

předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem 

života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky 

k řešení nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována anonymně. Obsahuje 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Součástí tohoto zákona je také prováděcí vyhláška, kde dochází k bližší specifikaci 

náplně, obsahu základních činností realizovaných v NZDM (Racek, Herzog in 

Kontaktní práce, 2007, s.319-328):

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti znamenají: zajištění podmínek pro 

společensky přijatelné volnočasové aktivity, pracovně výchovná práce s dětmi, 

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 

a dovedností; zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší 

orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

• Sociálně terapeutické činnosti: socioterapie, jejíž poskytování vede k rozvoji 

nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 

sociální začleňování osob

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí; pomoc při obnovení nebo
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upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při; dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob

Česká asociace streetworku (dále jen ČAS), organizace, která původně zastupovala 

výhradně streetworkery a terénní pracovníky, začala postupně působit i v oblasti 

nízkoprahových sociálních služeb pro děti a mládež a kontaktních center. Protože 

terénní pracovníci si ve druhé polovině devadesátých let začali budovat svá zázemí, 

pouliční práce se pomalu začala rozšiřovat pod střechu, valná hromada ČAS se rozhodla 

kromě terénních programů zahrnout i NZDM. ČAS lobuje, obhajuje zájmy, vysvětluje 

pojmy, hájí užitečnost, ale tyto organizace právně nezastupuje, nezaštiťuje.

V roce 2001 byla vytvořena pracovní skupina NZDM při ČAS, která si kladla za úkol

vytvořit výchozí materiály a standardy NZDM. Tato pracovní skupina v roce 2005 

definovala NZDM, jejich poslání a cíle, cílové skupiny, principy nízkoprahovosti 

a obsah služby NZDM, tedy aktivity a způsoby práce realizované v NZDM (Herzog in 

Kontaktní práce, 2007, s.177-187). Nízkoprahovostí rozumí, že poskytovatel realizuje 

službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost. Realizovat službu

nízkoprahově se rovná snaze odstraňovat technické, psychologické a sociální bariéry, 

které by bránili cílové skupině vstupu do prostoru zařízení či využití nabídky

poskytovaných služeb. Zařízení je alokováno v prostoru, který je cílové skupině co 

nejlépe dostupný. Otevřené je v době, kdy má klient cílové skupiny nejlepší možnost se 

do něj dostavit. Provozní doba je stabilní. Služba je dostupná i z hlediska finančních 

nákladů cílové skupiny na spoluúčast. Nemá být výrazně omezena financemi.

V nej lepším případě se poskytuje bezúplatně. Služba je nastavena tak, aby se klient

z cílové skupiny v takovém zařízení cítil bezpečně z hlediska jeho vnímání zařízení 

a pracovníků v něm pracujících. Nesmí mít pocit jakéhokoliv ohrožení ze strany 

pracovníků, tak ze strany ostatních klientů. Jsou zde striktně zakázány drogy a veškeré 

formy agrese. Nízkoprahovost je tedy spojena se sociální službou. Je to reakce na 

skutečnost, že některé cílové skupiny míjí a nevyužívají některé sociální služby, protože 

mezi nimi a službou vznikají bariéry. Ty znemožňují, nebo znesnadňují vstup 

a následné využívání takové služby. Bariéry většinou spočívají v obavách ze služby 

(případné stigmatizace, či nějaké sociální sankce). Vyplývají z celkové

neinformovanosti společnosti, její rezignaci na sociálno, neochotě poskytovat sociální 

pomoc.
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Za doménu nízkoprahových zařízení se považují sociální potřeby pociťované 

jednotlivcem či skupinou, zejména potřeby jimi vyjádřené a požadované. Tímto se 

odlišují nízkoprahová zařízení od standardních institucí, které reagují na potřeby 

normativní (Klíma in Kontaktní práce, 2007, s. 11-20). Nízkoprahová zařízení (low- 

threshold facilities) jsou dostupné bez nutnosti se objednávat, případně i bez nutnosti 

udávat vlastní totožnost (Matoušek, 2003, s.126).

Nízkoprahovost sama o sobě znamená skutečnou dostupnost, je na ní existenčně závislá. 

Aby služba byla reálně dostupná, musí být dobře uváženo umístění, image, provozní 

doba, otázka plateb klientů. Nízkoprahovost lze tedy charakterizovat jako maximální 

dostupnost pro cílovou skupinu (bezbariérovost, která ji podmiňuje ve smyslu časovém, 

prostorovém, sociálním, finančním i psychologickém), anonymitu, dobrovolnost 

a vnímanou potřebnost klienty z cílové skupiny (Herzog in Kontaktní práce, 2007, 

s.177-187). Nízkoprahové sociální služby jsou založeny na hodnotách demokracie 

a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Listině základních práv a svobod. NZDM se 

hlásí k principům poskytování sociálních služeb, za bazální specifický princip svého 

fungování definují nízkoprahovost. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež realizuje 

službu tak, aby byla umožněna maximální dostupnost (accesibilita). Zařízení vytváří 

prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové 

skupiny. Neomezuje přístup klienta ke službě pro pasivitu či názorovou odlišnost. 

Klientům je zaručena možnost zůstat v anonymitě. Dokumentace obsahující osobní 

údaje klienta je vedena s klientovým souhlasem, ten má právo do ní nahlížet. Zajímavá 

je i otázka povinností klientů, kdy tyto jsou definovány pouze pro oblast pobytu 

v prostorách NZDM a vztahují se k chování klienta k ostatním osobám, popř. 

k vybavení a prostorám NZDM. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou 

užívání služby. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení 

podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností. Služby 

sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně. Provozní doba služby odpovídá 

potřebám klienta. Je otevřeno v době, kdy klient má podmínky přijít do zařízení (jak 

zhlediska dne, měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází 

k jejím náhlým výpadkům. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, 

pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, 

pracovníky či efektivitu služby.
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Je to chráněné místo (prostor) pro pobyt s kamarády a místo pro rozvoj. Jsou tu 

kontaktní pracovníci, kteří dospívající podporují v obtížných situacích a dělají praktické 

drobné kroky, aby ty obtížné situace mladí lidé nezažili. S tím, kdo přijde, se snaží 

mluvit o tom, jak se mu žije. Posléze se dostávají i k závažným tématům (Herzog in 

Kontaktní práce, 2007, s. 88).

Nízkoprahová zařízení jsou nedílnou součástí systému sociálních služeb. Většinou jsou 

zřizována nestátními neziskovými organizacemi, které jsou nedílnou součástí systému 

sociální ochrany. Zvláštní pozici zaujímají v oblasti práce s dětmi a mládeží, kde 

zaplňují tzv. mezeru v systému.

Posláním NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu 

dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, 

odbornou pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. Cílem NZDM 

je dětem a mládeži zabezpečit podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, 

snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního 

způsobu a rizikového chování, zvýšení sociálních schopností a dovedností, podporu 

sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění 

místní komunity, nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během 

pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit (Herzog in Kontaktní práce, 

2007, s316).

Cílová skupina se definuje pomocí nepříznivých sociálních situací, vývojových úkolů, 

nároků socializace, rizikového chování a podle mnoha dalších kritérií. V oficiálních 

materiálech pracovní skupiny NZDM je cílová skupina (Staníček in Kontaktní práce, 

2007, s. 87-91) vymezena následovně. Cílovou skupinou NZDM jsou děti a mládež, 

které zažívají nepříznivé sociální situace (konfliktní společenské situace, obtížné životní 

události, omezující životní podmínky). Jsou ve věkových skupinách od 6 do 12 let, od 

13 do 18 let, od 19 do 26 let. Žijí nebo se pohybují v konkrétní lokalitě, kterou lze 

vymezit sociálně nebo geograficky. Vztahují se k nim další (doplňkové) charakteristiky. 

Např. nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit. 

Vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče. Dávají přednost 

pasivnímu trávení volného času mimo domov. Mají vyhraněný životní styl. Jde tedy
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vesměs o mládež od 6 do 26 let, alokovanou v sociálně či geograficky vymezené 

lokalitě, která je buď ohrožena sociálně patologickými jevy (zneužívání návykových 

látek, záškoláctví, kriminalita ), nebo nacházející se v obtížné životní situaci (narušené 

sociální a rodinné vztahy, problémy ve škole) či mající vyhraněný životní styl 

neakceptovaný většinovou společností.

Potencionální klientela je jakési proměnlivé uskupení dospívajících, u nichž je velmi 

těžké vysledovat nějaké zřejmé společné rysy. Jde o neformální skupiny teenagerů, 

setkávajících se na určitém oblíbeném místě, trávících spolu čas, situačně spřádajících 

plány a realizujících podle nich své akce (mejdan, kino, čundr, vyjížďka za oblíbenou 

kapelou) (Klíma, Jedlička in Kontaktní práce, 2007, s. 12). Pojem cílové skupiny je 

abstraktní sociální konstrukce. Často je cílová skupina označována jako 

riziková/ohrožená mládež. Tyto pojmy jsou ale stigmatizující a není dobré je používat.

V praxi se začíná stabilizovat pojem "dospívající ohrožení zvýšenými riziky," který je 

korektnější. Kromě věku a sociálního prostředí můžeme tuto skupinu mládeže definovat 

také pomocí nepříznivých sociálních situací, jsou tvořeny komplikovanými životními 

událostmi -  rozpad rodiny s těžkým dopadem na dítě, nové partnerské vztahy rodičů 

provázené odporem dospívajícího, problémy se zvládáním školní docházky apod., 

konfliktní společenské situace a negativní zkušenosti -  násilí ve vrstevnických 

skupinách, kriminalita, užívání návykových látek, zneužívání nebo týrání, šikana, 

rizikové chování v oblasti sexu, či jiné jednání poškozující zdraví omezující životní 

podmínky. Obtížný přístup ke vzdělání, život ve špatných sociálních podmínkách, 

ohrožení prostředí, v němž dítě žije, nebo se pohybuje; pomocí vývojových úkolů, 

přijetí vlastního těla, pohlavní role, získání zkušenosti v erotickém vztahu. Schopnost 

aplikovat intelektový potencionál v každodenní činnosti. Schopností vytvářet vztahy 

svrstevníky obojího pohlaví. Změna vztahů k dospělým. Získání představy

o ekonomické nezávislosti, o volbě povolání. Získání kompetencí pro sociálně 

zodpovědné chování. Představa o budoucích prioritách v dospělosti; pomocí rizikového 

chování dospívajících: predelikventní chování, páchání trestné činnosti, agrese, násilí, 

šikana, týrání, užívání drog, sexuální rizikové chování, poruchy příjmu potravy, 

sebepoškozování, pokusy o sebevraždu, rizikové chování při řízení motorových vozidel 

či sportu.
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Sociální prácie je praktická aktivita, v níž osobní kvality pracovníka jsou stejně důležité 

jako znalosti, které ovládá; způsob, jakým pracovník jedná a komunikuje, je stejně 

významný jako záměry a cíle činnosti ve prospěch klienta (Novotná, Schimmerlingová, 

1992, s. 20). Ale sociální práce je také souborem činností, jejichž účelem je přímé a na 

člověka nebo jeho rodinu bezprostředně působící úsilí o zachování celistvosti člověka, 

tj. úsilí o zachování jeho vztahu ke společnosti, nejbližšímu prostředí, vzdělání, práci 

(Novotná, Schimmerlingová, 1992, s. 5).

„Sociální práce (Matoušek, 2003, s. 11) je společenskovědní disciplína i oblast 

praktické činnosti, jejímž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírnění a řešení 

sociálních problémů (např. chudoby, zanedbávání výchovy dětí, delikvence mládeže). 

Sociální práce se opírá jednal o rámec společenské solidarity, jednak o ideál naplňování 

individuálního lidského potenciálu. Sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, rodinám, 

skupinám i komunitám dosáhnout způsobilost pro jejich uplatnění nebo ji získat zpět. 

Krom toho pomáhají vytvářet pro jejich uplatnění příznivé společenské podmínky. 

U klientů, kteří se již takto uplatnit nemohou, podporuje sociální práce co nej důstojnější 

způsob života.“ Sociální práce (Matoušek, 2007, s. 107) se hlavně realizuje v sociálních 

službách a jejich prostřednictvím. Profesionální sociální pracovníci jsou zaměstnáváni 

sociálními subjekty, aby realizovali jejich sociální cíle, programy, plány či projekty, tj. 

poskytovali sociálním objektům (klientům) předměty (dávky, služby) k uspokojování 

určitých sociálních potřeb.

3.4. Sociální práce
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4. Komunitní plánování

V této kapitole se věnuji procesu komunitního plánování (dále jen KP), vysvětlím 

povahu komunity, vznik KP, ideovou základnu, definuji jednotlivé aktéry, vlastní 

průběh a fáze KP. Je zde prostor pro deskripci situace a vývoje tohoto fenoménu ve 

světě, Evropě a v ČR. Z hlediska vývoje myšlenky je důležité zejména akcentovat fakt, 

že komunitní plánování se neobejde bez široké společenské podpory a aktivity. Vědomí 

občanů, že sami jsou jeho nedílnou součástí. Tak jako vytváříme komunitu sousedskou, 

vytváříme i komunitu obecní. Máme vlastní zájmy a cíle i způsoby přežívání, celý náš 

život se ovšem odehrává v kontextu skupin, komunity. Právě sociální příslušnost nám 

poskytuje životní oporu a jistotu. Právě komunita vytváří rámec a podmínky, v nichž 

jako jednotlivci fungujeme. Komunita jako společenství zodpovídá za jednotlivce, 

avšak jednotlivci svou vlastní aktivitou komunitu rozvíjejí, stvrzují její legitimitu, za 

své konání jsou zozpovědní také.

Tím hlavním pojítkem mezi jednotlivci, či jejich rodinami a zbytkem komunity, jsou 

uvědomované přirozené vazby, od kterých se odvíjí soudržnost. Kvalita vztahů je dána 

historicky, ale vychází také z aktuálních potřeb, ze současnosti. Současnost je vždy 

součástí dějin, vychází z minulosti, z níž se učí a předjímá vývoj budoucí, který sama 

aktivně vytváří, jímž směřuje do budoucna. Ve své podstatě je funkční komunitní 

plánování závislé na ochotě občanů být myslícími, aktivními, angažovanými 

a učástnými bytostmi.

4.1. Předpoklady

Společnost je organický celek, který se vyvíjí, má společnou historii, v jisté míře

i společné zájmy a cíle. Individualismus vede k uzavření se zbytku společnosti, 

orientace pouze na vlastní zájmy. Honba za vlastním prospěchem potom zavírá oči 

a blokuje návaznost individuální pohody na pohodu celospolečenskou. Odklonem 

tohoto můžeme dosáhnout takového stavu, kdy právě pohoda nás všech bude 

indikátorem pohody individuální. Člověk se musí dobrat stavu, kdy "dobré" není to, co 

je dobré pouze pro něj samotného, ale to, co přispívá blahu všech. Společnost je systém, 

jehož prvky se propojují vztahy, které na sebe brát ohledy musí.
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Ve většině případů je komunita schopna řešit své problémy sama, pokud je zájem, 

mohou občané změny sami provádět. Občanská nezávislost a aktivace je východiskem 

moderní demokracie. Role státu a míra vměšování do života občanů se minimalizuje. 

Zatímco sféře soukromé, občanům, se dává prostor pro konání v legislativním rámci, 

tedy dělat to, co není zakázáno (např. pomáhat spoluobčanům zlepšovat své životní 

podmínky). Je dáno, že změna, která přichází zevnitř, dokáže přetrvat a svým 

významem dalece přesahuje zásahy zvenčí, které mají mnohdy povahu vměšování se, 

a pro občany je tedy vysoce neatraktivní a tedy i nežádoucí (Matoušek, 2001, s. 96).

4.2. Pojmy

Komunita je sociální útvar, vztahy mezi prvky jsou spřízněnostní, příbuzenské, jsou 

prostorově ohraničené. Směřuje k pospolitosti, odráží soiciabilitu individuí, sdílejících 

identitu (Jandourek, 2001, s. 127), tedy společenství lidí vzájemně kooperujících 

v organizaci, obci, místě, které má vlastní kulturu, komunikační vzorce, hranice, 

saturuje potřebu blízkosti (Matoušek, 2001, s. 93), určitá část společnosti a společenský 

život v ní probíhající, veškeré symboly kolektivní identity. Avšak místo či velikost 

nejsou znaky určující, základ komunity je společný všem obyvatelům (interiorizovaný 

systém hodnot) (Hartl, 1997, s. 36-37).

Komunitní práce představuje jednu ze tří metod sociální práce (dále to je individuální 

a skupinová sociální práce). Cílem komunitní práce je ovlivňování společenských změn 

prostřednictvím analýzy sociální situace a formování vztahů mezi rozličnými skupinami 

daného celku tak, aby sám celek dospěl k realizaci žádoucí změny. Pro kvalitní sociální 

práci je znalost komunity, jejích specifik, charakteristik, historických daností, hodnot 

a potřeb, zcela nezbytná. Je nasnadě, že komunitní pracovník se v nej ideálnějším 

případě z dané komunity sám rekrutuje. Ve snaze o změnu tedy vychází z vlastní 

zkušenosti, která skýtá široký rámec poznatků, předjímá hypotetickou úspěšnost řešení 

problémů. V procesu komunikace se členy komunity, těží z psychologické i fyzické 

blízkosti s komunitou. Především ale komunikuje autenticky a je důvěryhodný. Otázkou 

je, jestli odborná stanoviska in-sidera (člověka zevnitř) nebudou subjektivizována? 

Jestli u něj nemůže dojít k tunelovému vidění, fixaci na řešení vlastních problémů? 

Systemické myšlení oproti těmto otázkám namítne, že objektivní zkušenost neexistuje. 

Pozorovatel, v našem případě profesionál v pomáhajících profesích, se musí stát
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součástí pozorovaného jevu. Musí být "in". Komunikace je prostředkem k výměně 

informací. Je bazálním jevem veškeré sociální interakce, přičemž se doost dobře obejde

i bez mluvení. Komunikování má sociálně konstrukční povahu, vytváří skutečnost. Bez 

komunikace není realita, bez komunikace není problém, ani řešení. Komunikační 

kompetence jsou možná pouhé, ale zároveň zcela klíčové. Cílem komunikace je 

porozumění.

Elementární součástí komunitního plánování je princip subsidiarity, tedy na základě 

poptávky organizovat sociální pomoc prostřednictvím fyzicky nejbližších přirozených 

sociálních struktur, tedy zdola. Státní patemalismus zavání totalitou, ale je i velmi 

finančně náročný, neflexibilní, zkrátka málo efektivní nebo vůbec. Svým občanům je 

přeci jen velice vzdálený. Toto je princip dostupnosti (místní, časové, psychické) 

(Tomeš, 1996, s. 138).

Komunitní plánování je proces zahrnující všechny sociální skupiny obyvatel na daném 

území (Matoušek, 2001, s. 94). Dochází k identifikaci, sladění a vzájemnému propojení 

potřeb lidí. Profesionální komunitní práce musí počítat s názorovými rozdíly a různými 

sytémy hodnot mezi lidmi (Hartl, 1997, s. 21). Je třeba počítat i s přímým odporem, 

nezájmem a neochotou větší či menší skupiny občanů. Ti mohou mít vlastní názor na 

věc, vlastní způsoby řešení nebo jen nechtějí mít s komunitou společného více než 

adresu. Při takovém stupni nedůvěry, jak je naznačen výše, můžeme s rezistencí počítat 

100%. Jelikož je komunitní akce, co do trvání, nejméně střednědobého charakteru, lze 

také předpokládat, že dobrou praxí lze důvěru získat. Důvěra (Tuček, 2003, s. 93) je 

základní složkou sociálního kapitálu, je mazivem ekonomického systému, snižuje tření, 

snižuje náklady. Provedu-li paralelu sociální služby a podnikatelské aktivity, mohu 

tvrdit že výchozí pozice při rozjezdu podniku jsou stejné, jistotu nemá nikdo. Když chci 

zavést restaurační zařízení např. na sídlišti s pěti tisíci obyvateli, musím zjistit, jestli už 

tam nějaká není. Pokud není, měl bych vědět, jestli je tento fakt považován za špatný. 

Také by nebylo od věci zjistit, kde se nachází nej bližší zařízení podobného typu, a kolik 

obyvatel sídliště ho navštěvuje, popř. i frekvenci těchoto návštěv. Výsledky samy osobě 

křičí, že ta restaurace je dobrý nápad. Takže podnik zrealizuji. Vynaložím značné 

množství času, sil a peněz, ačkoliv stále nemám předem jisté, že vůbec někdo nakonec 

přijde. Musím zkrátka nějakou dobu počkat, než si lidé zvyknou, než změní zaběhlé 

zvyky. A když už ti hosté přijdou, tak jim musím poskytnout maximální servis, a něco
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navíc (příjemnou obsluhu), aby se tito lidé vraceli a šířili dobrou pověst dál. Časem se 

tržby pohrnou a podnik získá stabilní pozici. V sociálních službách se rovněž nedá 

očekávat, že se spuštěním provozu se dostaví široké skupiny uživatelů, že se k nám 

klienti "pohrnou jako voda". Bylo již výše zmíněno, že využívání sociálních služeb 

vede ke stigmatizaci, sociální deviaci (a la kdo chodí k psychologovi je "debil"). 

Komunita v sobě má přirozené zdroje podpory, tyto je třeba pouze odkrýt a aktivovat.

Např. když se bude na onom místním panelovém sídlišti realizovat komunitní 

plánování, zjistí se, že je zde řada seniorů, kteří nemají co dělat, přijdou si neužiteční, 

neudržují sociální kontakty, izolují se v domácnosti, jsou depresivní. Již pohled z okna 

napoví, jak tráví volný čas místní mládež. Znuděnou bezprizorní mládež lidé vidí jen 

neradi. Z nudy vznikají různé nápady, jak se pobavit, "zabít nudu", kteréžto nápady 

povětšinou nejsou společensky přijatelné. Navrhnne se tedy projekt na nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež s odpoledním, víkendovým a prázdninovým provozem. 

Vytvoří se vhodné pozice pro dobrovolnou práci, kterou nabídneme právě seniorům, 

kteří jinak nemají, co dělat, také se nudí a chtějí být užiteční. Mládeži potom nabídneme 

atraktivní a bezpečné formy trávení volného času. Jedna akce uspokojí potřeby více 

skupin občanů naráz: obyvatelů sídliště, kterým vadí zevlující partičky mladých, 

rodičům těchto lidí, samotným mladým, kteří už neví, co by, seniorům domněle 

neužitečným, potažmo jejich rodinám, které už nevěděly, co si s nimi počít.

Komunita je různorodá jednota se společným základem sdílených hodnot, vyznačující 

se vzájemnou péčí a podporou, důvěrou a týmovostí. Je v ní rozvinutá vnitřní 

komunikace, lidé se podílí na věcech veřejných, mají prostor pro formulaci vlastních 

názorů, vedou diskuse s představiteli komunity. Dochází zde k tvorbě vlastní identity, 

tedy uvědomění si vlastní jedinečnosti a určité odlišnosti od ostatních komunit 

(Litoměřičák, Ústečák...) Vytváří se široké mezigenerační a interkultumí vazby. Jsou 

vychovávány další generace, jimž se stávající hodnoty předávají. Existuje zde orientace 

směrem na budoucnost, tedy anticipace vývoje komunity, zohledňování 

demografických ukazatelů. Jsou zde pevně zakotvené instituce, knim ž mají občané 

blízko (Matoušek, 2003, s. 254).

Pro komunitu je důležitá především ochota jednotlivců k soužití, protože komunita se 

rovná navázání vztahů mezi jejími členy. Obyvatele komunity vážou znatelné
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intelektuální a citové vztahy mezi členy, vztahy k bydlišti. Může je vázat též společný 

osud, neštěstí, ale i stejné etické nazírání či ekonomická a společenská úroveň 

(Novotná, Schimmerlingová, 1992, s. 89). Zdroje komunity jsou chápány jako 

soukromý a veřejný majetek, který určuje možnosti členů komunity nezávisle na jejich 

příjmech. K takovým zdrojům patří síť sociálních služeb, ale i zdroje nemateriální 

povahy, jako je např. hodnota a pověst bydliště. Komunitní práce potom usiluje 

o mobilizaci takových zdrojů (Hartl, 1997, s.33).

4.3. Stručná historie a současnost

Rozvoj komunitní práce, jako záměrné činnosti profesionálních pracovníků, se datuje 

do druhé poloviny 19. století. Ovšem komunitní práce, jako běžná mezilidská aktivita, 

se praktikuje odnepaměti. Tedy asi stejně dlouho, jako mnohde vedou cesty, které nesmí 

být přehrazeny. Komunita skýtala bezpečí, umožňovala osobní rozvoj, seberealizaci, 

vpřípadě potřeby pomohla. Ochota, o které jsme již hovořili výše, je závislá na prožitku 

vzájemnosti, tedy toho, že komunita je soukolí, všichni jedinci v něm tvoří kolečka, 

která do sebe zapadají, soukolí se točí a funguje. Anebo je to řetěz, který je pevný tak, 

jako nej slabší z jeho článků.

Průkopník komunitní práce S. A. Bamett, tvrdil, že společnost (komunita) poskytuje 

lidem podmínky pro osobní růst, a že sociální změny ve společenství závisí na osobní 

komunikaci osob napříč společenským spektrem (Matoušek, 2003, s. 255). V roce 1886 

v New Yorku zakládá S. Oit "Sousedský spolek". Začátkem 20. století pokračuje 

rozmach komunitních aktivit a center především ve Velké Británii a USA. Boom 

nastává v 60. letech, kdy se komunitní aktivity orientují na problém chudoby 

a diskriminace menšin a imigrantů. V českých zemích lze o komunitní akci hovořit jen 

velmi opatrně. Jsou zde určité snahy o zakládání různých "svépomocných", zájmových 

spolků. Ty ale nejsou založeny primárně za účelem dosažení sociálních změn 

(Matoušek, 2003, s. 257).

Při snaze o vytváření komunitních projektů, které anticipují ochotu občanů, naráží 

aktivisté na negativní tendence a jevy (Matoušek, 2003, s. 258). Lidé jsou málo 

připravení řešit pospolu své společné problémy, na základě tendence uzavírat se 

společnosti. Očekává se, že naše problémy budou řešit jiní, již určení lidé, např. politici,
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nebo aktivisté. Úřady tíhnou více křížení než kpodpoře občanů, jako participantů 

a hybatelů společenských změn. Omezené množství finančních prostředků snižuje 

efektivitu, způsobuje nedotažení projektů do konce. Především ale chybí systémová 

a legislativní podpora.

U nás působící organizace komunitního charakteru jsou (Matoušek, 2003, s. 258- 

260) komunitní nadace, komunitní koalice, organizace zaměřené na komunitní práci 

v sociální a zdravotní sféře, organizace zaměřené na účast veřejnosti v přípravě 

rozvojových plánů, organizace zaměřené na ochranu životního prostředí, informační 

a kulturní centra, organizace přímo zaměřené na rozvoj komunity, komunitní školy, 

komunitní akce.

4.4. aktéři

Z hlediska plánování služeb, jejich realizace, stejně tak jako vyhodnocování efektivity 

komunitních projektů, jedná se o vztah tří subjektů (tzv. triáda). Hovořím zde 

o subjektech nikoliv objektech, předpokládáme aktivitu všech účastníků, nikoliv 

pasivitu, jak by tomu bylo v případě objektů. Triáda zahrnuje zadavatele, poskytovatele 

a občana (Oriniaková, 2001, s. 4-7).

Zadavatelé, většinou političtí představitelé krajů, obcí či jejich částí, vypisují sociální 

programy ve formě záměrů, zacilují na konkrétní skupiny občanů, poskytují finanční 

subvence subjektům, které se rozhodnou v dané oblasti konat a navrhnou sociální 

projekt. Poskytovatelé sociální službu nabízí a uskutečňují. Povětšinou se jedná

o právnické osoby, nestátní neziskové organizace, zejména obecně prospěšné 

společnosti, občanská sdružení, církevní organizace. Občané jsou třetí stranou, zřejmě 

nej důležitější skupinou. Jsou to osoby, jimž je sociální služba určena, kterým je 

k dispozici. U této skupiny dochází ke značným posunům v oblasti vnímání a hodnocení 

vlastní sociální situace, pozice, či role. Z kdysi pasivního pacienta, se kterým se 

zacházelo mnohdy až nelidsky, se dnes stal respektovaný zákazník, klient. Těší se 

deklarované důstojnosti a úctě. Je s ním podepsána smlouva, sám stanovuje požadavky 

a cíle, indikuje kvalitu, je mu nasloucháno a jeho připomínky a nápady jsou brány 

v potaz. Zapojení občanů je nezbytnou, neoddělitelnou součástí komunitního plánování.
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Jedná se o princip participace (Tomeš, 1996, s. 138). Zjišťování pociťovaných potřeb 

v místním společenství probíhá díky komunikaci s občany, s veřejností. Z veřejnosti se 

rekrutuje skupina ohrožených osob, s níž se počítá, jako s potenciálními uživateli. 

Následně se zkoumají především potřeby těchto skupin.

4.5. Legislativní rámec

Uskutečnění jakékoliv dobré myšlenky je podmíněno její zákonnou podobou, tedy 

legislativními pravidly a podmínkami, které ji zakotví v systému a jasně vydefinují. Na 

úrovni EU instrukce pro sociální pomoc formuluje zejména Evropský sociální 

program. Ten byl přijat v Nice v roce 2000. Sociální služby považuje za obecný zájem, 

který má být vystavěn na třech pilířích: kvalitě, dostupnosti a ochraně uživatelů 

(Oriniaková, 2005, s. 10). V České Republice je ústředním dokumentem Národní plán 

sociálního začleňování. Ratifikována byla rovněž Evropská sociální charta. Oba tyto 

koncepty definují základní principy sociální ochrany občanů a vlastní poskytování 

sociální služby. Komunitní plánování je chápáno jako nejvhodnější nástroj realizace 

sociální ochrany, protože službě umožňuje efektivitu a adresnost (Oriniaková, 2005, 

s. 11).

Mimo legislativně vymezená pravidla nelze samozřejmě zapomenout na závěry 

mezinárodních konferencí, jichž se ČR aktivně účastní a dbá na jejich dodržování 

a plnění. Pro moje bádání myslím zejména Agendu 21. V roce 1992 proběhla v Rio de 

Janieru konference OSN k trvale udržitelnému rozvoji. Oficiálně se účastnilo 10 tisíc 

delegátů ze 178 zemí světa včetně 116 hlav těchto zemí. Veřejnost byla zastoupena 15 

tisíci aktivisty. Agenda 21 je formulovaný výstup této konference, vyslovující zásady 

a postupy pro udržitelný rozvoj na úrovni světové, národní, regionální a místní. ČR se 

k těmto výstupům zavázala, a na jejich dodržování na úrovni místní aktivně pracuje. 

Realizace Místních Agend 21 je v působnosti obcí (www.icm.cz, www.ma21.cz).
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4.6. Průběh komunitního plánování

Celý proces má čtyři fáze. Jedná se o proces zpětnovazební, cyklický, otevřený 

aflexibilní. Fáze na sebe plynule navazují. Opakují se v intervalu/období, které je 

určeno politickou garniturou. Může jít o interval dvou let, tří, čtyř, pěti nebo nejvíce 

šesti. Lze předpokládat, že prvotní snahy o komunitní plánování budou mít cestu 

nesnadnou. Jedná se přeci jen o novum, o práci průkopnickou (orání ještě neorané 

louky). Je třeba měnit, modifikovat především myšlení lidí. Zejména pracovat 

s motivací, aktivizací duše i těla, komunikovat, "šířit étos radosti a vítězství". Pokud se 

přeneseme přes počáteční obtíže a komunitní plánování se opravdu uchytí, rozjede 

a bude fungovat, plnit své poslání a dílčí cíle, zřejmě bude nadále třeba systém pouze 

kultivovat, pokračovat v dobré práci dál, rozvíjet občanský potenciál, zapojovat další 

a další občany, v maximální možné míře využívat společenské zdroje, zvelebovat 

kultumě-společensko-ekonomický prostor místního společenství. Je to jako se 

zahradou. Nejprve je pouze zem, kterou je třeba zorat, zasadit strom. Další roky se 

chodíme dívat, jak roste a zraje, shrabat listí, vyplýt, sklidit plody, a prostě se radovat, 

že to funguje. Bylo již řečeno, že se najde i řada oponentů, kritiků možná i podvracečů 

komunitní akce. I s nimi musí být veden dialog, musí jim být poskytovány informace, 

a realizátoři sociální pomoci se jimi nesmí nechat znechutit.

Podmínky pro vznik a rozvoj KP jsou dané místními specifikami, historií, kulturou, 

strukturou obyvatelstva, sociálním statusem občanů, ochotě zastupitelů zapojovat 

veřejnost, vytvářet sociální partnerství s dalšími politickými, soukromoprávními 

a jinými subjekty. Stejně tak důležitá je vlastní aktivita občanů, jejich chuť a zájem, 

ambicióznost a vytrvalost, stejně jako ochota sdružovat se a vyjadřovat se k věcem 

veřejným i soukromým.

Základní fáze (Matoušek, 2003, s. 262): zjišťování a analýza potřeb,

plánování,

realizace (implementace), 

vyhodnocení (evaluace).
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Ponecháli-se stejný či podobný obsah, může se užít i jiné označení (Oriniaková, 2005, 

s. 17): přípravná (hodnotící) fáze,

analyticko popisná fáze, 

fáze plánování, 

realizační fáze.

Zde je pětifázový průběh, kde si všimneme, že navíc zde je fáze první (Navrátil, 2000, 

s. 137): monitoring,

výzkum a analýza, 

projektování, 

implementace, 

hodnocení.

Plán rozvoje sociálních služeb je založen na provedení socio-demografícké analýzy 

a prognózy obce a spádového území, SWOT analýze a zpracování plánu rozvoje (Průša, 

2003, s. 103).

Zjišťování a analýza potřeb (Matoušek, 2003, s. 262-263)

Jakékoliv zásahy do společenského uspořádání, či snahy o navození pozitivních 

sociálních změn, musí být bezpodmínečně založeny na kvalitně provedené výzkumné 

aktivitě, která svými závěry KP argumentuje. Objektivně existující sociální problémy 

jsou registrovány a zveřejněny. Sociální výzkum využívá řadu metod sběru dat: tvrdý 

kvantitativní výzkum, měkký kvalitativní, SWOT analýzu, veřejné diskuse, dotazníková 

šetření, rozhovory, ankety apod. Výstupy musí být správně interpretovány. Realizace 

výzkumu je metodicky, časově, finančně i personálně náročná. Doporučuje se přenechat 

jej nezávislým, osvědčenným agenturám.

Při přípravě KP sociálních služeb se vychází ze stávající situace. Tu charakterizuje 

právě socio-demografická analýza (Oriniaková, 2005, s. 44). Komunitní plánování 

vychází ze sociálně-demografické analýzy, jejíž závěry poskytují pravdivé a konkrétní 

informace o populaci, jejím složení, životní úrovni, ukazuje na ohrožené skupiny 

občanů a definuje naléhavé sociální potřeby jedinců a komunit.
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Také je třeba znát již existující struktury sociální pomoci, které v daném místě působí. 

Zvážit možnosti jejich rozšíření, namísto zavádění služeb stejných, ale nových. Činnost 

těchto služeb by mohla kolidovat. Ale i na trhu sociálních služeb je  třeba podporovat 

konkurenční prostředí, testovat konkurenceschopnost sociálních organizací, udržovat 

a zlepšovat pozici, při zachování rovnosti všech angažovaných subjektů, s plným 

vědomím, že krach sociální služby je důsledkem špatného řízení. Není přirozené snažit 

se uměle udržet organizaci při životě, když toho sama není schopna.

Plánování (Matoušek, 2003, s. 263-264)

V této fázi se společně schází účastníci/aktéři KP. Jsou vyjasněné pozice a role. Jsou 

vytvořeny pracovní skupiny pro řešení sociálních problémů vymezených skupiny 

občanů (senioři, občané se ZP, národnostní a jiné menšiny, rodiny s dětmi, děti 

a mládež apod.). Je ustanovena řídící skupina, která je manažerským týmem KP.

V této fázi vzniká plán či projekt, definují se problémové okruhy a stanovují postupy 

jejich řešení. Jsou určeny cíle (srozumitelné, měřitelné, akceptovatelné, realizovatelné 

a termínované), cílové skupiny, navržené aktivity, způsoby vyhodnocování a na 

posledním, ne však úplně posledním místě je předložen rozpočet.

Akční plánování je metoda jedné konkrétní jednorázové akce, vedoucí ke zlepšení 

místních podmínek komunity. Úspěšnost závisí na míře občanské aktivity. 

Kooperativní plánování předpokládá zapojení všech zainteresovaných struktur, 

dosažení konsenzuálního stanoviska o problému, vizi a způsobů řešení.

Ke zjednodušení komunikace, odstranění bariér (nevraživost, neochota komunikovat) 

lze využít facilitátora. Mediátor nastupuje na těžší spory či konflikty, kde jiné nástroje 

(např. facilitace) selhaly.

Realizace (Matoušek, 2003, s. 264-265)

Uskutečnění plánu vychází především z dobře fungující komunikace mezi jednotlivým 

strukturami navzájem (s veřejností, s řídící skupinou, podnikateli a dalšími sociálními 

partnery). Sociální služby jsou financovány vícezdrojově, podílí se místní samospráva, 

podnikatelé, občané i klienti. Dobrá propagace, prezentace a komunikace s lidmi vede 

k jejich mobilizaci a spoluúčasti. Někdo posyktne peněžní obnos, jiný udělá slevu na
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vybavení či odběr služeb, další něco daruje, ostatní se přijdou podívat a sem tam přiloží 

ruku k dílu. Participace veřejnosti se odráží v oblasti dobrovolnictví, které lze chápat 

jako hmotnou podporu, kdy občan neposkytuje peníze, ale vlastní sílu a čas, který je na 

peníze převeditelný.

Realizátory jsou poskytovatelé služeb, tedy sociální organizace, služby, které dnes musí 

garantovat plnění legislativních podmínek, zejména bezpečnosti uživatelů 

a profesionální (odborné) zdatnosti zaměstnanců v sociálních službách (viz. zákon 

108/2006 o sociálních službách, Standardy kvality v sociálních službách).

Tato fáze vyžaduje tvrdou a poctivou manažerskou práci řídící skupiny v oblasti 

organizace vlastních týmů a výměny informací (je zapotřebí sledovat zejména plnění 

lhůt, supervidovat postup, zohledňovat nové skutečnosti, motivovat tým, improvizovat, 

sám být příkladem, v případě opakovaných chyb se vzdát funkce, komunikovat 

otevřeně, naslouchat kritice i nápadům, být autentický atd.). Chtělo to jen podotknout, 

že chyba je téměř vždy na straně managementu.

Vyhodnocení (Matoušek, 2003, s. 265-266)

Obecně se rozeznávají tři hlavní přístupy hodnocení. Vědecký pracuje s hypotézami 

a proměnnými. Uživatelsky zaměřený vychází ze zjištění naplněných očekávání. 

Organizačně-rozvojový zjišťuje povahu a styl fungování organizace, nikoliv její 

činnost.

Dobře zvládnuté vyhodnocení je velice obtížně zjistitelné, avšak jeho zvládnutí 

napomáhá pro zahájení nového cyklu a další první fázi KP: zjišťování a analýze 

aktuálních potřeb komunity. Pro vyhodnocení efektivity nejlépe ustanovit externí tým 

odborníků, kteří se KP neúčastní.

Výsledkem vyhodnocení či průběžného vyhodnocování (monitoringu) je zjištění, zda 

jsou předem stanovené cíle naplňovány, tedy jaká je shoda postulovaných cílů KP 

s realitou. V případech nesouladu jsou navrženy změny, které vedou k nápravě či 

změně. Stanovené závěry jsou aktéry KP diskutovány, přijaty či vyvráceny, zohledněny 

v dalším cyklu, a dále jsou monitorovány jako hrozba. Hodnocení poskytuje zpětnou 

vazbu všem účastníkům, nejvíce však vlastním poskytovatelům, tedy sociální
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organizacím. Typickým a stále protřásaným nešvarem sociálních služeb (hlavně z řad 

NNO) je oblast financování, resp. schopnosti finančně se zajistit, stabilizovat, a hlavně 

v klidu pokračovat v rozjetých projektech. Opět se jedná o základní chybu 

managementu, který by měl své řízení kriticky přezkušovat zejména a vyvodit z něj 

důsledky. Ze zákona mají poskytovatelé povinnost zveřejňovat výroční zprávy, které 

vypovídají o činnosti, rozpočtovém hospodaření a dosahování stanovených cílů samotné 

organizace. Z hlediska finančního se domnívám, že organizace by měla být schopna 

zajistit si sama finanční zdroje minimálně na úrovni 30% odhadovaných nákladů, ale 

nejlépe 50%. Výhodu mají občanská sdružení, která mohou vybírat členské příspěvky, 

které jsou disponibilní. Obecně prospěšné společnosti (ops) mohou vytvářet vedlejší 

ziskovou činnost, např. v onom nízkoprahovém zařízení mít keramickou, truhlářskou 

nebo jinou dílnu, vyrábět kvalitu a snáze ji prodávat. Nabytý zisk se použije pro účely 

ops (reinvestice).
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5. Mládež

Z obecného hlediska je věková hranice pro označení dětí 0-15 let (Pipeková, 1998, 

s. 190). O skupině ve věku 15-18 let se mluví jako o mladistvých (Matoušek, 2003, 

s. 112). Zákon č. 359/1999 sbírky, o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, dítětem rozumí nezletilou osobu, tedy jedince do dosažení 18. roku věku. 

Mládež je podle zákona č. 108/2006 sbírky, ve znění pozdějších předpisů, o sociálních 

službách, vymezena horní hranicí 26 let. Řada vědních disciplín se mládeží zabývá.

V sociální práci, například v sociálních službá se užívá sousloví "děti a mládež". 

Sociologické hledisko a psychologické hledisko se sjednocují na pojmu adolescent 

a dospívající.

Mládí (Jandourek, 2001, s.160) je fáze životního cyklu mezi dětstvím a dospělostí. 

Časově se velmi špatně vymezuje. Může počínat ukončením povinné školní docházky 

a završeno založením rodiny. Mládež ve věku 15-18 let má nejvíce charakteristických 

psychických a sociálních rysů (Sak, 2000, s. 89). Proces dospívání (Langmeier, 

Krejčířová, 1998, s. 138-139) se rozděluje na období puberty (11-15 let) a období 

adolescence (15-20/22 let). O dospívajících se běžně mluví jako o teenagerech. 

Informační společenost klade na vývoj osobnosti zvýšené nároky, její plné vyvinutí, 

dospělost, se posouvá daleko za hranici 20. roku (Koukolík, Drtilová, 2008, s. 47). Pro 

vlastní účely se pro definování mládeže z hlediska věku přikláním k rozmezí 15 až 26 

let. Z hlediska poskytování sociálních služeb pro děti a mládež bude vymezení cílové 

skupiny velmi složité, ale mělo by být v někde v rozmezí 12 až 26 let.

Mládež má významnou, nezastupitelnou a specifickou sociální funkci. S růstem 

společenské dynamiky stoupá i význam mládeže. Tím spíše v době kdy se prohlubuje 

společenská diskontinuita. Modernizace vytváří novou sociální skutečnost, tempo doby 

se výrazně zrychlilo. Do sociální skupiny mládeže se řadí lidé ve věku od ukončení 

povinné školní docházky do 26, ale třeba i do 30 let. Mládež se podílí na vývoji 

hodnotového systému společenosti, a jeho aktivnímu přetváření. Mládež je výrazným 

subjektem sociálně negativních jevů. Kriminalita mládeže (Matoušek, Kroftová, 2003, 

s. 145-151) je stále brutálnější, realizuje se ve stále mladším věku a je organizovanější. 

Mládež se na vytváření nové reality významně podílí, ale jejím negativním důsledkům
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také čelí (Sak, 2000, s. 13). Společnost vytváří negativní jevy, které představují sociální 

ohrožení, ale výraznější podpora mládeže se nerealizuje. Negativní vlivy ohrožují 

sociální i mravní vývoj sociálně nevyzrálé mládeže, která nemá kompetence jim čelit.

Člověk se vyvíjí v sociálním prostředí, má vlastní životní prostor a životní způsob (styl). 

Životní prostor sestává z biologického, mentálního a sociálního pole. Sociální pole je 

strukturovaná sociální realita jedinců a skupin, ke kterým je subjekt v nějakém vztahu, 

jedniců a skupin, mezi nimiž existuje jednosměrné nebo obousměrné jednání, 

společenských procesů, na kterých se jedinec spolupodílí, socioklultumího dědictví,
v

sociálních institucí a organizací (Sak, 2000, s. 17). Životní styl (Tuček, 2003, s. 168- 

170) lze charakterizovat jako souhrn stabilizovaných každdenních praktik a způsobů 

chování. Život se uskutečňuje v v rámci životních podmínek, které jsou ve velké míře 

závislé na příslušnosti k sociální vrstvě.

5.1. Sociální zrání

Paralelně s biologickým zrání dochází k významným a očividným změnám v psychice 

člověka, projevující se zejména citovou labilitou, alé také vyspělou formou myšlení 

(Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 138). Existuj úměrnost mezi zralostí celkovou 

a "zralostí" funkčních prefrontálních systémů v mozku (Koukolík, Drtilová, 2008, 

s. 47). Proces vývojových změn jedince se označuje jako proces sociálního zrání. 

Probíhá pod tlakem měnící se sociální pozice a rolí, přeměny objektu v subjekt. 

Uskutečňuje se na úrovni vědomí a rozvoje sociálních kompetencí Důsledkem jsou 

proměny sociálního chování od elementárních prvků po rozvinutý životní styl (Sak, 

2000, s. 35).

V oblasti sociálního vědomí dochází k vytváření světonázoru, vzniku sociální identity, 

převzetí a uzpůsobení hodnotého sytému (hodnoty jsou přenositelné funkcionálně 

a intencionálně), vytvoření sociálních postojů. V oblasti sociálních kompetencí se 

rozvíjí schopnost fungovat ve společnosti na základě sociálního statusu rodiny (a dále 

statusu individuálního) a schopnosti využít individuální dovednosti a potenciál (Sak, 

2000, s.36-42).Sociální zrání chápeme jako komplex vývojových změn v chování 

a vědomí mládeže, k teré souvisejí s měnícím se postavením ve společnosti (Sak, 2000, 

s. 61).
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Teorie psychosociálního vývoje byla vyřčena E. H. Eriksonem (Hebding, Glick, 1992, 

s. 95-97), definuje osm vývojových fází. V každé fázi se jedinec musí vyrovnat s krizí, 

která vzniká následkem změn spojených s vlastbním vývojem: změna rolí, sociální 

pozice apod. V první fázi dochází ke vzniku bazální důvěry/nedůvěry, jejíž míra potom 

určuje povahu individuálních sociálních vztahů. Druhá fáze konstituuje 

autonomii/hanbu a pochybnost, kdy dítě je vedeno ke svobodě a zodpovědnosti, nebo 

bojácnosti, až komplexu naučené bezmocnosti. Třetí fáze iniciativa/vina vede k rozvoji 

pocitu samostatnosti nebo zbytečnosti. Čtvrtá fáze výkon/méněcennost zodpovídá za 

rozvoj cílevědomosti a produktivity. Pátá fáze se objevuje v adolescenci, její označení 

identita/konfůze rolí hovoří sama za sebe, kdy se jedná se hledání sama sebe, své 

identity, ztotožnění se se sebou. Šestá fáze se objevuje v časné dospělosti, jedná se

o intimitu/izolaci, je důležitá pro rozvoj a udržení blízkých vztahů, celoživotního 

partnerství. Poslední dvě fáze se objevují v pozdější dospělosti, nebudu se jim zde 

věnovat.

Temperament (Nakonečný, 1995, s. 79-93) je vrozený základ osobnosti. Guillford 

vymezil tři oblasti, ve kterých se temperament uplatňuje. Faktor obecných dispozic 

představuje sebedůvěru, méněcennost, impulzivitu, rozvážnost, bezstarostnost, 

zdrženlivost, věcnost a přecitlivělost. Faktor emocionality určuje veselost, skleslost, 

emoční zralost a nezralost, nevozitu, klid, stabilitu, náladovost, nesmělost, sěbevědomí. 

Faktory sociálního chování vyjadřují sebeprosazení, bojácnost, společenskost, 

soběstačnost, přátelskost, neprátelskost, toleranci, kritičnost. Velmi úzce souvisí 

temperament s charakterem (Koukolík, Drtilová, 2008, s. 48-52), kdy osobnost člověka 

je tvořena právě těmito dvěma fenomény. Charakter má tři stupně: sebezaměření (tzv. 

síla ega), ochotu/schopnost spolupracovat, sebepřesah.

Morální vývoj (Vágnerová, 2004, s. 331-334) zakládá specifický vztah k normám, jeho 

předpokladem je intemalizace sociálních hodnot. Podle Piageta existují dvě fáze: 

heteronomní a autonomní. Podle Kohlberga morálka souvisí s myšlením lidí 

auskutečňuje se na následujících úrovních. Premorální úroveň je založena na potřebě 

vnější kontroly. Konvenční morálka pobírá normy jako nezpochybnitelné danosti. 

Vývojově nejvyšší je morálka osobně přijatých zásad, které nedosahují všichni lidé.
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5.2. Socializace

Socializace (Hartl, Hartlová, 2000, s. 548) je proces postupného začleňování jedince do 

společnosti, socializace defektní je stav nedovyvinutého svědomí a morálky jednotlivce. 

Jedná se také (Vágnerová, 2004, s. 273-276) o proces celoživotního utváření a vývoje 

lidské osobnosti v interakci jedince a společnosti, jehož naplnění umožňuje sociální 

fungování a sociální akceptaci jedince, vede k sociální identifikaci.

Jsou rozlišeni čtyři socializační činitelé (Hebding, Glick, 1992, s. 99-103): rodina, 

vrstevnická skupina, škola, média. Socializace probíhá v rodině, ve vvrstevnické 

skupině, ve škole, skrze mediální vliv. Tyto sociální subjekty působí na osobnost 

pozitivně i negativně. Socializace probíhá v určitém prostředí, do kterého se jedinec 

narodí (státní zřízení, region, obec, životní prostředí, společenská třída). V rodině dítě 

získává základní zkušenosti prostřednictvím výchovy. Vytváří se bazální osobnost. 

Rodiče v rodinách s nižším socio-ekonomickým statusem mají větší pravděpodobnost, 

že při výchově dítěte selžou (Labáth, 2001, s. 62). Rodiče mohou být nezaměstnaní, 

chudí, trestaní, závislí na alkoholu, na drogách, gambleři, prostituti, mohou dítě 

zanedbávat, zneužívat, nutit k trestné činnosti a jinak poškozovat jeho vývoj.

Ve školním prostředí (Matoušek, Kroftová, 2003, s. 75-78) již na konci první třídy 

preferují děti sedět dál od učitele. S ddospíváním roste význam spolužáků/vrstevníků. 

Děti začínají ve třídách vytvářet subkultury, zárodky budoucích asociálních part. 

Subkultury mládeže vznikají na sdílení společných zájmů a cílů, jimiž je např. společné 

chození za školu, zlobení, v pozdějším věku potom kouření cigaret (odtud tzv. kuřácká 

solidarita), mnohem nebezpečnější konzumace alkoholu a dalších drog. Subkulutry se 

sružují kolem hudebních stylů. Nelze s jistotou tvrdit, že některé styly jsou více 

nebezpečné, než jiné. Všechny jsou totiž spojeny s konzumací alkoholu nebo drog, 

popřípadě se sexuálně promiskuitním chováním. Je jistě obtížné změřit míru 

negativního vlivu, který má na mládež diskotéka, metalový koncert nebo freeteková 

akce. Ale toto zjištění by mělo neoddiskutovatelný přínos. V závislosti na sociálních 

podmínkách sociální reality, působí na dítě i další vnější faktory mimo rodinu. 

Prostřednictvím vrstevníků se z něj stává společenská bytost. Ve škole je rozvíjen jeho 

intelekt v souladu s celospolečenskými cíly. Média šiří informace, které dnes mají cenu
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zlata, podílí se na vytváření sociální reality. Jejich vliv na člověka je nesmírný. 

Kdykoliv se zabýváme výzkumem mládeže, musíme brát v potaz zejména televizní 

vysílání a internet.

Motivací ke sledování televize je především zábava (Sak, 2000, s.177). Přední negativní 

vlivy vysílání jsou: vulgarita, snižování lidské důstojnosti, šíření xenofóbie, brutalita, 

brakovost, hloupost. Nejhorší vliv na mládež mají komerční televizní stanice. 

Nej sledovanější TV stanice má negativní vliv podle názoru 97% expertů (Sak, 2000, 

s. 180-185).

Psychosociální potřeby

Oblast potřeb souvisí s oblastí motivace lidského jednání, tedy o oblast aktivačně- 

motivační. Zdrojem vnitřní motivace jsou potřeby, zdrojem vnějším jsou pobídky 

(incentivy), které vyvolají vznik vnitřní potřeby (Vágnerová, 2004, s. 168). Pojem 

potřeby (Nakonečný, 1995, s. 125) vyjadřuje základní formu motivu ve smyslu deficitu 

v biologické či sociální oblasti, který musí být uspokojen. Organismus se chová tak, aby 

přežil, chová se účelně, inteligentně. Jeho přežití/přežívání je závislé na míře 

uspokojených potřeb. Teorie motivace (Vágnerová, 2004, s. 172-177) zdůrazňují 

význam pudových potřeb (Freud), psychosociálních potřeb (Adler) a komplexního 

pojetí potřeb (Maslow). Fromm rozlišuje dva okruhy: potřebu být součástí něčeho 

(a sám zůstat autonomní) a potřeby zaměřené na poznání a porozumění. 

Hierarchizovaná struktura potřeb Maslowa je dělí na nižší (fyziologické potřeby 

a potřeba bezpečí), vyšší (láska a úcta) a nejvyšší/růstové (sebeaktualizace). 

Metapotřeby (Nakonečný, 1995, s. 126) jsou životní hodnoty, které jsou spojené 

s morálně-volními vlastnostmi.

Hodnoty

Otázka hodnot je zajímavá v rámci celé společnosti, natož u mládeže. Lze předpokládat, 

že hodnotové systémy jsou leckdy prostě přebírány, jindy uzpůsobeny, ale také 

zamítnuty. Mezi mladými je dnes cvelmi populární nakupování, módní trendy, 

informační a komunikační technologie, zábava, přátelé, osobní svoboda. Status se odvíjí 

od značky tenisek, typu mobilu atd. Celospolečenská krize je primárně krize hodnot. Je

li v krizi společnost, nejspíše budou v krizi i její jednotlivé složky, např. i mládež.
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Nositelem dynamiky a reprodukce hodnotového sytému společnosti jsou zejména mladé 

generace. Mládež přejímá to, co je živé, co má oporu ve společenských strukturách. 

Hodnotová orientace je výrazem subjektivity člověka. Spolu s potřebami, zájmy 

apostoji vytvářejí motivaci jednání člověka (Sak, 2000, s.64-65). Mladá generace je 

náchylná k přejímání hodnot, které jsou u nás nové, jeví také tendence k jejich 

přehánění (Tuček, 2003, s. 169).

Následující hierarchie hodnot mládeže je sestavena sestupně. První místo připadá 

zdraví, dále mír, láska, životní partner, životní prostředí, přátelství, rodina, svoboda, 

pravda, zajímavá práce, demokracie, plat, rozvoj osobnosti, úspěšnost v zaměstnání, 

vzdělání, užitečnost druhým, zájmy a koníčky (Sak, 2000, s. 69-74). Velice zajímavý je 

názor, že drogy patří k moderní spolenosti, že užívat si pohody je stejně důležité jako 

sebepoznání a seberealizace, která je nadřazena socio-ekonomické jistotě, a že člověk 

by měl být zodpovědný především sám za sebe, ale také za druhé lidi, tedy 

individualismus i solidarita (Sak, 2000, s.75).

Hodnotová orientace mládeže ve věku 15-18 let je: globální (zdraví, láska, životní 

prostředí), reprodukční (rodina, solidarita), hedonistická (mezilidské vztahy, pohoda), 

profesně-rozvojová (profesní rozvoj, vzdělání, seberealizace), liberální (svoboda), 

egoisticko-materialistická (individualismus, sebestřednost, hromadění zisku) 

a sociální (prospěšnost druhým, angažovanost) (Sak, 2000, s. 78-80).
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5.3. Deprivace

Poruchy chování, sociální nepřizpůsobivost, včetně delikvence, mají své příčiny právě 

v deprivaci (Matějček, 1992, s. 20). Činitelem vzniku psychické deprivace je 

nedostatečná podnětnost -  sociální, citová, ale i senzorická. Rozlišují se různé typy 

deprivace (Langmeier, Matějček, 1974, s. 288-299): podnětová (senzorická) deprivace, 

kterou je dítě ohroženo tam, kde prostředí neposkytuje dostatek podnětů (obvykle závisí 

na materiálních podmínkách, negativní vztahu rodičů k dítěti); významová (kognitivní) 

deprivace je způsobena nedostatkem smysluplné struktury prostředí (vyvolaná 

výchovou zanedbávající či rozptýlenou, povrchní); deprivace identity (sociální) hrozí 

v prostředí, kde se dítě objektivně v dostatečné míře uplatnit; deprivace citového 

vztahu (emoční) hrozí všude tam, kde dítě nemá nikoho, ke komu se může citově 

připoutat (rodina, kamarádi apod.), jejímž důsledkem jsou značně variabilní změny 

osobnosti dítěte (Sluková, 2003, s. 1-4): typickým způsobem je změněno citové 

prožívání, chybí empatie, převládá nedůvěřivost a agresivita, dráždivost, výbušnost, 

tendence reagovat zlostně, v sociálním vztahu jsou egocentrické, nepřijetí posiluje jejich 

negativní chování.

Tvrdí se (Matějček, 1995, s. 26), že lidé, kteří byli postiženi psychickou deprivaci 

v dětství, často vyrostou v osobnosti zvláště ochuzené v citové oblasti, takže nejsou 

schopni lásku ani dávat, ani přijímat. Existuje zde tudíž riziko, že děti vychovávané bez 

lásky předávají ne-lásku z jedné generace na druhou.

Subdeprivační zkušenost ve zdánlivě funkční rodině

Stoupá četnost poruchového chování i u dětí, které žijí v úplné a zdánlivě funkční 

rodině. Může jít o tzv. subdeprivační zkušenost (Vágnerová, 2002, s. 277) dítěte, které 

má rodinu, fungující spíše formálně. Jde o důsledek dysfunkce rodiny, která 

neposkytuje dítěti důležité podněty pro jeho rozvoj a nedovede mu vymezit žádoucí 

normy chování. Další možnou příčinu poruchového chování dětí z těchto rodin je nuda, 

nedostatek životního smyslu a cíle.

Zdá se být paradoxní, že vysoký socioekonomická status rodiny může také vytvářet 

situace nebezpečné z hlediska subdeprivace. Toto nebezpečí plyne skoro výhradně 

z nedostatku času pro dítě. Děti z těchto rodin jsou většinou materiálně dobře zajištěné,
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ale citově strádají. V dnešní společnosti se tento problém stává velice aktuálním 

a závažným, neboť tyto rodiny nejsou předmětem pozornosti a zájmu orgánů péče

o dítě.

Důsledky subdeprivace jsou obdobné jako v případě deprivace, ale nejsou tak nápadné 

a výrazné jako projevy deprivovaných dětí. Citové strádání se projevuje ve vztazích -  

většinou jsou tyto děti hodnoceny jako rváči nebo se o ně ostatní děti vůbec nezajímají, 

častý je horší prospěch. Matějček poznamenává, že „citové ochuzení je zvlášť úrodnou 

půdou pro pozdější asociálnost.“

5.4.Neorganizovaná mládež a moratorium identity

Jako často zmiňovaným pojmem byl v minulosti v souvislosti s cílovou skupinou 

NZDM spojován pojem neorganizovaná mládež. Uvádí se (Svoboda in Kontaktní 

práce, 2007, s. 45-50), že neorganizovaná mládež je skupina takových mladých lidí, 

kteří se nehlásí ke členství v žádném zájmovému kroužku, klubu, mládežnické 

organizaci nebo sdružení, jedná se 82-90% z celkového počtu mladých lidí. 

Neorganizovaná mládež je negativní označení/nálepka těch, kteří se jako osamělé 

bytosti ve volném časoprostoru postmodemí společnosti socializují a hledají svou 

identitu. U neorganizované mládeže se hovoří o stavu moratoria identity, kdy adolescent 

pokládá dospělost za příliš náročnou a nepřitažlivou, proto ji odkládá. K přítomnosti 

životních krizí se staví nezodpovědně, experimentuje se svým životem a staví se 

nedůvěřivě k institucím. Identita je pocit sjednocení se sama se sebou, za současného 

pocitu společenské souvztažnosti.

Moratorium identity je pojmem teorie získané identity (Klatezky in Kontaktní práce, 

2007, s. 29-36). Zde je mládí označeno jako přechod od dětství k dospělosti. Je to doba 

odkladu, neboli odročení -  moratoria. Tato doba má mladému člověku sloužit k získání 

pocitu identity, získání vnitřní soudržnosti, nalezení místa ve společnosti. Identita se 

vytváří úspěšně, pokud jsou zvládnuty vývojové úkoly, které jsou pro adolescenci 

typické. Předpokládá se, že když člověk nalezne svou životní identitu, vytvoří se 

stabilní, integrovaná osobnost. Nezvládne-li však jedinec vývojové úkoly, vznikne 

difúze a dojde k pocitu vyloučení, sociální odchylky nebo psychosociálním problémům. 

Soudobá společnost se vyznačuje svou rozmanitostí, mnohočetností vzorů, mobilitou,

60



multikulturalitou, dostupností informací, klade na mladé lidi vysoké požadavky, jak se 

vyrovnat s neznámými situacemi, novými rolemi a identitami s nimi souvisejícími. 

Uvádí se (Stavjaníková in Kontaktní práce, 2007, s. 93-102), že selhání nejsou jen 

výrazem nezvládnutí životních a vývojových úkolů, jelikož čas a prostor pro tvorbu 

identity ustupuje pouhému zvládání života. Sama energie, kterou mladý člověk vyčerpá 

pouhým zvládnutím života tedy může vést k pocitu vyloučení. Za nepříznivou sociální 

situaci lze považovat již samotný fakt mládí, dospívání v současném nejednoznačném 

světě.

5.5. Volný čas

Právo dítěte na volný čas je koncipováno v mnoha právních normách stejně jako výše 

zmiňované právo dítěte na výchovu. Zákon číslo 104/1991 sbírky, ve znění pozdějších 

předpisů, o Úmluvě o právech dítěte, definuje právo dítěte na volný čas, hru 

a oddechové aktivity odpovídající jeho věku, svobodnou účast na kulturní a umělecké 

činnosti chápe jako nedílnou součást života každého dítěte v letech jeho rozvoje 

a socializace. Realizaci volného času dále vymezuje nejen jako právo dítěte, nýbrž také 

jako povinnost dospělých příslušníků, společnosti, jejich orgánů a institucí.

Způsoby trávení volného času jsou různé. Může ho charakterizovat aktivní sportování, 

věnování se zájmům či zálibám. Jeho podoba může mít značně pasivní formu, která se 

projevuje vysedáváním u TV, posloucháním hudby, hraním na PC nicneděláním, 

potloukáním se po ulici s partou a následný rozvoj sociálně patologických aktivit 

(zejména braní drog, promiskuita, tretsná činnost). Problém v trávení volného času 

spočívá ve zvyšujících se finančních nárocích na realizaci např. sportovních aktivit. 

Existuje zde vztah mezi způsobem trávení volného času rodičů a dětí, kdy rodiče 

představují model. Volný čas (Sak, 2000, s. 132) má funkci relaxační, rekreační 

a rozvojovou. Nej častějšími způsoby trávení volného času mládeže jsou: sledování TV, 

poslouchání hudby, povídání s přáteli, studium, nicnedělání, schůzky s partnerem.

Volný čas (Tuček, 2003, s. 175) je čas mimopracovní, nevázaný na plnění povinností. 

Není vymezen konkrétně ani obsahově, ani časově. Způsob trávení volného času záleží 

zcela na vůli člověka. O volném čase lze hovořit až ve chvíli, kdy pracovní povinnosti
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i povinnosti spojené se zajištěním vlastní existence (nákup, vaření, úklid apod.) jsou 

splněné.

Volnočasové orientace (Sak, 2000, s. 136-152) je introvertně-konzumní hlavně 

u mládeže ve věku 15-16 let, závisí na typu vzdělání (pasivita, TV, hudba); extrovertní 

typická pro mládež ve věku 19-22 let s vyšším vzděláním (přátelé, partner, zábava); 

sportovní je nej rozšířenější ve věkové skupině 16-17 let (aktivní sportování, PC hry); 

manuální je nej častější u mládeže žijících v obci do 2000 obyvatel (kutilství, chování, 

brigády); kulturní je nejčastější u mládeže ve věku 23-26 let (divadlo, četba, 

vzdělávání).

Problém dětí, který má často podíl na vzniku poruch chování, je bezprizomost. Mnoho 

dětí prožívá své volné chvíle venku, na ulici, často bez jakéhokoliv dohledu a dokonce

i bez zájmu dospělých. Vytváří si pak vlastní, zřídkakdy užitečnou náplň pro volný čas. 

Z výchovných důvodů je žádoucí volný čas dětí ovlivňovat. Podmínkou účinnosti je, 

aby toto vedení bylo nenásilné, nabízené činnosti pestré a přitažlivé a účast na nich 

dobrovolná (Pávková, 1999, s. 15).

Široký proud nových metod výchovy ve volném čase představuje výchova zážitkem 

(Pávková, 1999, s. 80-81). Jde o výchovné postupy založené na prožitku, zkušenosti. 

Jedná se o programy, které obvykle zahrnují fyzicky náročné činnosti spojené s určitou 

mírou (kontrolovaného) rizika ve vnějším prostředí (strukturované hry, výpravy do 

obtížně přístupného terénu, trénink přežívání v přírodě, náročné vodácké akce aj.). Jsou 

zaměřeny na rozvoj sebepojetí, sociálních vztahů a vztahů k životnímu prostředí. 

Zpracování takto získaných podnětů může vést ke změně chování a jednání 

a k pozitivnímu rozvoji osobnosti. Zjednodušeně lze konstatovat, že volný čas děti 

mohou naplnit dvojím způsobem: negativně, kdy nuda a nicnedělání přerůstají ve 

zlozvyky typu vysedávání u televize nebo počítačových her, následující pasivita a 

nezájem k tvořivé činnosti mohou vést k mnoha dalším potížím v chování, často

i v nedostatku sebevědomí a sebeúcty. Naopak za pozitivní způsob využití volna je 

možno pokládat zájem dětí o něco. Ideální je, funguje-li široká nabídka rozmanitých 

a dostupných aktivit, mezi nimiž si děti mohou vybírat (Pávková, 1999, s. 124).
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Prostřednictvím pestrých a zajímavých činností se děti motivují k hodnotnému 

využívání volného času. Úspěchy v zájmových činnostech přinášejí pocit uspokojení, 

příležitost k seberealizaci. Dnešní způsob života, zvláště u vyspělých průmyslových 

národů, vede houfně k tomu, že se rodiny zbavují odpovědnosti za výchovu, když 

nalézají snadnou možnost, jak děti zaměstnat lehko přístupnými rozptýleními (doma je 

to především televize a určité publikace). Z toho plyne povinnost chránit děti a mládež 

před náporem sdělovacích prostředků. Je třeba pečovat o to, aby jejich používání 

v rodině bylo přesně upravené. Také se musí rodina snažit opatřit svým dětem zdravější 

a užitečnější způsoby zotavení a povyražení, které je po stránce tělesné, mravní 

a duchovní lépe a hodnotněji formují, aby byl volný čas dětí rozumně a všestranně 

využit a správně se usměrnily jejich síly.

Volnočasové aktivity v NZDM

Volný čas v životě dítěte a mladého člověka představuje přibližně čtvrtinu dne. Je na 

každém z nich jak si svůj volný čas naplní. Co je vlastně volný čas? Volný čas je možno 

chápat jako opak nutné práce a povinností, dobu, kdy si své činnosti můžeme svobodně 

vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění. Zde je 

další příležitost pro NZDM. Volnočasové aktivity jsou prostředkem pro navázání 

kontaktu s klientem. Nejde v nich o samotnou volnočasovou činnost a výkon dětí v ní, 

jako je tomu z pohledu pracovníků NZDM ve střediscích volného času, ale jedná se

o aktivizaci klientů či podporu seberealizace klientů. Volnočasové aktivity jsou 

nabízeny aktuálně „tady a teď“, u standardní nabídky je časový rámec stanoven pouze 

otevírací dobou.

V každém takovém zařízení by měla být bohatá škála volnočasových aktivit 

přiměřených cílové skupině, na kterou je zařízení zaměřeno. Níže je vymezena určitá 

hierarchie tzv. volnočasovek poskytovaných v NZDM (Herzog in Kontaktní práce, 

2007, s. 328): základní, jednoduché instrumentální aktivity; složitější "volnočasovky"; 

akce, které klienti iniciovali sami; propagační akce; dílny.

Podle mého názoru se nabídka aktivit má zaměřovat na moderní a mládeži blízké formy 

zábavy, aby se dosáhlo co největší atraktivity, tak aby služba byla populární 

a využívaná. Za nedílnou součást nabídky volnočasových aktivit považuji zábavu 

a přitažlivost. Například služba může nahradit páteční večery, kdy řada mladých putuje 

po zábavních podnicích, užívá návykové látky, oddává se alkoholu, podobným, ale
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bezpečným stylem zábavy. Současný trendem mládeže je hedonismus a konzum. 

Například ve Finsku se každý pátek pořádají tzv. "Night café", což jsou ve své podstatě 

diskotéky, které si klienti připravují sami. NZDM ve skandinávských zemích mají též 

delší tradici a myslím si, že se poměrně dost orientují v této problematice. Součástí 

skoro každého takového klubu je zkušebna. Není se tedy čemu divit, že většina 

dnešních vynikajících metalových kapel pochází právě z těchto severských států. 

Taková zkušebna musí být vybavena hudebními nástroji, od bicích, přes bass kytaru, 

sólovou kytaru a klávesy a aparaturu. K dispozici jsou gramofony, mixážní pult 

a reprosoustava. Vhodné je pořádání kurzů DJ - ingu. V neposlední řadě, co se moderní 

hudby týče, je mezi mladými lidmi velmi populární hiphopová kultura -  jedná se o rap, 

breakdance, DJing, a graffity, skateboarding apod.
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6. Výzkumné šetření

Lidský život je výslednicí řady proměnných. Determinanty bytí jsou vnitřní a vnější. 

Vnitřní jsou biologické faktory a psychika. Vnější je sociální prostředí. Zkoumání 

lidských potřeb patří mezi klíčové činnosti při snaze o poznání člověka, s ohledem na 

jeho následný vývoj. Mládí je jistě důležitá životní etapa, neboť osobnost, která již má 

pevně konstituované základy, není ještě zcela rozvinutá, a prot ji lze ovlivňovat. Aktivní 

a cílené úsilí zaměřené na ovlivnění osobnosti mládeže může vést k pozitivním 

změnám. Může optimalizovat osobnost mladého člověka, změnit jeho negativní vzorce 

chování, rozvinout jeho sociální dovednosti a modifikovat sebepojetí, identitu.

Výzkumné šetření se zaměřuje na zjištění psychosociálních potřeb mládeže a míry 

jejich uspokojení. Jeho výsledky mohou posloužit účelům do koncepce místní sociální 

politiky ve vztahu k mládeži, konstrukce sociálních sociálních služeb v komunitě, tedy 

komunitnímu plánování sociálních služeb. Výzkum se snaží zjistit, jak mládež definuje 

svou životní situaci, jaké strategie řešení nepříznivé životní situace volí, jaké jsou jejich 

znalosti o systému odborné pomoci a znalost místních služeb, jaké jsou celkové 

psychosicální potřeby mládeže, jaké potřeby jsou jejich individuální, jakou mají oporu 

v rodině, jak jsou spokojeni se svým životem, způsobem trávení volného času, a jakým 

způsobem volný čas tráví.

Znalosti této povahy, s přihlédnutím k celkové sociální situaci rodin v obci, jsou 

zásadní pro realizaci místních politik. Ve snaze o pozitivní socializaci se tento výzkum 

řadí do oblasti sociální prevence. Jeho výsledky mohou posloužit k opodstatnění 

významu vzniku nové sociální služby v obci, konkrétně nízkoprahovému zařízení pro 

děti a mládež.

Předmětem zkoumání je skupina mládeže. Jedná se o žáky a studenty třetích ročníků 

místních středních škol s bydlištěm v Litoměřicích. Osoby mladší 17 let do výzkumu 

zahrnuty nejsou, protože u vybraného vzorku předpokládám větší názorovou vyzrálost 

i odstup od vlastní životní situace. Mládež s bydlištěm mimo Litoměřice zahrnuta není, 

protože komunitní plánování se zaměřuje na příslušníky místní komunity, pro jejichž 

potřeby je také primárně určeno. Z hlediska pohlaví nebyla určena kvóty, s ohledem na
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náhodný výběr výzkumného vzorku. Vycházím z předpokladu, že zjištěné rozdíly 

budou odrážet nestejnou úroveň zralosti obou pohlaví v šetřené skupině. Do výzkumu 

byly zahrnuty čtyři školy třetího stupně. O jejich žácích se usuzuje, že pochází 

z odlišných sociálních vrstev. Jejich potřeby si mohou být podobné, ale také se mohou 

(a budou) vzájemně odlišovat. Jednalo se o studenty víceletého gymnázia, střední 

pedagogické školy, soukromé střední odborné školy a soukromého středního učiliště. 

S odstupem času se domnívám, že tento výběr byl proveden účelně, ale mohl by být 

dále rozšířen o další dva typy místních středních škol, o soukromou střední 

ekonomickou školu a soukromé gymnázium. Výchovně-vzdělávací instituce, které byly 

do výzkumu zařazeny, byly předem kontaktovány telefonicky, a dále bylo jednáno 

s pověřenými osobami ústně. Načež byly stanoveny podmínky výběru vzorku, zejména 

jeho velikosti, v závislosti na celkovém počtu studentů školy.

Zdrojem dat je dotazníkové šetření, které bylo realizováno výzkumníkem přímo na 

školách. Na gymnáziu se distribuovalo 30 dotazníků, na pedagogické škole 40, na 

střední odborné 40, na odborném učilišti 25 dotazníků. Celkem bylo rozdáno 135 

dotazníků. Kromě odborného učiliště, kde byla vytvořena jedna skupina, byly na 

ostatních školách vytvořeny vždy dvě výzmumné skupiny po dvaceti nebo patnácti 

lidech. Na vypracování dotazníku bylo určeno čtyřicetpět minut. Šetření s každou 

skupinou bylo krátce a výstižně uvedeno představením se, vysvětlením rámce 

dotazníku, typech otázek (otevřené, uzavřené apod.), přínosu zjištěných skutečnosti pro 

zlepšení sociálních podmínek pro místní mládež. Byly zdopovězeny dotazy 

respondentů, většinou zaměřené na otázku "proč?", tedy po smyslu vlastního výzkumu, 

oblasti aplikace výstupů zjištěných z výsledku šetření. Tato etapa zabrala 5-10 minut. 

Následně byly dotazníky distribuovány. Čas potřebný na jejich vyhotovení se lišil, ale 

pohyboval se v rozmezí 15-25 minut, zřejmě v závislosti na míře porozumění otázce, 

ale i ochotě respondenta podat co nej výstižnější/nej přínosnější výpověď. V průběhu 

vlastní realizace šetření již nebyly dotazy respondentů zodpovídány. Bylo pouze 

vysvětleno, že vše důležité bylo řečeno již při zahájení výzkumu . Nej častěji se dotazy 

týkaly způsobu zodpovídání otázek. Sedmnáct dotazníků muselo být vyřazeno, jelikož 

zde nebyly zodpovězeny všechny otázky, a byly tedy neplatné. Jednalo se o respondenty 

mužského pohlaví. Na gymnáziu byly dva, na pedagogické škole pět, na střední odborné 

čtyři, na odborném učilišti šest. Celkem bylo do interpretace zahrnuto stoosmnáct 

dotazníků. Návratnost činila 87,5%, což je poměrně dobré a vysoké číslo.



6.1. Výzkumné otázky

Na počátku výzkumu je položena výzkumná hypotéza H: Vnímané psychosociální 

potřeby mládeže nejsou uspokojeny. Pracovní hypotézy jsou následující H l: V oblasti 

vnímaných potřeb existují rozdíly v závislosti na typu školy. H2: V oblasti vnímaných 

potřeb existují rozdíly na základě příslušnosti k pohlaví.

Specifické otázky k výzkumu jsou tyto:

"Jakým způsobem mládež definuje svou životní situaci?" v pohodě 

"Jaká je strategie řešení problémů mládeže?" sami za sebe, popř. s přáteli 

"Jaký je vztah mládeže k odborné pomoci?" odmítavý

"Jaké mají s odbornou pomocí vlastní nebo zprostředkované zkušenosti?" žádné 

"Jaké jsou hlavní problémy (potřeby) mládeže?" identita, sebeprosazení 

"Jaké vůbec jsou psychosociální potřeby mládeže?" komunikace, vztahy, sebepojetí 

"Jaké činnosti má nabízet sociální služba, zaměřená na mládež?" podpora komunikace, 

vztahů

"Jaká je míra opory mládeže v rodině?" nízká

"Jakým způsobem tráví volný čas, a jak jsou s ním spokojeni?" nedělají nic, jsou 

spokojeni

"Jaká je míra obecné životní spokojenosti mládeže?" spokojenost

6.2. Metody

Volba metody je podřízena výzkumnému problému, tedy zjištění toho, co si respondenti 

myslí, cítí a čemu věří. Volba metody je podřízena možnostem výzkumníka. 

Dotazníkové šetření se v tomto případě jeví jako nej efektivnější forma sběru dat. Na 

jednom místě bylo během 45 minut získána data z přibližně 20-35 dotazníků, tedy 

významné množství informací v krátkém čase. Vlastní distribuce a sběr dat zabral pět 

a půl hodiny čistého času. Vlastní příprava výzkumného nástroje (vymezení oblastí 

zkoumání, formulace otázek, grafická úprava nástroje) zhruba patnáct hodin. Samotná 

administrace, zpracování výsledků a jejich vyhodnocení možná až stodvacet hodin 

čistého času. V této oblasti by se osvědčily například i rozhovory, ale jejich zpracování
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by dalece překonalo vlastní možnosti badatele. Avšak, je třeba konstatovat, že snaha

0 realizaci výzkumu pro konkrétní politické a sociální cíle si tento čas zasluhuje.

Pro realizaci dotazníkového šetření byla zvolena metoda nenávodná. Bylo třeba, aby 

respondent otázku sám interpretoval, a sám jí porozuměl. Výzkumník nespokytoval 

v průběhu samotného šetření návod ani vysvětlení. Což je skutečnost, která vedla 

k menší než storocentní návratnosti, která byla přesto dost vysoká.

Otázky se vztahují k názorům, zkušenostem, postojům a znalostem o sociálních 

službách. Jsou formulovány jako uzavřené (ano, ne), otevřené a polootevřené (pokud 

odpoví ano, uvádí příklad). Respondenti mají možnost volit vlastní volbu sdělení.

V některých otázkách byly použity situační otázky. Komunikace v průběhu šetření byla 

jednosměrná, metakomplementámí, kdy výzkumník ponechal prostor pro zodpovězení

1 pochopení na respondentovi, do průběhu šetření již nezasahoval. V některých otázkách 

se podněcuje svěření drobností, někdy až intimní povahy (vlastní zkušenosti). Otázky 

demografické (vyjma věku a pohlaví) kladeny nejsou. Tato oblast je vymezena úvodní 

kapitolou.

6.3. Dotazníkové šetření

Šetření bylo provedeno na předem dohodnutých místech v Litoměřicích v měsíci květnu 

a červnu roku 2007 s ohledem na možnosti školy v závislosti na harmonogramu 

školního roku. Sjednání šetření proběhlo na základě telefonického rozhovoru. Další 

osobní kontakt proběhl s pověřenou osobou, výchovným poradcem nebo učitelem. 

Došlo k vymezení problému, byl vysvětlen vlastní účel šetření a způsob dalšího 

možného nakládání se zjištěnými daty. Vstřícnost škol byla v tomto ohledu vysoká. 

Účel šetření byl relativizován. Zpochybňovány byly i intelektuální schopnosti žáků. 

Avšak ve všech případech došlo k dohodnutí realizace šetření podle požadavků 

výzkumníka a možnostech školy.

Realizace šetření proběhla ve školních institucích, vycházeje z předpokladu, že mládež 

se nejvíce koncentruje právě zde. Jedná se sice o prostředí neosobní, avšak pro účely 

zkoumání nejvhodnější. Pro vlastní průběh šetření bylo potřeba zajistit vhodné místo, 

kde budou mít respondenti klid, nebudou vystaveni rušivým vlivům, budou mít dost 

času a budou zajištěny další podmínky vhodné pro vypracování dotazníku (místo 

k sezení, lavice na psaní).
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Respondenti se účastnili šetření dobrovolně, to byla jedna z podmínek výběru 

vhodného vzorku, a bylo zdůrazněno zachování anonymity. Zahájení výzkumu 

předcházela úvodní část, která měla motivační a explikační charakter. V místnosti byl 

pro zvýšení míry osobního přístupu s respondenty přítomen pouze výzkumník, což 

u respondentů vyvolalo pozitivní ohlasy a otevřenost. V určité míře, v rámci daných 

podmínek, zde došlo k vytvoření osobního vztahu, zejména neformálností a autenticitou 

osoby výzkumníka. Výhodou byl nízký věkový odstup od respondentů, vlastní bohaté 

zážitky a zkušenosti, srozumitelný komunikační styl výzkumníka i výzkumného 

nástroje.

Vzhledem k množství otázek, jichž bylo celkem 24, se od respondentů vyžadovala vyšší 

míra soustředění. Avšak otázky se ve složitosti navzájem prolínaly. Některé odpovědi 

vyžadovaly více času (zejména otázky otevřené), jiné méně (pouze s odpovědí ano/ne).

V minimálním rozsahu, ale v zásadních oblastech zkoumání, se vyžadovala hlubší 

odpověď, která byla podmíněna náročnější mentální aktivitou, jejíž kvalita se lišila 

zejména podle typu školy. V průběhu vlastního šetření byli respondenti klidní 

a soustředění, byla zjevná snaha o spolehlivou výpověď. Respondenti neposední, 

dotěrní či na sebe strhávající pozornost, většinou dotazník nevyplnili kompletně, 

z dalšího zkoumání byli vyřazeni. Po skončení, byly dotazníky v rámci každé zkoumané 

skupiny sebrány osobou výzkumníka, došlo k poděkování a rozloučení. Respondenti 

vyjadřovali pozitivní naladění, zájem a pochopení účelu výzkumného záměru. Většinou 

byli rádi, že se mohli šetření účastnit, byli také překvapeni, že se jich vůbec někdo na 

něco tak důležitého ptá. Pro řadu respondentů to byla první zkušenost svého druhu.

6.4. Charakteristika souboru

Soubor byl vybrán náhodně. Hlavní podmínou bylo bydliště v Litoměřicích. Z hlediska 

validních dotazníků se soubor skládá ze 118 respondentů třetích ročníků středních 

škol, ve věku 17-18 let, z předem vybraného typu školy. Resp. se jednalo o žáky třetích 

ročníků následujících škol: gymnázium (G), odborná škola (SOŠ), odborné učiliště 

(SOU), pedagogická škola (SPgŠ).

Šlo o poměr 28:36:19:35. Lze předpokládat, že mohou existovat rozdíly ve výpovědích 

v závislosti na typu školy, kdy lze předpokládat, že budou existovat především rozdíly
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mezi respondenty napříč školami v závislosti na jejich příslušnosti k určité sociální 

vrstvě, sociálnímu kapitálu rodiny i vlastní míře intelektu a sociability. Školy byly 

vybrány záměrně, podle předchozího uvážení výzkumníka tak, aby byla zaručena 

diverzita souboru. Negativum ve výběru vzorku nyní spatřuji v redukci vzorku na čtyři 

skupiny, kdy se domnívám, že zde chybí pátá (možná i šestá), co do výpovědní hodnoty 

jistě zajímavá a relevantní, střední podnikatelská škola nebo soukromé gymnázium. 

Z tohoto zjištění je možné se poučit, zohlednit ho v budoucích výzkumných aktivitách 

v této oblasti. Vzorek se tedy skládá ze čtyř škol. Jedná se o dvě školy se studijními 

obory a dvě školy s obory učebními. Je zde garantována proporcionalita v poměru 

63:55 ve prospěch respondentů ze studijních oborů, který však můžeme považovat za 

rovnovážný. Hledisko věku, tedy průměrný věk 17,8, bylo uplatněno ve smyslu 

předpokládané schopnosti, resp. takové míry vyspělosti, kdy respondent již je schopen 

racionálního, objektivního hodnocení vlastní sociální situace, definice vlastních potřeb, 

ale hlavně je schopen toto sdělení vůbec formulovat. V adolescentním věku si člověk 

uvědomuje sám sebe s obzvláštní naléhavostí, nachází se v krizi, a je vystaven řadě 

rizik, pobídek či hrozeb, nových sociálních skutečností, kterým není schopen sám 

efektivně čelit. Z hlediska zkoumání se proto jeví jako nejvhodnější. Skladba z hlediska 

pohlaví: mužů 36, žen 82. Jedná se o poměr 1:3 v neprospěch mužů. Z prvního pohledu 

se jedná o zřejmý deficit reprezentativnosti. Lze upozornit na skutečnost, že vhodnější 

by bylo získat v procesu zkoumání vzorek, kde budou obě pohlaví zastoupena 

rovnovážně. Neboť tak bude lehčí vypozorovat rozdílnost v potřebách i ostatních 

aspektech výzkumu. A dále tyto diference definovat v závislosti na příslušnosti 

k pohlaví. Odborníci již řadu let poukazují na srovnávání dívek s chlapci, resp. srovnání 

se ve smyslu výkonu, především v oblasti problémového chování, jako je konfliktní 

vztah s rodinou, pasivní forma trávení volného času, nezájem o cokoliv, kouření a pití 

alkoholu, páchání tr. činnosti, užívání rozličných drog, dopouštění se záškoláctví, až 

úplného zanedbání školní docházky apod. Dané složení lze tedy přijmout a brát jako 

relevantní.
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Tabulka č. 1. Celkový přehled dotazovných respondentů

Škola muž Celkem

SOS 13 36

SPgŠ 4 35

Gymnázium 12 28

SOU 19

Celkem 36 82 118

6.5. Oblasti dotazování

Dotazník je tvořen sadou patnácti otázek, které se zaměřují na níže uvedené základní 

oblasti. Logická struktura dotazníku se zaměřuje na následující oblasti:

Schopnost definovat svou životní situaci a příčiny nepříznivé situace (míra uspokojení 

potřeby bezpečí a jistoty, sounáležitosti, emoční blízkosti, porozumění, seberealizace 

sebe-aktualizace apod.).

Postup řešení problému: jak, jaké jsou zdroje blízké respondentovi (porozumění 

s lidmi a vazba na ně, především v rodině, dále s přáteli, kamarády apod., tedy existence 

široké a funkční sítě sociálních vztahů popř. absence těchto vazeb a orientace směrem 

na sebe sama či jinam).

Důvěra v možnosti odborné pomoci obecná (ano, ne), využití odborné pomoci 

specifické a využití odborné pomoci lidmi z řad vrstevníků, existence momentální 

potřeby odborné pomoci (ano, ne).

Informovanost o dostupných zdrojích odborné péče a podpory (ano, ne), zdroj 

informace ohledně odborné pomoci, systému služeb, rzikách (jak, kdo), schopnost sám 

získat informace (kdo, kde, jak).

Znalost služeb dostupných v městě Litoměřice: zná, nezná (je schopen uvést konkrétní 

službu, název, náplň činnosti, nebo má pouze obecnou, vágní představu, nebo nemá 

vůbec žádnou představu).
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Co má služba pro děti a mládež speciálně nabízet obecně: definice vnímané potřeby 

skupinové, co má služba, v případě event. využití (potřebnosti/možnosti) nabídnout 

specificky vnímané potřeby individuální. Jaké aktivity jsou TOP jsou nejvíce žádané, 

mají nej větší význam, váhu, přínos (naznačit oblasti, v nichž mladí selhávají, tedy 

v těch, kde jsou jejich psychosociální potřeby uspokojeny málo, či vůbec).

Míra tzv. životní spokojenosti (ano, ne), míra vnímané opory v rodině (ano, ne), vztah 

mladých ke škole, tzv. školní atraktivita (ano, ne).

Zájmy (ano, ne), náplň volného času (konkrétní aktivity ano, ne, jaké), spokojenost 

s trávením volného času (ano, ne).
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7. Analýza výsledků šetření

Výpověď o celkovém souboru bez závislosti na třídění:

Celkem 21 respodnentů, 18% hodnotí svou situaci jako ohrožující, za nej častější příčinu 

uvádí užívání návykových látek a dlouhodobou nepříznivou situaci v rodině. Toto jsou 

obecně dva velké problémy, jimž dnes čelí snad každý dospívající. Problémy v rodině 

obvykle podmiňují vznik dalších problémů, které na sebe potom váží další a další 

problémy, které se řetězí. Obvykle potom vždy dochází k prohlubování a zhoršování 

situace v rodině i dalších, dosud nezasažených oblastech. Problematika užívání drog 

dnes představuje sociálně patologický jev číslo 1. Společnost se ve svém postoji 

k drogám znančně liší. Démonizace drog se týká nejvíce užívání marihuany, o které se 

hovoří jako o vstupní droze. Minimálně jednu zkušenost s užitím marihuany má více jak 

50% mladých. Věk první konzumace marihuany je 15 let. Na drogové scéně však 

dochází k intenzivním změnám. Obzvláště intenzivně se v posledních letech rozšiřuje 

užívání pervitinu. Chemická látka, na které vzniká mnohem závažnější typ závislosti 

a dochází i k rychlejšímu a hlubšímu poškození mozku, které vede k trvalým 

a nevratným změnám v osobnosti mladého člověka. Na konzumaci drog se váží další 

negativní jevy, zejména kriminalita (samotná distribuce drog, z jejichž zisku člověk živí 

svou vlastní závislost, nebo majeková trestná činnost, krádeže v obchodech, doma, kdy 

nakradené věci jsou potom pod cenou směňovány za drogu, u dívek se objevuje

i prostituce, nebo směna vlastního těla za drogu přímo u dealera).

Při řešení problému se 39% mladých uchyluje k rodině, 28% se potom obrací na přátele 

a jiné blízké osoby. Což tedy znamená, že je zejména důležité, aby každý měl kolem 

sebe dostatečně velký okruh lidí, tedy silnou a rozsáhlou sociální síť. Především je 

nutné zajistit klidné a bezpečné prostředí v rodině. Podpora a stabilizace rodiny jsou 

klíčové pojmy pro fungující a zdravou společnost, která vychová silnou a kvalitní 

generaci. Pozitivní vzory přebíráme od těch nejbližších lidí z našeho prostředí, bohužel 

je to podobné i stran vzorů negativních.

V možnost úspěšné odborné pomoci věří 79% mladých. To je velmi pozitivní zjištění. 

Znamená určitou otevřenost vůči odbornému zásahu. Jistě je v této oblasti možno
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pozorovat posun minimálně oproti předchozí generaci, vychované ještě za tzv. 

komunismu. Obecně je dnešní generace otevřenější, než tomu bylo dříve. Tato 

skutečnost s sebou přináší jak aspekty negativní, tak i samozřejmě ty pozitivní.

Celkem 20% sděluje, že zná někoho ze svých vrstevníků, kdo již odbornou pomoc 

úspěšně využil. Celkem 30% si myslí, že někdo z jejich vrstevníků by některou formu 

odborné pomoci měl využít. Celkem 13% uvádí, že sami již odbornou pomoc úspěšně 

využili. Celkem 33% si myslí, že by odbornou pomoc momentálně využilo, přičemž 27 

z nich ví, na koho by se případně mohli obrátit. Těchto 33% představuje významnou 

část zkoumaného vzorku. Můžeme si klást otázku, z jakého důvodu tuto pomoc 

nevyužívají a jestli představy o této pomoci, resp. o jejím provedení, jsou reálně 

přijatelné, a v místě bydliště dostupné. A pokud jsou tyto zdroje dostupné, proč 

nedochází k jejich využívá? Informovanost mezi mladými se také jeví jako vysoká. 

Významná část respondentů, celkem 88% soudí, že je informováno o možnostech 

odborné pomoci. Z toho 83 mladých se domnívá, že jsou informováni částečně a 21 

soudí, že je informováno zcela. První informace o dané věci získalo 51% ve škole, 15% 

v rodině a dalších 16% z televize. Zde poukazuji na zjevně přínosnou roli školy, jakožto 

nositele programu osvěty a prevence. V případě potřeby je 100% schopno získat 

potřebné informace samo. To svědčí o vysoké kompetenci dnešní mládeže, a také jisté 

zodpovědnosti vůči vlastní osobě. Celkem 80% potom uvádí za informační zdroj 

internet. Tento fakt svědčí o významné roli internetu, a také jeho významnému 

rozššíření mezi dnešní mladou generací. Zde lze upozornit na skutečnost, že internet 

v sobě skýtá mnohem více možností, než v jakých se dosud využívá. Internet se jeví 

jako vysoce přínosné médium pro prevenci, šíření zdravého životního stylu, 

odstraňování či zmírňování sociálního napětí, šíření zásad humanismu, tolerance a 

porozumění. A stačilo by minimálně umístit na síť informační bannery, které dnes mají 

využití převážně komerčního charakteru. Více než polovina respondentů, 69%, soudí, že 

tyto informace by měla poskytovat především škola, měli by být součástí poskytnutého 

vzdělání, například, v občanské nauce. Nemalé množství, 40%, potom zdůrazňuje 

nutnost tzv. odborné akce, čímž jsou myšleny zejména semináře a kurzy pořádané 

externími specialisty, mimoškolních zaměstnanců. Jde tedy o zástupce konkrétních 

organizací působících v konkrétních oblastech společenského života, o jejichž 

specificích potom s mladými mluví a diskutují. Zde je namístě připomenout, že
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významné je především to, co jsme sami viděli, či zažili. Osobní zkušenost je nade 

všechny, je nepřenositelná. Je tedy jistě dobré opustit prostředí školy a jít se podívat 

někam, kde se dané aktivity přímo realizují.

Více než polovina, 58%, potom sděluje, že zná konkrétní služby zaměřené na oblast dětí 

a mládeže. Ve 37 případech uvádí neziskové organizace, konkrétně jmenují nejvíce 

Klokánek, Linku bezpečí, Kapku naděje apod. Kontaktní centrum je uvedeno ve 23 

případech. Ve 29 případech uvádí státní instituce, nej častěji Dětské domovy, Střediska 

výchovné péče, Diagnostické ústavy a kurátory.

Podle názoru 81% by měla být činnost služby zaměřující se na děti a mládež zacílena 

především na efektivní využití volného času, tzn. rozvíjení zájmové činnosti, 

sportování, hry, soutěžení, ale i výlety po městech, památkách a do přírody. Ovšem 

zhruba polovina respondentů, 53%, se orientuje na aktivity odborného poradenství, 

s ohledem na řešení individuálních problémů, ale i realizaci preventivních aktivit. 

Téměř polovina, 52%, zdůrazňuje význam rozvoje sociálních dovedností s cílem 

pěstovat a udržovat uspokojivé mezilidské vztahy, umět se vyjádřit, respektovat druhé, 

spolupracovat. Zejména se ale jedná o aktivity pro efektivní využití volného času. Toto 

je oblast vnímaných skupinových potřeb mládeže.

V případě osobního využití služby by 78% uvítalo odborné poradenství se zaměřením 

na věci osobní, vzdělávání, rozšiřování znalostí a dovedností, pro zvýšení možností 

budoucího pracovního uplatnění, a také učení zásadám zdravého životního stylu. 60% 

preferuje oblast rozvoje mezilidských vztahů, umění komunikace, zvládání vlastní 

emotivity, schopnost přizpůsobit se druhým, rozumět si s nimi, vycházet jim vstříc, 

naslouchat a respektovat jejich odlišnosti. Necelá 1/3 respondentů, 31%, požaduje 

širokou nabídku volnočasových aktivit. Toto je oblast vnímaných individuálních potřeb 

mládeže.

Žebříček nej žádanějších aktivit je následujících: umění komunikace (formulace 

a sdělení vlastního názoru) 82%, příprava na budoucí povolání (rozšiřující kurzy) 82%, 

dále začleňování do kolektivu 75%, sebepoznání 73%, sebe-prosazení 73% a efektivní 

využívání volného času 71%. Nejmenší atraktivitě se těší besedy a diskuze s vrstevníky,
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exkurze po městech a památkách, na úplném konci se nachází doučování. Zde dochází 

k přiřazování hodnoty, osobního významu pro respondenta. Význam vychází z potřeby. 

Usuzuji, že okruh právě těchto potřeb je oblast jejich neuspokojení. Saturovaná potřeba 

již nemusí být pociťována jako významná. Ale potřeba také nemusí být jedincem vůbec 

vnímána.

Ve zkoumaném vzorku je 80% mladých spokojeno se svým životem a 74% mladých 

lidí má oporu v rodině. Zhruba 70% z nich baví škola. Musím konstatovat, že tyto 

skutečnosti jsou neočekávaně vysoce pozitivní.

Respondenti z 89% sdělují, že mají nějaké zájmy. Pohých 5% uvádí, že nedělá ve svém 

volnu nic. Drtivá většina respondentů, 95%, uvádí, že své volno určitým způsobem 

(aktivitou) vyplňují. V průměru byl uvedeno 2,7 aktivity na osobu. Zájmová činnost 

získala 43% z celkového počtu odpovědí -  jedná se nejvíce o sport, dále potom 

o hobby, kulturní vyžití, domácí zvířátka, zábavu. Více jak 1/3, 36%, udává fakt, že 

tráví svůj volný čas v přítomnosti blízkých osob (přátel, rodiny, partnera). Vysoké 

množství, 82%, je se způsobem trávení svého volného času spokojeno.

Celková výpověď na základě třídění podle školy a pohlaví:

Otázka 1.) Domníváte se, že sám/sama patříte do některé z uvedených 

(ohrožených) skupin?

Zde jsou uvedeny příčiny, pro které se respondenti mohou zařadit mezi skupiny 

ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se o užívání návykových látek, krizovou situaci 

v rodině, záškoláctví, páchání trestné činnosti, jsou obětí trestné činnosti jiné fyzické 

osoby, žijí ve znevýhodňujícím prostředí. Zjistit, jaké jsou pociťované potřeby mládeže, 

jak jsou uspokojované jednotlivé potřeby jednotlivých mladých lidí je cílem výzkumu.

První otázka zjišťuje, jakým způsobem respondent definuje svou životní situaci. Tedy, 

pokud se respondent zařadí mezi příslušníky některé z rizikových skupin, lze usuzovat, 

že jeho potřeby nejsou uspokojované na optimální úrovni. Rizikové skupiny mládeže 

jsou ohroženy pro tyto uvedené skutečnosti sociálním vyloučením. Cílem socializace je 

začlenění se do společnosti a schopnost v ní bezproblémově fungovat. Stav sociální 

exkluze můžeme chápat jako narušení či přerušení socializačního procesu, jakýsi
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zcestný vývoj. Faktory vymezující sociálně nepříznivou situaci jsou vybrány ze zákona

o sociálních službách. Pro zajištění pochopení ze strany respondenta byly převedeny do 

srozumitelného jazyka. V odpovědích jsou představeny příčiny, proč se respondent řadí 

mezi ohrožené. Z hlediska kladné odpovědi, se domnívám, že se u respondentů objevují 

potřeby, jejichž uspokojení má životně důležitou povahu. Při neuspokojení dochází 

k narušení integrity jedince. Z hlediska sociálního zrání a dotváření osobnosti, jak bylo 

řečeno výše, je dospívání rizikem samo o sobě. V případě existence negativní sociálních 

skutečností, se tento vývoj může nevratně odklonit. Např. drogová závislost na sebe 

nabaluje významné množství dalších rizik. Z mého hlediska potom může dovést až 

k výkonu trestu odnětí svobody. Tato otázka je velmi zásadní, pro pochopení toho, jak 

mládež žije, jakým rizikům čelí, popř. jak si vliv těchto faktorů uvědomuje. Některé 

nepříznivé sociální skutečnosti spolu také úzce souvisí, mohou se navzájem 

podmiňovat. Odpověď na tuto otázku patří mezi klíčové oblasti poznání situace 

mládeže. Je vnímána, jako úvodní představení se respondenta -  sděluje, zda se 

subjektivně jedná o osobu náležící do ohrožené skupiny, nebo ne. Uvedených 

ohrožených skupin bylo 7. Jednalo se o následující sestupně seřažené oblasti: užívání 

návykových látek, nepříznivá situace v rodině, rizikový způsob života, bydliště 

v sociálně znevýhodňujícím prostředí, páchání trestné činnosti, ohrožení tr. činností jiné 

fyzické osoby a záškoláctví. Při volbě kladné odpovědi se požadovala specifikace, tedy 

přiřazení se ke konkrétní problematické oblasti. Tato specifikace nebyla uvedena pouze 

ve dvou případech. Přičemž dále nebyl počet odpovědí (specifikací) omezen pouze na 

jednu ohroženou skupinu.

Z hlediska problematických okruhů se zde objevuje záškoláctví. Z vlastní zkušenosti 

vím, že záškoláctví není mládeží vnímáno, jako problém sám o sobě. Tedy, že i když se 

někdo záškoláctví dopouští, nemusí to sám vnímat jako někdo negativního, rizikového. 

Určitě ne všichni záškoláci budou u tét otázky volit kladnou odpověď. Ne všichni 

konzumenti drog toto vnímají jako problém. Velmi častý je názor, že to mají pod 

kontrolou, což v praxu sdělují zejména problémoví uživatelé. Nebo často také tvrdí, že 

tyto látky neužívají pravidelně, ale pouze příležitostně. Zkušenost se 

záškoláctvím i s konzumací drog má jistě více respondentů, než kolik se pro tyto 

skutečnosti pokládá za ohrožené. V dotazníku jsem se mohl na tyto oblasti zaměřit v 

další části. Kdy mohly být formulovány následující otázky. Zda se respondent dopouští
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záškoláctví, a jak často, popř. jestli se jedná o pravidlo. V oblasti konzumace drog, zda 

užívá nějaké drogy, jaké, jak často, jak dlouho. Záškoláctví je rizikové, protože mladý 

člověk jednak zandebává plnění jedné z mála základních povinnosti, naučí se obcházet 

pravidla, vyhýbat se povinnostem. Čas trávený záškoláctvím je v řadě případů naplněn 

konzumací alkoholu, drog či hraním hazardních her. Může se z něj jistě velmi lehce 

vyvinout negativní a rizikový způsob života, popř. i drogová závislost.

Předpokládám, že u této otázky jistě došlo ke zkreslení. Mohu se domnívat, že ve své 

podstatě, na základě dalších zjištěných skutečnosti v průběhu šetření, je možné zařadit 

mezi osoby ohrožené sociální exkluzí mnohem větší počet respondentů. Faktem je, že 

tato otázka mohla být položena obdobným způsobem ještě jednou, na závěr šetření. 

Problém s kladnou odpovědí spočívá ve vnímání své životní situace a jejím hodnocení. 

Někdo může mít dlouhodobě neuspořádané poměry v rodině, pravidelně užívat 

návykové látky (alkohol, marihuanu či pervitin), může se dopouštět trestné činnosti 

(distribuce drog, krádeže v obchodech), ale nemusí tyto negativní aspekty správně 

vnímat. Člověk má obecnou tendenci mluvit o sobě v lepším světle, eventuelní 

problémy si nepřipouštět, chránit své ego před poškozením. Tento fakt vidím jako 

hlavní překážku v odpovědi na tuto otázku.

Předpokádal jsem, že převážná většina respondentů se nebude řadit mezi ohrožené 

skupiny, za uvědomění si, že výsledné zjištění nemusí/nebude odrážet reálný stav věcí. 

Toto se potvrdilo. Celkem 97, tedy 79%, respondentů volí zápornou odpověď. 

Domněnka o vztahu odpovědi a pohlaví byla taková, že kladně budou odpovídat více 

ženy. Více vnímají problémy a přemýšlí o nich, jsou samy k sobě zodpovědnější než 

muži. Tato domněnka se potvrdila. Celkem 14% mužů volilo kladnou odpověď, oproti 

20% žen. Zjištěný rozdíl ovšem není markantní.

Z hlediska odpovědi v závislosti na typu školy jsem se domníval, že nejnižšího skóre 

kladných odpovědí dosáhnou studenti gymnázia, kteří budou mít vyšší sebehodnocení 

a suverenitu. Nej vyšší skóre jsem očekával u studentů odborné školy a odborného 

učiliště. Tato domněnka se potvrdila částečně. Nejvíce dotázaných, kteří zvolili kladnou 

odpověď je z odborné školy. Naopak školou, kde se mládež o sobě nedomnívá, že by 

patřila mezi ohrožené skupiny, je gymnázium (7% dotázaných gymnazistů odpovídá
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kladně). Na odborné škole se jedná o 10 respondentů (28%). Na odborném učilišti to 

jsou 4 dotázaní (21 %), a na pedagogické škole 5 osob (14%).

Celkem 3 dotázaní (1 muž a jedna žena ze SOŠ) se dokonce přiřadili do 3 ohrožených 

skupin, 13 osob (11 žen a 2 muži) se domnívá, že patří do 2 ohrožených skupin -  jedná 

se o 7 studentů SOŠ, 4 studenty SOU a 2 studenty SPgŠ. Zřejmě nejvíce ohrožující 

činností u dotázaných studentů je užívání návykových látek. Do této skupiny se 

přiřadilo 10 studentů (6 z SOŠ, 1 ze SOU, 2 ze SPgŠ, 1 z G). Zajímavý je fakt, že se 

jedná o 8 žen a 2 muže. Problémy týkající se dlouhodobé krizové situace v rodině 

(např.: neshody s rodiči, domácí násilí, zanedbávání, nezájem, rozvod...) provází

8 dotázaných (3 muže, 5 žen).

Tabulka č. 2. Počet respondentů patřících dle svého uvážení do jedné z ohrožených skupin

Škola Počet osob, které odpověděli ano v otázce č. 1

Gymnázium • 2 ( 1  žena, 1 m už)

SOS • 10 (7  žen, 3 m uži)

SOU • 4 ( ženy)

SPgS • 5 ( 4  ženy, 1 m už)

Nejen užívání návykových látek a problémy v rodině, ale i zbývající problémy mohou 

mít na sebe úzkou návaznost, tzn. že jeden problém může být spojen s jiným (mladý 

člověk bude prožívat dlouhodobou krizovou situaci v rodině, díky tomu se pak dostává 

do sociálně znevýhodňujícího prostředí...), ale také může být jeho příčinou (v těchto 

situacích pak může docházet k dopouštění se přestupků nejen proti školnímu řádu, ale

i dobrým mravům, dokonce i k porušování zákona, páchání kriminální činnosti, která ne 

vždy může být zaměřena jen na osobu, které se ohrožení týká -  může se pak jednat

o ohrožení trestnou činností jiné osoby (např. nucení k prostituci, prodeji drog). 

Z tohoto hlediska je nutné, aby tyto osoby dříve než se budou dopouštět trestných 

činností byly seznámeny s možnostmi řešení, aby tyto osoby měly své útočiště -  místo, 

kde by se mohly informovat o možnostech řešení, které by mělo zároveň výchovný 

a naučný charakter, a daným jednotlivcům by pomáhalo v zařazování se do společnosti. 

Mladí lidé (ani zbývající část společnosti) si často neuvědomují důležitost prevence. 

Zejména mladí se cítí nedotknutelní. Ale pokud se jednou dostanou na "šikmou plochu," 

nastane pro ně situace, kterou je mnohem těžší řešit zpětně, po dopuštění se např. trestné
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činnosti, než ve stádiu vzniku problému, třeba první záškoláctví. Vznik ohrožující 

situace (vstup do ohrožené skupiny) například ze strany rodiny či širšího sociálního 

prostředí je pouze obtížně ovlivnitelná. Co však ovlivnit lze, je připravenost, která 

podmiňuje schopnost poznat jej a umění ho řešit -  či alespoň snaha řešit, mít kapacitu 

(místo -  zařízení), kde pomoc lze vyhledat, a kde mu bude poskytnuta pomoc..

Celkový počet kladných odpovědí u 21 respondentů (to znamená 18% ze všech 

dotazovaných), z toho je 16 žen (20% z dotázaných žen) a 5 mužů (14% z dotázaných 

mužů) -  se řadí mezi ohrožené skupiny, definují svou sociální situaci jako ohrožující. 

Tento závěr je první zásadní zjištěnou skutečností, a zároveň (velmi důležitým) 

argumentem potřebnosti vzniku nízkoprahového zařízení v obci.
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Tabulka č. 3. Počet uvedených studentů k jednotlivým ohroženým skupinám

Možnosti uvedených skupin žena Celkem

užívání návykových látek 3 7 10

dlouhodobá krizová situace v rodině (neshody s rodiči, 

domácí násilí, zanedbávání, nezájem, rozvod)
3 5 8

rizikový způsob života (drogy, promiskuita, zahálka) 0 6 6

ohroženi trest. čin. jiné osoby 0 4 4

sociálně znevýhodňující prostředí 0 4 4

záškoláctví 2 1 3

dopouští se kriminální činnost 0 2 2

celkem  odpovědí 1 2 37

Otázka 2a.) Pokud připustíte existenci určitého problému, jak předpokládáte, že 

jste jeho řešení schopen/schopna zvládnout?

Otázka 2b.) Na základě nabídky odpovědí v otázce 2a.) vytvořte stupnici postupu, 

kterým se budete snažit o vyřešení. Na prvním místě uveďte Vaší odpověď 

z otázky 2a.). Jak budete postupovat dál?

Tato otázka zjišťuje míru sociálních vazeb respondenta na přirozené sociální struktury: 

rodinu a přátele. Zjišťuji míru opory u těchto zdrojů, tedy orientaci spíše na vztahy, 

nebo orientaci spíše zaměřenou na sebe. Výchozí úvaha byla taková, že klíčovou pozici 

představuje rodina nebo přátelé a jiné blízké osoby. Tedy, že v případě snahy o řešení 

problému se respondenti uchylují ke druhým lidem. Typický postup dotazovaných při 

řešení vzniklého problému je pomoc rodiny, kterou volilo 46 (39%) studentů při 

hodnocení formou stupnice byla na prvním místě tato možnost 46krát, na druhém pak 

34krát. Velmi podobně (z hlediska četnosti) řeší mladí lidé problémy i za pomoci svých 

přátel, vrstevníků, či jiné blízké osoby. Tuto odpověď na prvním místě uvedlo 33 

dotazovaných, na druhé místo byla tato možnost uvedena 55 respondenty. Pokud člověk 

nemá oporu v lidech kolem sebe, musí spoléhat především sám na sebe. Celkem 27 

osob řeší své problémy na prvním místě sami. To představuje 23% z celkového počtu 

respondentů. Nejdříve za odborníkem by zašlo 9 lidí.
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Předpoklad odpovědi v závislosti na pohlaví byl takový, že ženy se více orientují na 

rodinu nebo přátele, zatímco muži preferují pomoci si sám. Toto se potvrdilo. U mužů 

má na rozdíl od žen největší zastoupení řešení po vlastní ose, tedy sám. Tuto odpověď 

volí 14 mužů, tedy 39%. Druhý nejpopulámější způsob u mužů je hledání opory 

v rodině a u přátel. Tyto možnosti preferuje shodně 9 mužů, tedy 25%. Ženy preferují 

rodinu, celkem 37 žen, tedy 45%. Přátele a další blízké osoby upřednostňuje 24 žen, což 

představuje 29%. Ženy se tedy opravdu orientují na lidi kolem sebe. Individuální styl 

volí 13 žen, 16% ze všech žen.

Tabulka č. 4. Způsob řešení problému

M ožnosti řešení problémů Pohlaví
Celkem z 

pohlaví

Celkem z 

otázky

neřeším, vyřeší se samo muž 2 3

žena 1

jakákoliv forma odborné pomoci muž 2 9

žena 7

Sám/sama muž 14 27

žena 13

s pomocí přátel, vrstevníků, jiné blízké osoby muž 9 33

žena 24

s pomocí rodiny muž 9 46

žena 37

Celkem muž 36 118

žena 82

Pokud se mladí lidé dostanou do problémové situace, která si žádá řešení, hledají pomoc 

spíše u svých přátel, rodiny, nebo se snaží problém vyřešit svépomocí. Jedná se

o důležitý fakt, pokud problém dokáží identifikovat. Ovšem je potřeba si uvědomit, že 

mladý člověk odbornou pomoc může někdy vnímat negativně, někdy i hanlivě. Pokud je 

začleněn do skupiny, která tuto odbornost nepřijímá, může se to stát důležitým faktorem 

při hledání řešení problému -  osoba mající problém by tuto pomoc uvítala, ovšem bojí
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se vyčlenění, má strach mluvit o problému s rodiči (pokud problémem nejsou právě 

oni). V tuto chvíli se může začít formovat ohrožující situace. Proto je nutná 

informovanost o odborné pomoci a možnost řešení problémů u odborníka Nezaměřovat 

se jen na jedince trpícími problémy, či na skupiny ohrožených osob, ale uvědomit širší 

veřejnost, že tento problém může nastat nenadále u kohokoliv, bez varování a vlastní 

příčiny jednotlivce a že je nezbytné tuto pomoc vnímat jako službu všem lidem, kteří to 

potřebují - bez rozdílu zařazení ve skupině.

Interpretace skupiny žen přináší zajímavé výsledky i v závislosti na příslušnosti ke 

škole. U této otázky lze usuzovat, že se vyskytnou zejména u individuálního způsobu 

řešení, řešení problému s přáteli a řešení s pomocí rodiny. V této otázce by mohly 

vzniknout rozdíly mezi studijními a učebními obory. U žen na gymnáziu 7 žen hledá 

oporu v rodině a 6 u přátel, ostatní způsoby řešení jsou zastoupeny pouze jednou 

osobou. Na odborné škole je u 8 žen největší orientace také na rodinu, u 7 na přátele, ale 

zajímavý rozdíl je ve způsobu individuálního způsobu řešení, které je u této skupiny 

zastoupeno u 6 osob. Na odborném učilišti se objevil výrazný posun směrem od rodiny, 

která je pereferována pouze 2 ženami. Větší orientace se projevuje v zaměření na pomoc 

přátel u 6 a na individuální způsob u 4 žen. Zdroje podpory hledají tyto ženy spíše mimo 

rodinu, spoléhají se na sebe, nebo na blízké osoby mimo rodinu. U žen z pedagogické 

školy se projevuje výrazná orientace směrem na rodinu, což by snad šlo i předpokládat, 

vzhledem k povaze studia na tomto typu školy, motivaci, která vychází zřejmě 

z pozitivních zkušeností právě z rodiny. Zároveň je zde také nejvýraznější příklon 

k odborné pomoci u 4 žen, která ale spolu s orientací na přátele u 5, ve srovnání 

s orientací na rodinu u 20 žen, je nepoměrně nižší.
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Tabulka č. 5. Způsob řešení problému u žen

Odpověď: ženy G SOŠ SOU SPgS Celkem

Jakákoliv forma odborné pomoci 1 2 4 7

Neřeším, vyřeší se samo 1 1

S pomocí přátel, vrstevníků, jiné blízké osoby 6 7 6 5 24

S pomocí rodiny 7 8 2 20 37

sám/sama 1 6 4 2 13

Celkem 16 23 12 31 82

U této otázky bude jistě přínosné věnovat se i druhému způsobu řešení problému, který 

mladí lidé volí jako alternativu, pro případ, že se první způsob neosvědčí. V největší 

skupině došlo k orientaci směrem na přátele, když v prvním případě volí většina pomoc 

rodiny. Došlo zde také k zajímavé rotaci, kdy osoby, které jako první způsob volí 

rodinu, se v druhém případě přiklání k přátelům. Zatímco ti, kteří se nejdříve přiklání 

k přátelům, se hned ve druhém případě orientují zas na rodinu. Individuální způsob 

řešení je stejně jako v prvním případě na třetí pozici.

Tabulka č. 7. Způsob řešení problému: časté 2. místo

Odpověď Počet

hodnocení

s pomocí přátel, vrstevníků, jiné blízké osoby 55

s pomocí rodiny 34

sám/sama 14

jakákoliv forma odborné pomoci 7

neřeším, vyřeší se samo 8

další možnost 0

Zajímavé informace vyplývají ze souvislostí odpovědi u této otázky a kladné odpovědi 

v otázce 1. Mezi respondenty uvádějícími kladnou volbu v otázce 1. (21), jich 7 

preferuje pomoct si sám, 7 spoléhá na rodinu, 6 spoléhá na přátele a 1 respondent volí 

cestu "neřešit nic." Celkově pozitivním výstupem z této části je zjištění, že pouze 

minimální počet respondentů se v případě vzniku problému tváří, jako že se nic neděje 

a očekává, že se problém vyřeší sám. Tento způsob řešení je ze všech předestřených



alternativ nejhorší a velmi zhoubný. Asi každý má s títmo stylem řešení svou zkušenost. 

S rostoucím věkem by se ho měl každý člověk, ve svém nejlepším zájmu, raději vzdát.

Otázka 3.) Věříte v možnost úspěšné podpory odborníka?

Tato otázka je úzce spojena s obecnou problematikou důvěry, která je, jak bylo uvedeno 

v praktické části, na nízké úrovni. Ve vztahu k odborné pomoci lze vycházet 

z historické zkušenosti s odbornou péči socialistického charakteru, která se netěšila 

dobré pověsti. V povědomí občanů možná ještě stále převládá názor, že např. 

psychologickou pomoc vyhledávají jen opravdu velmi psychicky postižení lidé. Rodiče, 

kteří tímto způsobem působí na děti, jim vlastně sdělují, že využívat odbornou pomoc, 

znamená přiznat si vlastní nedostatečnost, popř. selhání rodičů, které může 

stigmatizovat je samotné. Nebylo tedy nelogické, když jsem při formulaci této otázky 

soudil, že míra důvěry v odbornou pomoc bude nízká. Ovšem opak je pravdou.

V možnost úspěšné odborné pomoci věří celkem 79% respondentů. Z hlediska pohlaví 

jsem se domníval, že v případě kladné volby se budou vyslovovat více ženy, než muži, 

což se potvrdilo. Procentuální zastoupení u kladné odpovědi je u mužů 66%, u žen 80%. 

Rozdíl zde tedy existuje, ale nejeví se jako významný. Tento výsledek představuje 

pozitivní skutečnost. Hovoří ve prospěch realizace nových sociálních služeb, které 

budou ve využívání předpokládané přiměřeně zastoupené oběma pohlavími. Z hlediska 

školy jsem vycházel z předpokladu, že nejmenší důvěra v odbornou pomoc bude 

u gymnazistů, kteří jsou obecně "jinde," než ostatní populace studentů, že tedy jejich 

despekt k možnostem odborné bude nej výraznější. Tento předpoklad se nenaplnil. 

Poměrně k celkovému počtu respondentů na daném typu školy je nejvyšší důvěra právě 

na gymnáziu. Na dalších typech škol je míra nedůvěry 33%, zatímco na gymnáziu je 

pouze 11%. Celková míra nedůvěry napříč školami a pohlavím je 21%.
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Tabulka č. 7. Důvěra

Odpovědí NE

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

muž 2 4 2 1 9

žena 1 5 3 7 16

Celkem 3 9 5 8 25

Odpovědí Ano

muž 10 9 5 3 27

žena 15 18 9 24 66

Celkem 25 27 14 27 93

Otázka 4. a) Znáte někoho ze svých vrstevníků, kdo takovou podporu využil?

Zprostředkovaná zkušenost s odbornou pomocí je z hlediska rozvoje osobnosti 

významná, neboť se zde uplatňuje aspekt sociálního učení observačního, kdy člověk se 

ve svém životě v řadě případů orientuje podle zkušeností svých známých. Z hlediska 

výsledků je určitě zajímavé zjištění, že zde u 21 respondentů koreluje kladná odpověď 

u této otázky s kladnou odpovědí na ootázku 3. Z čehož lze usoudit, že pozitivní 

zkušenost s odbornou pomocí u vrstevníka z okolí může vést k vytvoření vztahu důvěry 

k této pomoci obecně. Tento model se neuplatnil pouze u 2 respondentů. Z celkového 

pohledu někoho, kdo odbornou pomoc úspěšně využil zná 20% respondentů, přičemž 

tuto zprostředkovanou zkušenost nemá 80% z nich.

Tabulka č. 8. Využití odborné pomoci

Odpovědí Ano

Pohlaví Škola

G soš SOU SPgŠ Celkem

muž 2 1 1 0 4

žena 1 4 4 10 19

Celkem 3 5 5 10 23

Odpovědí Ne

muž 10 12 6 4 32

žena 15 19 8 21 63

Celkem 25 31 14 24 95
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Otázka 4. b) Myslíte si o někom ze svých vrstevníků, že by tuto podporu 

potřeboval, ale dosud ji nevyužil?

Tato otázka byla položena jako průzkumná. Její výpovědní hodnota není nikterak 

zásadní, ale není ani zcestná. Oproti předchozí otázce zde došlo k poklesu o 10%. 

Celkem 30% respondentů si o někom ze svých vrstevníků myslí, že by odbornou pomoc 

potřeboval. Poměr mužů i žen je podobný okolo 30%, je zde tedy zajímavá shoda mezi 

pohlavími. Při pohledu na typ školy je zde nejnižší míra kladných odpovědí na odborné 

škole činí 83%. Na ostatních typech škol se pohybuje mezi 30-37%.

Tabulka č. 9. Potřeba odborné pomoci u vrstevníků

Odpovědí Ano

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

muž 4 3 2 2 11

žena 6 3 4 11 24

Celkem 10 6 6 13 35

Odpovědí Ne

muž 8 10 5 2 25

žena 10 20 8 20 58

Celkem 18 30 13 22 83

Otázka 4. c) Vy sám/sama jste již tuto podporu využil/a?

U této otázky jsem soudil, že kladné odpovědi budou korelovat s kladnou odpovědí 

u otázky 1. Tato úvaha se potvrdila u 7 respondentů, činila 47%, z toho u celkem 5 osob 

byla odpověď specifikována problémový s užíváním drog. Korelace s kladnou odpovědí 

u otázky 3. se potvrdila u 10 respondentů, činila 66%. Celkem 13% respondentů uvádí, 

že odbornou pomoc již využilo. Muži tuto odpověď uvedli v 5 případech, byli 

zastoupeni na všech školách. U žen byla zastoupena pouze pedagogická škola a odborné 

učiliště rovnoměrně po 5. U žen se jedná o 12%, mezi muži o 14%. Nejčastěji 

uvedenými důvody bylo užívání návykových látek a problémy v rodině.
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Tabulka č. 10. Odbornou pomoc využil

Odpovědí Ano

Pohlaví Škola

G SOS s o u SPgS Celkem

muž 1 1 2 1 5

žena 0 0 5 5 10

Celkem 1 1 7 6 15

Otázka 4. d) Myslíte, že Vy osobně byste momentálně odbornou pomoc 

potřeboval/a?

U této otázky jsem se domníval, že míra potřeby bude zanedbatelná. Ale přepoklad byl 

takový, že zde dojde ke korelaci opět zejména s otázkou 1.10 respondentů odpovídá 

v obou otázkách ano. Avšak celkové množství kladných odpovědí u této otázky bylo 

překvapivě vysoké. Jednalo se celkem o 39 osob, což je celkem 33%. U mužů tímto 

způsobem odpovídalo 10, tedy 28% mužů, mezi ženami se jednalo o 29, tedy 35% žen. 

Tato skutečnost odráží nepříznivou životní situaci mládeže. Mohu tvrdit, že i toto číslo 

může posloužit pro argumentaci vzniku sociální služby pro mládež. Je ke škodě, že jsem 

nepoložil další otázku, zaměřenou na zjištění, zda někteří respondenti momentálně 

nějakou službu využívají. V závislosti na typu školy je zde rozptyl kladných odpovědí 

podobný. Rozdíly jsou hlavně mezi muži, kdy na gymnáziu kladně odpovídá pouze 1. 

Nečastěji uváděnými důvody byly psychické obtíže, poruchy, konzumace drog, 

problémy v rodině, samota, neúspěchy ve škole, páchání trestné činnosti. Na základě 

zjištěného výsledku mohu potvrdit, že jsme zjistili poměrně významnou a vysoce 

vnímanou potřebu odborné pomoci, která zřejmě není uspokojena. Mám tedy další 

argument pro vznik nízkoprahového zařízení.
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Tabulka č. 11. Momentální potřeba

Odpovědí Ano

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

muž 1 4 3 2 10

žena 7 6 4 12 29

Celkem 8 10 7 14 39

Otázka 4. e) A víte na koho nebo kam se máte obrátit?

Předpoklad byl takový, že mládež v případě potřeby neví na koho nebo kam se může 

obrátit. Tato skutečnost se potvrdila. Z 39 respondetů, kteří na tuto otázku odpovídali, 

pouze 12 respondentů odpovědělo kladně, jednalo se o 31%. Informovanost

o možnostech odborné pomoci je relativní. Lze tvrdit, že její výše je významná. 

Z hlediska školy jsem předpokládal, že informovanost by mohla být vyšší u gymnazistů 

a u studentů pedagogické školy. Tato skutečnost se nepotvrdila. Z hlediska 

informovanosti je největší rozdíl u respondentů odborné školy, kde je 25%, na 

pedagogické škole je tato míra 40%, na gymnáziu je 60%, na odborném učilišti je 75%. 

Mezi muži je informovanost vyšší než u žen, činí 66%, zatímco u žen činí 38%.

Tabulka č. 12. Ví, kam se obrátit

Odpovědí Ano

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

muž 0 0 3 1 4

žena 3 2 0 3 8

Celkem 3 2 3 4 12

Odpovědí Ne

muž 1 4 0 1 6

žena 4 4 4 9 21

Celkem 5 8 4 10 27
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Otázka 5. a) Jste informování o možnostech, které odborníci nabízí?

V oblasti informovanosti ohledně možností odborné pomoci obecně jsem předpokládal, 

že bude obecně nízká. Ale opak byl pravdou. Výsledky byly překvapující, ale celkový 

dojem z nich byl rozporuplný. Předpokládal jsem, že odpovědi budou ve vztahu 

zejména s otázkou předchozí. Tedy, že respondenti, kteří při momentální potřebě sami 

neví, na koho se mají obrátit, budou u této otázky odpovídat záporně. Což se ale 

nesplnilo, vznikl zde převis 13 osob. Ke shodě v záporných odpovědích došlo pouze u 4 

respondentů. Celkové množství záporných odpovědí bylo 14, což představuje 12% 

z celkového počtu osob. 21 respondentů se domnívá, že je zcela informováno, 83 je 

potom informováno pouze částečně. Celková mírá obecné informovanosti je 88%. Ženy 

jsou na tom lépe jak muži, kdy u žen se jedná o 94%, u mužů o 75%. V závislosti na 

škole nejsou zjištěné rozdíly významné.

Tabulka č. 13. Informovanost

Odpovědí Ne

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

muž 5 2 2 0 9

žena 0 1 1 3 5

Celkem 5 3 3 3 14

Odpovědí Ano

muž 1 5 1 0 7

žena 2 5 1 6 14

Celkem 3 10 2 6 21

Otázka 5. b) Pokud informováni jste, uveďte, odkud jste tyto informace získal/a?

Z celkového počtu 104 respondentů jich uvádí 60 jako zdroj školu. Dalších 16 

respondentů uvádí televizi a 15 rodinu. V této oblasti lze pozitivně kvitovat vliv školy, 

kdy je zřejmé, že v rámci svého výchovně-vzdělávacího působení se zaměřuje právě i na 

oblast další osvěty, je tedy nástrojem preventivní povahy, což se od její pozice také 

očekává. Nejvyšší informovanost je na pedagogické škole, celkem 66%, a překvapivě

i na odborném učilišti, kde činila 53%. Z hlediska pohlaví je vliv školy ve skupině mužů
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i žen srovnatelný. Z hlediska dalších zdrojů informace je zajímavou skutečností zjištěný 

téměř srovnatelný vliv rodiny a televize. Avšak kvalita jejich vlivu je podle mého soudu 

disproporční. Vliv rodiny je při významnosti 14.4% nízký, tato míra odráží nízkou míru 

preventivního působení rodiny. Obecně také vypovídá mnohé o ztrátám základních 

rodinných funkcí. Zatímco vliv televize na úrovni 15,4% je pozitivem, a vzhledem 

k výše zmíněnému negativnímu vlivu nej sledovanější komerční stanice, budou zdrojem 

těchto informací nejspíše stanice veřejnoprávní.

Tabulka č. 14. Zdroj zprostředkované informace

Odpovědí Škola

Pohlaví Škola

G SOS s o u SPgS Celkem

muž 3 7 2 3 15

žena 8 9 8 20 45

Celkem 11 16 10 23 60

Otázka 5. c) Jste schopen/schopna získat tyto informace sám/sama?

100 % respondentů je schopno získat informace sami. K této skutečnosti není co dodat.

Otázka 5. d) Jakým způsobem tyto informace získáte?

Na základě úvahy, která předcházela kontrukci této otázky, jsem se domníval, že pro 

dnešní mládež bude nejlehčí sednout k počítači a najít si vše potřebné na internetu. 

Přístup k počítacím mají mladí lidé doma, nebo ve škole. Skutečnost potvrdila, že 

infrormační technologie a jejich využívání je v mladé generaci značně rozšířené. Mohu 

zde poukázat na pozitivní přínos rozvoje informační společnosti, pokud internet slouží, 

jako zdroj užitených informací. Ovšem při současném stavu informačního zahlcení, je 

otázka, jestli by člověk potřebné informace vůbec byl získal. V oblasti internetu, jak 

bylo již řečeno výše, jsou dosud možnosti šířit osvětu a prevenci ne zcela kompletně 

využité. Internetové stránky jsou plné komerční reklamy, ale reklamy sociální se zde 

nevyskytují téměř vůbec. V tomto smyslu nejvíce působí druhý propgram veřejnoprávní 

televize. V závislosti na pohlaví uvádí internet více mužů, celkem 86%. Celkově 94 

mužů i žen uvádí internet, to je 80% respondentů. Z hlediska tohoto čísla se internet jeví
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jako sociálněpreventivní nástroj nezanedbatelného významu.

Tabulka č. 15. Zdroj samostatně získané informace

Odpovědí Internet

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

muž 10 12 6 3 31

žena 14 22 8 20 63

Celkem 24 34 14 23 94

Otázka 5. e) Kdo především by Vás měl o možnostech odborné pomoci 

informovat?

U této otázky jsem se domníval, že respondenti budou nej častěji odpovídat školu, která 

je přirozeným zdrojem informací, i v rámci šíření prevence. Podle názoru mladých lidí 

by ústřední úloha měla připadnout právě škole. Napříč pohlavím a v závislosti na typu 

školy jsem nepředpokládal výrazné rozdíly v odpovědích respondentů. Celkem 82 

respondentů, tedy 70% soudí, že informace o odborné pomoci má poskytovat škola. 

Celkem 52 respondentů, 44%, soudí, že se této úlohy mají zhostit také sami odborníci, 

kteří mají jednotlivé školy oslovovat, pořádat zde besedy a přednášky, šířit informace 

sami. Tento fakt je přínosný pro samotné pracovníky sociálních služeb a dalších 

pomáhajících institucí, kteří by asi měli opustit prostory svých organizací a vyrazit šířit 

osvětu do terénu, za lidmi. Další odpovědi na tuto otázku zdůrazňovaly vliv působení 

rodiny a televize.

Tabulka č. 16. Informační zdroj: škola

Odpovědí Škola

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

muž 4 9 6 3 22

žena 9 17 10 26 59

Celkem 13 26 16 29 82
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Tabulka č. 17. Informační zdroj: odborníci

Odpovědí: Odborníci

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

muž 6 4 3 2 15

žena 8 10 3 16 37

Celkem 14 14 6 18 52

Otázka 6.) Znáte nějaké konkrétní služby, kluby či organizace, které nabízejí 

odbornou pomoc a další aktivity dětem a mládeži?

Z hlediska míry znalosti služeb pro děti a mládež samotnou mládeží jsem předpokládal, 

že její úroveň bude odlišná zejména v závislosti na typu školy. Nejvyšší bude u studentů 

gymnázia a pedagogické školy. Z hlediska pohlaví více mezi muži než ženami. Aspekt 

pohlaví předpokládá zvýhodnění mužů, kteří své mentální aktivity zaměřují více na 

fakta a informace. Konkrétní znalost bude spíše jejich doménou. Obecně bude míra této 

znalosti mezi všemi respondenty nadpoloviční. Možnost odpovědi je volná, je zde 

nabídnut prostor pro širší sdělení. Některá konkrétní sdělení respondentů uváděla pouze 

název jedné služby, jiná jich uvedla víc, maximálně však 3. Někteří respondenti, více 

ženy než muži, sdělovali bližší informace o službě, jejím charakteru, činnostech nebo 

cílech.

Celkově 50 respondentů sděluje, že žádnou takovou službu nezná. Jedná se o 42% 

respondentů, 56% mužů a 37% žen. Což je skutečnost, která vyvrácí výchozí domněnku

o vyšší úrovni znalostí u mužů. Zbylých 68 respondentů, 58%, uvádí, že zná konkrétní 

poskytovatele. Například 23 respondentů uvádí K-centrum, 29 veřejné instituce 

(oddělení péče o dítě, diagnostické, výchovné a jiné ústavy, domy dětí a mládeže), 37 

má ponětí o nestátních neziskových organizacích (nadace, občanská sdružení, charita, 

diakonie; přičemž místní sociální služby zde byly uvedeny velmi nevýznamně).
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Tabulka č. 18. Znalost konkrétních služeb

Odpovědí: Ne

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

muž 10 8 2 20

žena 4 17 6 3 30

Celkem 14 25 8 3 50

Otázka 7.) Uveďte, jaké konkrétní činnosti by podle Vás měla služba zaměřená na 

děti a mládež obsahovat:

Pociťované skupinové potřeby jsou podle teoretické části zejména seberealizace, 

sebeprosazení, začlenění se do skupiny vrstevníků, oblast mezilidských vztahů, 

komunikace s lidmi, volný čas, nalézání identity. Názor respondentů bude ovlivněn 

příslušností ke škole i k pohlaví, budou vycházet z odlišných životních zkušeností. 

Respondenti nejvíce uváděli dvě aktivity. Mezi muži je nejvíce potřeba poskytovat 

podmínky pro efektivní trávení volného času, u žen také. U obou pohlaví je výrazně 

naznačena potřeba mezilidských vztahů, přátelství, dobré party. Třetí oblast potřeb se 

vztahuje na poskytování poradenství (psychologické, sociální, pracovní). Celkem uvádí 

potřebu volného času 90 respondentů, tedy 76%. Mezilidské vztahy 66 respondentů, což 

je 56% z celku. Na gymnáziu se nejvíce poukazuje na volný čas (80%), ale mezilidské 

vztahy a poradenství je vnímáno shodně 61%. Na odborné škole je situace podobná, 

avšak plných 100% respondentů zdůrazňuje volný čas, malá potřebnost se zde přikládá 

poradenství (pouze 17%). Na odborném učilišti je nejvíce vnímaná potřeba 

mezilidských vztahů, 67%. Na pedagogické škole je nejvíce zastoupeno poradenství, 

64% respondentů, pouze s nepatrným rozdílem od volného času se 63%

Tabulka č. 19. Aktivity pro děti a mládež

Škola G SOS SOU SPgS Celkem

Pohlaví muž žena muž žena muž žena muž žena muž žena

Vztahy 8 10 5 15 4 8 3 13 20 46

Poradenství 3 14 1 5 0 5 4 19 8 43

Volný čas 11 11 13 23 6 4 3 19 33 57
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Otázka 8.) Pokud byste se z určitých důvodů rozhodnul/a nabídku některé služby 

využít, jakč činnosti by tato služba měla Vám osobně poskytnout:

Otázka pociťovaných individuálních potřebách se bude odvíjet podle otázky předchozí, 

ale podává již informaci individuálně specifickou. Zjišťuje se, v jakých oblastech potřeb 

respondenti pociťují deficit. Celkový závěr je, že 83 respondentů projevuje potřebu 

poradenství (s obsahem, ketý je definován výše). Mezi muži nejsou v potřebě vztahů, 

poradenství a volného času výrazné rozdíly, jsou zastoupeni průměrně 50%. Ženy 

vnímají zejména potřebu poradenství, 80,5%. Na gymnáziu vede potřeba vztahů, na 

odborné škole poradenství, na učilišti také (ale rozdíly v ostatních potřebách nejsou 

výrazné) celkově v 89% odpovědích. Na pedagogické škole je vnímaná zejména potřeba 

poradenství, u 83% respondentů.

Tabulka č. 20. Aktivity, které by respondent využil

Škola G SOS SOU SPgS Celkem

Pohlaví muž žena muž žena muž žena muž žena muž žena

Vztahy 9 15 3 8 4 10 2 18 18 51

Poradenství 7 13 3 15 6 10 1 28 17 66

Volný čas 4 10 6 7 3 12 4 17 17 46
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Otázka 9.) Uveďte, o kterou z následujících aktivit byste měl/a největší zájem? 

Pokud danou aktivitu shledáte jako zajímavou, přiřaďte k ní hodnotu 1 

(nejdůležitější), 2 (velmi důležité), 3 (důležité).

Na základě výše uvedených skutečností o potřebách v závislosti na věku jsem usuzoval, 

že největšímu zájmu se budou těšit aktivity zaměřené na uspokojení potřeby někam 

patřit, něco dokázat, mít kmarády, Tedy na rozvoj sociability, rozvoj komunikačních 

kompetencí, schopnosti navazovat a vytvářet přátelské vztahy, začlenění se mezi 

vrstevníky, seberozvoj, vzdělávání, trávení volného času, poradenství apod. 

Předpokladem je, že potřeby se budou odlišovat v závislosti na pohlaví a škole. Také se 

vyskytnou potřeby, které budou zastoupeny ve stejné míře, nezávisle na těchto 

proměnných. Obzvláště tyto potřeby lze posléze pojímat za ústřední, pro mladou 

generaci typické, obecně platné. Tyto potřeby byly zjištěny po aplikaci konstanty, která 

určila významnost potřeby, z hlediska její průměrné hodnoty. Někteří respondenti 

určitou potřebu nepociťují vůbec, další přiřazují hondotu 1, 2 nebo 3. Zavedení 

konstanty mělo za následek, že potřeba, která byla označena největším počtem 

respondentů, z hlediska četnosti nejvyšším, sama neměla nejvyšší hodnotu, např. proto, 

že nebyla uváděna nejčastěji, jako potřeba s hodnotou 1. V zájmu redukce dat se dále 

věnuji 5 potřebám nejvýše hodnoceným a 3 s nejmenší hodnotou. Konstanta byla 

uplatněna pouze ve vztahu k pohlaví respondenta, u každého pohlaví měla odlišnou 

maximální hodnotu. Příslušnost ke škole nebyla do následující interpretace 

zařazena.Z hlediska pohlaví je u žen pořadí prvních pěti TOP potřeb následující: umění 

komunikovat, formulovat a sdělit vlastní názor; příprava na budoucí povolání; 

sebepoznání; začleňování do kolektivu; sebeprosazení. Tři potřeby s nejmenší 

přiřazenou hodnotou jsou tyto: zprostředkování informací; exkurze; doučování. 

U mužů je nejvýše hodnoceno umění komunikovat, formulovat a sdělit vlastní názor; 

příprava na budoucí povolání; základy slušného chování (etiketa); začleňování do 

kolektivu; sebepoznání. Tři nejméně hodnocené potřeby jsou: poznávání jiných kultur 

a zvyklostí; doučování; exkurze. Z hlediska TOP potřeb se mezi pohlavími rozdíly 

prakticky nevyskytují. Rozdíl je u žen v potřebě sebeprosazení, které je však u mužů

i tak poměrně vysoce hodnoceno na 9. místě. Totéž platí o základech slušného chování, 

vysoce hodnoceného mezi muži, které je u žen na 8. místě. Dvě nejmenší potřeby:



exkurze a doučování, jsou shodné u obou pohlaví. U mužů se ještě objevuje nízká 

potřeba interkultumího poznání, která je u žen v oblasti středových hodnot. U žen je 

nízká potřeba zprostředkování informací, které si zřejmě jsou schopny obstarat samy. 

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmá vyšší míra znalosti potřebných 

informací u žen, než mužů, kde tato potřeba má 6. nejvyšší hodnotu. Zjištěný rozdíl 

představuje významný nepoměr. Poznávání odlišných kultur je u žen hodnoceno v dolní 

polovině. Největších rozdílů v zájmu mezi muži a ženami došlo u těchto potřeb: zvýšení 

motivace k učení (zájem u žen, nezájem u mužů), zprostředkování informací (zájem 

u mužů, nezájem u žen). Lze tvrdit, že potřeby mužů i žen jsou spíše podobné, než 

odlišné. Z celkového počtu respondentů je TOP 7 následující: umění komunikovat, 

příprava na budoucí povolání, sebepoznání, začleňování do kolektivu, sebeprosazení, 

volný čas, základy slušného chování. Tři nejméně hodnocené potřeby jsou: besedy 

s vrstevníky, exkurze, doučování.

Tabulka č. 21 Pociťované potřeby celkem

Důležitost 1 2 3 celkem

Otázka
počet

procent
počet

procent počet procent
počet

procent
A 39 33,1% 29 24,6% 21 17,8% 89 75,4%
B 20 16,9% 28 23,7% 26 22,0% 74 62,7%
c 5 4,2% 21 17,8% 36 30,5% 62 52.5%

D 42 35,6% 40 33,9% 15 12,7% 97 82,2%
E 27 22,9% 31 26,3% 17 14,4% 75 63,6%
F 8 6,8% 18 15,3% 51 43,2% 77 65,3%
G 35 29,7% 27 22,9% 14 11,9% 76 64,4%
H 46 39,0% 28 23,7% 12 10,2% 86 72,9%
I 29 24,6% 40 33,9% 17 14,4% 86 72,9%
J 32 27,1% 26 22,0% 26 22,0% 84 71,2%
K 32 27,1% 21 17,8% 21 17,8% 74 62,7%
L 33 28,0% 43 36,4% 21 17,8% 97 82,2%
M 11 9,3% 28 23,7% 31 26,3% 70 59,3%
N 12 10,2% 23 19,5% 36 30,5% 71 60,2%
0 11 9,3% 27 22,9% 30 25,4% 68 57.6%

p 7 5,9% 23 19,5% 33 28,0% 63 53.4%

Q 20 16,9% 30 25,4% 25 21,2% 75 63,6%
R 14 11,9% 26 22,0% 27 22,9% 67 56.8%

S 15 12,7% 34 28,8% 14 11,9% 63 53.4%

T 18 15,3% 32 27,1% 21 17,8% 71 60,2%
u 22 18,6% 27 22,9% 17 14,4% 66 55.9%
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Otázka 10.) Jste v současné době se svou životní situací spokojen/a?

Na základě výše uvedených informací o míře životní spokojenosti občanů ČR byla 

výchozí domněnka taková, že míra životní spokojenosti bude u mládeže na vyšší úrovni. 

Tento fakt se potvrdil. Celkem 80% respondentů uvádí, že je spokojeno. Míra 

spokojenosti byla u žen i mužů podobná. Rozdíly v životní spokojenosti v závislosti na 

škole jsem předpokládal. Domníval jsem se, že nejvyšší bude u studentů gymnázia a na 

pedagogické škole. Nižší zastoupení jsem očekával u odborné školy a odborného 

učiliště. U gymnázia se tento fakt potvrdil u 96,5%. Naopak, na pedagogické škole, 

stejně jako na ostatních školách byla míra spokojenosti okolo 75%. Zajímala mne 

korelace s odpovědí na otázku 1. V kolika případech je odpověď u první i této otázky 

kladná. Celkem 13 respondentů, kteří jsou spokojeni, zároveň odpověděli u první otázky 

ano, čímž se zařadili do některé ze skupin, ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se 

paradoxně o 62% z celkových 21 osob. To svědčí o možné skutečnosti, že ačkoliv se 

mladý člověk nachází v obtížné situaci, může i tak myslet pozitivně a být spokojený. 

Celkově vysoká míra spokojenosti je příznivým faktem, dosvědčuje pohodový životní 

styl mladé generace.

Tabulka č. 22. Životní spokojenost

Odpovědí: Ne

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

muž 1 4 1 2 8

žena 0 5 4 7 16

Celkem 1 9 5 9 24

Odpovědí: Ano

muž 11 9 6 2 28

žena 16 18 8 24 66

Celkem 27 26 14 26 94
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Otázka 11.) Máte pro svůj život a každodenní problémy, s ním spojené, oporu v 

rodině?

Rodina je primární sociální skupina s největší přirozenou mírou vlivu na socializaci 

jedince. Z hlediska saturace psychických potřeb je důležitá zejména uspokojením 

potřeby citové jistoty a bezpečí. Resp. mírou, v jaké tuto potřebu saturuje. Odhad 

množství záporných odpovědí byl ten, že jeho míra bude významná. Tato domněnka se 

potvrdila, kdy celkem 32 respondentů, 27%, nemá v rodině oporu, což je každý čtvrtý. 

Jedná se o 28% mužů a 26% žen. Nejnižší míra opory je na učilišti, činí 42%. Na 

pedagogické škole je 25%, na gymnáziu 14%, na odborné škole 26%. Shrnuto, vyšší 

míru opory v rodině pociťují gymnazisté, zatímco významně nižší míra opory v rodině 

je u respondentů z učiliště. Studenti gymnázia se od ostatnních typů škol v této oblasti 

výrazně odlišují. Mohu se domnívat, že u 85% gymnazistů jsou rodinné vztahy 

v pořádku?

Zajímavé zjištění přináší souvislost mezi zápornou odpovědí u této otázky a kladnou 

v otázce 1. Celkem 8 z 21 uvádí, že nemá oporu v rodině, jedná se o 38% respondentů. 

Jedná se o ty respondenty, kteří uvádí za příčinu dlouhodobou nepříznivou situaci 

v rodině. Zde je korelace 100%. Při řešení problému (otázka 2.) se respondenti, kteří 

uvádí absenci rodinné podpory, v 60% spoléhají sami na sebe, 27% na přátele, přičemž 

paradoxně 4 respondenti (13%) hledají pomoc právě v rodině (o které tuší, že jim ji 

neposkytne).

Tabulka č. 23. Opora v rodině

Odpovědí: Ne

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

muž 2 4 3 1 10

žena 2 7 5 8 22

Celkem 4 11 8 9 32
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Otázka 12.) Baví Vás škola?

Vztah respondentů ke škole je důležitý. V prostředí školy vznikají vrstevnické skupiny, 

subkulutry, party, kterých je jedinec členem. Vztah studenta ke škole simuluje vztah 

zaměstnance k práci. V obou případech se jedná o povinnost, kterou je nutno plnit. 

Negativní vztah ke škole, negativní k práci, negativní k povinnostem. Celkově 

předpokládám, že většinu mladých škola nebaví. V závislosti na pohlaví předpokládám 

vyšší skóre kladných odpovědí u žen. V závislosti na škole nejvíce gymnazisty, nejméně 

učně.

Celkem 81 respondentů sděluje, že je škola baví. Výchozí domněnka je vyvrácena. 

Jedná se o 69% z celku, což je významný soubor kladných odpovědí. Jedná se

o skutečnost, která je veskrze pozitivní. V oblasti vztahu školy a studentů jsou položeny 

základy dobré spolupráce ze strany mladých lidí. Škola má řadu příležitostí, jak se 

podílet na formování mládeže. Otázkou zůstává, zda je vůbec ochotna/schopna tyto 

možnosti účelně rozvíjet. Zdá se, že škola představuje v životě mládeže výraznou 

stabilní jistotu, snad vytváří i pocit bezpečí. Z hlediska záporných odpovědí je míra 

srovnatelná s absencí opory v rodině. Eistuje vztah mezi chybějící oporou v rodině 

a záporné odpovědi u této otázky? Existuje, ale není významný. Pouze 10 respondentů 

uvádí zápornou odpověď v obou případech. Mezi muži škola nebaví 44,5%, mezi 

žennami potom pouze 21,5% respondentů. Tato skutečnost potvrzuje hypotézu, že škola 

baví více ženy, než muže. Na gymnáziu škola nebaví 39% respondentů, což představuje 

nej vyšší míru mezi všemi typy škol. Na učilišti záporně odpovídá 31%. Hypotéza se 

nepotvrdila. Na pedagogické a odborné škole je tato míra nejnižší, přibližně 18%.

Tabulka č. 24. Vztah ke škole

Odpovědí: Ne

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

muž 6 7 5 16

žena 5 6 2 6 18

Celkem 11 11 6 6 34
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Otázka 13.) Máte nějaké zájmy?

Předpokládal jsem, že drtivá většina mladých má nějaké zájmy. Každý člověk má nějaké 

zájmy. Jde pouze o to, jaké. Napříč pohlavími a školami by zde neměly být zjištěny 

žádné významné rozdíly. Obě hypotézy se potrvdily. Pouze 11% respondentů sděluje, že 

nemá žádné zájmy. Nejvíce bez zájmů jsou studenti odborné školy, celkem 17%. 

Nejméně bez zájmů jsou gymnazisté, kdy celkem 96,5% uvádí, že nějaké zájmy má. 

Celkově 89% respondentů sděluje, že nějaké zájmy má.

Tabulka č. 25. Zájmy

Odpovědí: Ne

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

muž 1 1 0 1 3

žena 0 5 3 2 10

Celkový součet 1 6 3 3 13

Odpovědí: Ano

muž 1 1 12 7 3 33

žena 16 18 9 29 72

Celkový součet 27 30 16 32 105

Otázka 14.) Co převážně děláte ve svém volnu?

Znalost náplně volného času patří mezi klíčové znalosti o mládeži. Mimo povinností ve 

škole a doma, volný čas představuje v životě mládeže významnou sumu času 

a významu. Něktří lidé tráví volný čas tzv. nicneděláním. Obsah "nicnedělání" se může 

člověk od člověka odlišovat. Může se jednat o veškeré pasivní formy trávení volného 

času: bezcílné sledování televize, válení se na pohovce, ale i civění do zdi nebo z okna. 

Předpokládal jsem, že určitá malá skupina mladých se k tomtuto stylu přihlásí, což se 

nepotrvdilo. Jednalo se o velmi malou skupinu čítající 6 respondentů, 5%. Významná 

většina 112 respondentů uvádí konkrétní způsoby trávení volného času. Oblasti trávení 

volného času jsou rozmanité. Mohou být ovlivněny příslušnosti k pohlaví i ke škole. 

Volnočasové orientace se zaměřují na vztahy (být někde s partou, s partnerem, rodinou),



zájmovou činnost (hobby), různé sportovní aktivity, poslouchání hudby, hraní na PC 

apod. Předpokládám, že způsob trávení volného času respondentů se převážně 

nerealizuje v oblasti sportu.

Populární je mezi mládeží ride (jízda) na biku (kole), snowboarding, shopping, tunning. 

Ale také sezení u piva, sledování filmů, sexuální aktivity, relax; stejně jako příprava do 

školy, další vzdělávání se, věnování se kultuře (aktivně i pasivně), brigády. Náplň 

volného času může být také v rozporu se společenskými normami. Způsob trávení 

volného času je významně podmíněn příslušností ke škole. Nejvyšší odlišnost budou 

vykazovat studenti gymnázia. Specifické způsoby budou zjištěny také u učňů. 

Pedagogická a odborná škola bude orientována více na vztahy s lidmi (kamarády, 

partnerem, rodiči, sourozencem apod.), ale také introvertně. Zjištěné aktivity, které 

respondenti převážně dělají ve svém volnu jsou následující: bytí s přáteli (54 

respondentů), sportovní činnost (45), mimoškolní vzdělávání (29), hobby (25), zábava 

(21), partner (19), relax (17), kultura (15), výlety a cestování (15), práce (12).

Tabulka č. 26. Náplň volného času

Odpovědí: Nic

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgŠ Celkem

muž 1 0 1 0 2

žena 0 1 1 2 4

Celkem 1 1 2 2 6

Odpovědí: Něco

muž 11 13 6 4 34

žena 16 22 11 29 78

Celkem 27 35 17 33 112

Z hlediska sportovních aktivit a přepokládanému nižšímu zájmu o tento aktivní způsob 

trávení volného času, lze předpolkádat, že jejich oblibě se budou těšit zejména ti 

responedenti, kteří vykazují obecně vyšší sociabilitu, ale jsou také zaměřeni na 

zvyšování individuálního výkonu. Z celkového množství respondentů se jich 45%
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věnuje sportovním aktivitám. Otázkou je, v jaké míře se toto uskutečňuje. Je sportovní 

činnost organizovaná? Jedná se o kolektivní sport, nebo o samostatné cvičení? 

Uskutečňuje se v oblasti tradičních sportovních aktivit, nebo je zájem víc o moderní 

sportovní aktivity? Na tyto otázky můj výzkum neodpovídá. Mezi muži je převážný 

způsob trávení volného romou sportovních aktivit typický u 30% respondentů, u žen se 

jedná o 40%. Celkem se jedná o 45 respondentů, tedy o 38% respondentů z celkové 

počtu. Ze všech mladých, kteří tráví volný čas konkrétním způsobem, jiným než 

nicneděláním, to je celkem 40%.

Tabulka č. 27. Sportovci

Sport

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

muž 4 5 2 0 11

žena 7 10 3 14 34

Celkem 11 15 5 14 45

Otázka 15.) Jste spokojeni se způsobem tráveni vašeho volného času?

Spokojenost s trávením volného času by měla být významná, vzhledem k předpokladu, 

že většina respondentů bude mít možnost trávit svůj volný čas podle své svobodné 

vůle, bude spokojená. Tento fakt se potvrdil. Celkem 82% respondentů je spokojena 

strávením svého volného času. Jedná se o významné množství. Nejnižší míra 

spokojenosti s volným časem je u studentů pedagogické školy, kde činí celkem 28,5%.

Tabulka č. 28. Spokojenost s trávením volného času

Pohlaví Škola

G SOS SOU SPgS Celkem

Odpovědí: Ano

muž 12 12 6 2 32

žena 14 19 9 23 65

Celkem 26 31 15 25 97
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Závěrem výzkumné části je třeba shrnout zjištěné informace a pokusit se formulovat 

závěrečné sdělení o zkoumaném vzorku. Tedy z hlediska příslušnosti ke škole

i k pohlaví existují rozdíly. V řadě oblastí dochází ke shodám. Například studenti 

gymnázia a učiliště se odlišují nej významněji. Pokud by zjištěné informace měly sloužit 

jako podklad pro komunitní plánování sociálních služeb pro děti a mládež v 

Litoměřicích, mohou být užitečné. Zejména závěry z otázky 1., kde se 18% zařazuje do 

některé z rizikových skupin, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Tento počet je 

významný, neboť představuje plnou 1/5 z celkového množství respondentů. Zřejmě se 

také jedná o částečně podhodnocený údaj, kdy lze předpokládat, že fakticky ohrožených 

bude mnohem více. Avšak i zjištěný údaj je pro plánování služeb sociální prevence 

významný. Nejčastěji uváděnou příčinou je užívání návykových látek. Při vzniku 

nějakého problému se respondenti nejvíce obrací s pomocí na vlastní rodinu nebo 

přátele. Pouze malé množství respondentů se snaží řešit problém problém vlastními 

silami nebo jej neřeší vůbec. V možnost odborné pomoci věří významné množství 

mladých, ti mají také nemalou zprostředkovanou i vlastní zkušenost s úspěšnou 

odbornou pomocí. Značné množství mladých lidí také soudí, že by odbornou pomoc 

momentálně samo využilo. Informovanost o možnostech odborné pomoci je mezi 

respondenty také vysoká. V oblasti názoru, jaké aktivity se mají poskytovat mládeži 

zejména, vyplývá orientace na volný čas, mezilidské vztahy a poradennství. Tytéž 

oblasti jsou centrem zájmu při eventuálním samostatném využití sociální služby. 

Z hlediska potřeb mládeže nejvýrazněji vystupují do popředí orientace na komunikaci, 

mezilidské vztahy, intergraci, seberozvoj, volný čas. Životní spokojenost mladých lidí je 

na vysoké úrovni, stejně jako opora v rodině. Avšak množství nespokojených i v rodině 

nemajících zázemí není nezanedbatelné. Z hlediska trávení volného času významné 

množství respondentů sděluje, že jej tráví konkrétními způsobem, a je s ním spokojeno. 

Cíle výzkumu bylo dosaženo, vnímané potřeby zkoumané populace byly vydefmovány, 

možnosti jejich saturace také.
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8. Diskuze

Na základě teoretických podkladů, které jsou podrobně rozvedeny (včetně 

odkazů) v teoretické části mé práce, jsem se ve svém výzkumu orientoval na 

zjištění konkrétní situace mládeže v obci do 25 000 obyvatel. Cílem práce bylo 

zjištění základních charekteristik litoměřické mládeže, na základě výzkumného 

šetření, které jsem realizoval na čtyřech typech středních škol v obci 

Litoměřice. Výstupy, které jsem na základě tohoto šetření zjistil nebyly dosud 

v Litoměřicích takto zkoumány. Mládež stojí částečně mimo hlavní proud 

zájmu aktérů komunitního plánování. Je stále ponechána napospas sobě samé. 

Tato skutečnost není nikterak pozitivní. Ve shodě s tvrzením, že mládež je 

ohrožena již samotnou skutečností dospívání, je třeba postoj realizátorů 

komunitního plánování v obci změnit. Výzkumné šetření, které jsem realizoval, 

s cílem zjistit, jak jsou uspokojovány vnímané potřeby mládeže spadá do první 

fáze komunitního plánování, do zjišťování a analýzy potřeb cílové skupiny.

Mládež lze považovat za rizikovou (ohroženou), bez ohledu na další její možné 

charakteristiky. Tedy bez ohledu na skutečnost, zda např. na základě mého 

šetření, o sobě respondenti prohlašují, že se řadí mezi některé z ohorožených 

skupin. V těchto případech jsou potřeby respondentů dobře artikulovány 

ajejich situace si zřejmě žádá realizaci odborné činnosti, se zaměřením na 

zlepšení sociálních podmínek života těchto mladých lidí a uspokojování jejich 

potřeb.

Služby sociální prevence se zaměřují na předcházení rizikům, jejich uživatelem 

se tedy může stát každý mladý člověk, bez ohledu na skutečnost, jestli 

vykazuje určitou míru problémovosti, nebo ne. Dospívání jistě představuje 

riziko samo o sobě. S tímto tvrzením je možné souhlasit a ztotožnit se s ním. 

Bylo řečeno, že dospívání s sebou nese dotváření identity. V rámci tohoto 

procesu si mladý člověk klade řadu otázek, např. kdo vlastně jsem, kam 

směřuji. Ze všech sociálních skupin na něj nejvíce působí skupina vrstevníků, 

parta. Skrze společenské vztahy, které jedinec vytváří a udržuje, získává 

zprostředkované informace o sobě samém, zpětnou vazbu. Základy osobnosti
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vznikají v prostředí rodiny, která na jedince působí pozitivně nebo negativně.

V rodině jsou položeny základy pro budoucí hodnotovou orientaci a životní 

strategii mladého člověka. Od rodičů se dítě učí vytvářet sociální vztahy, 

získává postoj k institucím (zejména škole, tedy vzdělání), hodnotovou 

orientaci a přebírá způsoby trávení volného času. Volný čas je prostor pro 

seberealizaci a odpočinek. Způsoby jeho trávení mohou být pro člověka 

přínosné, např. když se věnuje konkrétním zájmům, v nichž se rozvíjí 

a realizuje, ale je to také prostor pro rozvoj a prohlubování negativních jevů, 

jako je zejména záškoláctví, užívání návykových látek, které se ve svém 

důsledku projevují na osobnosti mladého člověka pouze negativně, vedou 

k rozvoji dalších problémů, popř. k celkovému úpadku osobnosti, ztrátě 

přirozených vazeb na rodinu, přátele, školu, zájmy.

Mimo konkrétního mladého člověka, resp. mládeže jako celku, se v rámci 

preventivního působení měly sociální služby orientovat na samotnou nukleární 

rodinu. Vzhledem k nebezpečně vysokému množství rozvodů (59 rozvodů na 

100 uzavřených manželství), lze předpokládat, že míra výchovného působení 

rodiny na dítě významně poklesá, rodina ztrácí na kvalitě a může v životě 

mladého člověka představovat klíčové problematické prostředí, které má za 

následek destabilizaci osobnosti, vede k sociálnímu vyloučení. Ztráta 

primárních funkcí rodiny, jako třeba výchovné a emocionální funkce, 

neexistence vzorů ať mužských či ženských, ale i adekvátních vztahů. 

Následně dochází logicky k odcizování se mezi členy rodiny a orientaci 

mladého člověka na mimorodinné struktury, které svým socializačním 

působením rovněž nemusí vést k požadovaným společenským cílům, mohou se 

jim naopak velmi vzdalovat, či být vůči nim ve vyloženém protikladu. 

Výzkumné šetření přináší zajímavé výsledky ve vztahu mládeže k rodině, kdy 

v případě vzniku nějakého problému méně než polovina respondentů volí 

způsob řešení právě pomoc v rodině. Významná část respondentů se orientuje 

na svépomoc (zejména muži) a na pomoc přátel a jiných blízkých osob. Oproti 

tomuto faktu převážná část respondentů sděluje, že pro každodenní problémy 

spojené se životem, oporu v rodině má. Tyto údaje jsou v určitém protikladu, 

svědčí o nejednotném názoru mladých lidí na rodinu, kdy její vliv na 

eventuelní problémy je poměrně nízký, vnímaná míra běžné podpory je však
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vysoká. Zde je třeba se ptát, jaká je příčina tohoto rozdílu. Tvrdím, že řešit 

problémy spíše s přáteli (vrstevníky) je pro mladého člověka přirozenější, 

protože míra zkušeností je mezi vrstevníky poměrně stejná, a otevřenost ve 

vztahu s nimi může být vyšší, než vůči rodině. Vedle tohoto faktu, mne ještě 

napadá, že řešit své problémy uvnitř rodiny může pro mladého člověka 

představovat riziko. Významnou roli mohou hrát obavy, že řešení bude málo 

citlivé, s nedostatečným porozuměním, s nadbytečným yužitím případných 

sankcí. Protože například školní neúspěchy či problémy s užíváním drog, 

mohou rodiče pociťovat jako velmi špatné a mohou se, ve snaze o jejich 

řešení, uchýlit ke způsobům, které mladý člověk vnímá jako nespravedlivé 

(sankce, např. domácí vězení apod.). Tak u něj může vzniknout pocit, že kdyby 

doma nic neřekl, udělal by lépe, kdy se napříště bude orientovat právě mimo 

rodinu. Zde je třeba také upozornit na skutečnost, že objektivní posouzení 

situace nemůže poskytnout osoba, s níž máme vytvořený emoční vztah. 

Celkem 8 respondentů, řadících se mezi ohrožené skupiny, uvádí za příčinu 

právě dlouhodobou krizovou situaci v rodině. Řešit problémy s přáteli fakticky 

znamená zjišťovat jejich zkušenosti a názory, bez rizika dalších sankcí. Ale 

fakt je, že dost často nám právě naši přátelé mohou poradit, abychom se 

obrátili raději na rodiče, kteří mají přeci jen více kompetencí a zkušeností. 

Přiznat problém v rodině znamená zejména vyjádření důvěry, ale také 

opravdovou snahu vzniklou nepříznivou situaci řešit.

S ohledem na životní situaci mládeže, resp. její ohroženost (18%) samu o sobě, 

je zjištěná míra životní spokojenosti mladých překvapující. Celková životní 

spokojenost občanů je 70%, u zkoumaného vzorku respondentů je 80%. Tato 

skutečnost může vypovídat o mnohém. Třeba o tom, že si mladí lidé často 

problémy příliš nepřipouští, ačkoliv jim musí sami fakticky čelit. Tato situace 

je typická u konzumentů drog, kteří zjevně nemají svou situaci pod kontrolou, 

ale vůči kritice okolí jsou zatvrzelí, jdou do konfliktů s lidmi, kteří je na tyto 

věci upozorňují, přičemž sami mají pocit, že svou závislost pod kontrolou mají. 

Subjektivně problém negují. Tento postoj je typický obzvláště u konzumentů 

marihuany, kteří mají tendenci bagatelizovat její nebezpečnost, tvrdí, že 

marihuana není droga. Přitom není výjimkouu, že si první marihuanovou 

cigaretu dávají již před začátkem školního vyučování. Je ale zřejmé, že kvalitu
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jejich studijních výsledků nebude tento fakt potrvzovat. Obecně lze usuzovat, 

že u mladého člověka dojde ke změnám v pozornosti, myšlení, paměti, ale také 

emotivitě a zájmech. Tyto změny potom mohou vyvolávat další krize, které se 

pozvolně (plíživě) prohlubují. Z hlediska preventivního působení školních 

institucí je na místě apelovat na intenzivnější preventivní činnosti i u studentů 

starších ročníků, kteří jsou ve svých názorech na drogu vyhranění, a odmítají, 

že by se mohli mýlit. Preventivní akce u těchto lidí si žádá více, než jen 

povídání o účincích a možných následcích konzumace drog. Nejlepším 

způsobem se mi jeví odstrašující příklady, tedy angažování těch lidí, kteří se 

kvůli drogám dostali do vážných životních problémů, kdy třeba někomu težce 

ublížili na zdraví, byli ve vězení, či se nakazili nevyléčitelnou nemocí, přišli

o rodinu, práci, bydlení, došlo u nich k celkové sociální i osobní devastaci. 

Mnozí z nich v určité době také kouřili pouze marihuanu, kterou nepovažovali 

za nebezpečnou.

V oblasti životní spokojenosti lze také předpokládat, že mladí lidé jsou spíše 

bezstarostní a zaměřují se zejména na požitek. Ve srovnání se zbytkem 

populace právě mladí lidé nejvíce razí pohodový životní styl, odkládání 

povinností, odsouvání problémů.

Z hlediska hodnotových preferencí je výrazná orientace mladých lidí na 

přátele, volný čas, rodinu a práci. Což jsou oblasti, ve kterých dochází ke shodě 

s ostatní částí populace. Pokud respondenti mají uvést, jaké základní aktivity 

by měla obsahovat služba zaměřená na mládež, sdělují, že se tato služba má 

zaměřovat zejména na rozvoj mezilidských vztahů (rodina, vrstevníci), na 

efektivní trávení a využívání volného času, poskytovat poradenství ve věcech 

osobních, ale i v oblasti vzdělávání a budoucího pracovního uplatnění. Tyto 

skutečnosti jsou pozitivní, protože hovoří o významné míře sebereflexe 

mládeže, jakožto o významné orientaci na své budoucí uplatnění. Mladí lidé 

tedy nežijí pouze přítomností, o svou budoucnost se aktivně zajímají. Na 

otázku, jaké činnosti mají pro mládež nej větší význam, dávají prioritu umění 

komunikace, přípravě na budoucí povolání, začleňování do kolektivu, 

kvalitním vztahům, sebepoznání, sebeprosazení a efektivnímu trávení volného 

času. Tyto skutečnosti jasně hovoří o základním paradoxu v hodnotové
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orientaci české společnosti, tedy v orientaci na zvyšování vlastního výkonu 

a individuální prosazení a paralelnímu rozvíjení sociálních vztahů. Zaměření se 

na výkon je pro naši společnost charakteristické, zjištěné výsledky 

u zkoumaného vzorku tento fakt potvrzují. Zde je na místě zvážit, zda orientace 

na výkon vyplývá z tlaku rodiny na jedince, aby byl úspěšný při studiu

i profesně, nebo zdaje tato motivace vnitřní, vyplývající z vlastního rozhodnutí 

jedince se prosadit. Jistě může jít i o kompenzaci narušených vazeb v rodině či 

nízké míry začlenění se do společnosti vrstevníků. Zájem o volný čas 

dosvědčuje významnou míru neuspokojení této potřeby, kdy člověk třeba 

vlastní jízdní kolo, může na něm občas jezdit a podávat sportovní výkon, ale 

velice jednoduše také podléhá lenosti a vlatnímu pohodlí. V trávení volného 

časuje mladý člověk zodpovědný pouze vůči sobě samému.

V oblasti vnímaných potřeb a možností jejich uspokojování prostřednictvím 

služeb sociální prevence vyplynuly z výzkumného šetření závěry, které hovoří 

ve prospěch zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. To se ve své 

činnosti zaměřuje právě na zajištění podmínek pro přijatelné volnočasové 

aktivity, ale také rozvoj psychických a sociálních dovedností, zajištění 

podmínek pro přiměřené vzdělávání, realizuje aktivity pro lepší orientaci 

v mezilidských vztazích, podporuje sociální začleňování a upevňování vztahu 

s rodinou. Lze tedy předpokládat, že zařízení tohoto typu se může v obci velmi 

dobře realizovat, o jeho služby je mezi zkoumanou mládeží výrazný zájem. 

Bylo také řečeno, že klienty zařízení tohoto typu jsou osoby v nepříznivé 

sociální situaci (18% respondentů), osoby s rizikovým způsobem chování 

a další mladí lidé, kteří jsou v procesu dospívání (zbývajících 82%), kteří jsou 

na cestě hledání vlastní identity (usilují o sebepoznání). Mohu tvrdit, že výše 

uvedené potřeby jsou dnešní mladé generaci společné. Jejich uspokojování je 

ale deficitní, a je třeba rozšířit nabídku sociálněpreventivní aktivit.

V souvislosti s psychosociálním vývojem zde vystupuje zmíněná orientace na 

výkon, který je v protikladu s méněcenností. Jde o potřebu sebeuplatnění 

prostřednictvím dosahování faktických úspěchů ve škole či zájmové činnosti, 

ale i v sociálních vztazích, schopnosti efektivní komunikace. Tomu odpovídá 

hledání identity prostřednictvím sebepoznání, i v rámci rozvoje mezilidských
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vztahů a začleňování se do společnosti. Potřeba být členem nějaké party 

vrstevníků, nebo osob stejných zájmů, s nimiž se mladý člověk identifikuje, 

skrze něž poznává sám sebe. Neméně výrazná je potřeba intimity, tedy tvorby 

osobních vztahů, jejich udržování, rozvíjení a prohlubování. Obecně zde 

vystupuje obava z izolace od společnosti, kterážto izolace je respondenty 

vnímaná j ako ohrožuj ící.

Domnívám se, že je možné říci, že hodnotová orientace zkoumaného vzorkuje 

v souladu sjiž zjištěnými závěry. Je zejména hedonistická (v orientaci na 

mezilidské vztahy), profesně-rozvojová (potřeba dosahovat výkonu, vzdělávat 

se, seberealizovat se, dosáhnout sebepoznání) a egoisticko-materialistická 

(v souvislosti s dosahováním výkonu, seberozvojem a úspěšností). Vzhledem 

k vysoké potřebě sebepoznání, sebeprosazení, trávení volného a začlenění se 

mezi vrstevníky je zde patrné významné riziko multifaktoriální deprivace 

významové, identity i sociálního vztahu. Tento závěr je relativně optimistický, 

pokud ovšem bude existovat dostatečná nabídka, kterou budou moci využít.

Způsoby trávení volného času mládeže jsou rozmanité. U zkoumaného vzorku 

se potvrzuje obecná volnočasová orientace mládeže sportovní (aktivní 

sportování u 45 respondentů, hraní PC u 9 osob), nejzastoupenější je orientace 

extrovertní (zaměřená na mezilidské vztahy u celkem 70 osob, zábavu u 21 

osob, zařazuji sem i výlety a cestování u 15 osob) a orientace kulturní (zejména 

na vzdělávání mimoškolní u 29 respondentů, přípravu do školy u 9 osob 

a vlastní pasivní kulturní činnosti u 15 osob). Zaznamenána je též orientace 

introvertně-konzumní typická pasivitou, tedy "nicneděláním" (5 osob sděluje, 

že nedělá vůbec nic, 17 osob se věnuje jakémusi odpočinku). Manuální 

orientace zde prakticky není zastoupena, což se dalo očekávat, neboť tato je 

typická pro mládež žijící v obcích do 2000 obyvatel, což Litoměřice nejsou. 

Zjištěná spokojenost s trávením volného času u zkoumaného vzorku 

respondentů je 80%. Zdá se, že v této oblasti nepociťují mladí lidé nedostatky, 

jejich potřeby jsou v tomto směru uspokojovány. Avšak nachází se zde také 

důležitých 20% mladých, kteří nejsou se způsobem trávení volného času 

spokojeni. Jedná se o plnou 1/5 respondentů, což jistě není nezanedbatelné 

množství.
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Zjištěné výsledky nepotrdily teorii o nadměrném sledování televize 

a poslouchání hudby ve skupině mládeže. Další oblasti, jako kontakt s přáteli, 

schůzky s partnerem, "nicnedělání" a příprava do školy (studium) výzkum 

potvrdil. Ohledně sledování TV a poslouchání huby se domnívám, že si 

respondenti zřejmě tyto aktivity vůbec nevnímají jako aktivní činnost, pročež 

je neuvedli. Kdyby místo volné otázky byla ve výzkumu předložena tabulka, 

do které by respondenti označili volbu na základě předem definovaných 

způsobů, jistě by zde u významného množství respondentů TV i hudba 

uvedena byla. Z hlediska poslouchání hudby i sledování TV je tato činnost 

zřejmě tak běžná, že si mladí lidé ani pořádně neuvědomují, že se jedná 

o způsob trávení volného času. Otázka ve výzkumu byla položena tak, aby 

respondenti uvedli, co dělají ve svém volnu převážně. Logicky se tedy na TV 

mohou dívat, mohou i poslouchat muziku, avšak ne převážně. Pokud chtěl 

zjistit, co všechno dělají ve svém volném čase, musela by otázka být položena 

jinak. Zjištěné výstupy přináší informace pozitivní, jejich pozadí ovšem může 

být různé. Trávení času s přáteli má řadu podob. Mohou se scházet na různých 

místech, náplň jejich setkávání může být bezpečná i nebezpečná. Z hlediska 

užívání návykových látek to jsou právě party vrstevníků, které umožňují 

mladému jedinci první zkušenost s drogou, kdy následně se právě konzumace 

může stát jediným smyslem vzájemného setkávání. V této fázi se vliv 

vrstevníků stává negativním. Z hlediska sportovních aktivit mohu uvést 

podobný model. Když někdo jezdí na skateboardu, jedná se bez diskuze

0 sportovní aktivitu, ve které se jedinec může dobře realizovat a dosáhnout

1 řady úspěchů. Avšak tzv. pouliční sporty jsou často velmi úzce napojeny na 

konzumaci návykových látek, a tak mohou pro mladého člověka představovat 

riziko. V rámci nízkoprahového zařízení se doporučuje vytvářet prostor pro 

bezpečné formy trávení volného času. Striktně jsou zde zakázány veškeré 

formy užívání alkoholu a drog, ale i pobyt takto ovlivněných jedinců 

v prostorách zařízení. Protože se tzv. pouliční sporty těší výraznému zájmu 

mladé generace, je třeba, aby ve venkovních prostorách bylo dostatek místa pro 

skejťáky, bikery i rollery (jezdce na kolečkových bruslích). Absence u-rampy 

a dalších umělých překážek (funboxů, slidů) jistě snižuje atraktivitu této 

sociální služby a vede k menšímu počtu uživatelů.
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Ve shodě se závěry dříve realizovaných výzkumů mládeže i mého výzkumu 

mohu jistě potrdit, že dospívání je rizikem samo o sobě. Mladí lidé nemají 

rozvinuté kompetence řešit obtížné sociální situace, nemají úplnou oporu 

v rodině, jejich orientace v sociálních vztazích je na nízké úrovni, jsou 

ohroženi řadou sociálně patologických jevů a sociální dezintegrací či exkluzí. 

Je třeba věnovat této cílové skupině zvýšenou pozornost. Bez ohledu na 

skutečnost, zda se jedná o již problematické osoby, je třeba vytvářet bezpečné 

prostředí pro seberealizaci, vzdělávání, vytváření nových přátelství, 

poskytování poradenství. To vše ve smyslu zlepšování sociálních podmínek 

mládeže, prevenci sociálního vyloučení, s cílem integrovat mládež do 

společenských procesů a modifikovat jejich životní podmínky a životní 

způsoby prosocializačně všem lidem bez rozdílu.

112



Závěr

Předložená práce měla teoretický a praktický rámec. Byly vysvětleny 

demografické charakteristiky české společnosti, uvedena věková struktura 

populace. Práce se zaměřovala na děti a mládež v obci Litoměřice a možnosti 

komunitního plánování sociálních služeb ve městě. Sociální službou zde byly 

myšleny služby sociální prevence, pro účely práze se jednalo o nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež. Z hlediska společnosti zde byly vydefinovány 

klíčové pojmy vztahující se ke struktuře (stratifikaci) společnosti na základě 

příslušnosti k sociálním skupinám, sociálním třídám. Byl zde představen 

koncept sociálního statusu, který určuje sociální pozici jednotlivce na 

společenském žebříčku. Ze statusového hlediska vylpynuly klíčové oblasti, j 

jako je vzdělání a příjem. Vzdělání vytváří podmínky pro pracovní uplatnění, 

od něhož se posléze odvíjí příjem. Vztah vzdělání a příjmu, jak bylo uvedeno 

není úměrný. Rodiny, jako primární sociální skupiny, jsou nositeli hodnot 

a pozic, které určují sociální pozici dětí. Rodina je východisko života každého 

individua. Rodina nás vychovává, připravuje na život ve společnosti, určuje 

hodnotové orientace, umisťuje nás na určitý typ škkoly, náš život zásadním 

způsobem usměrňuje. Každá společnost je nositelem kultury, od které se odvíjí 

životní strategie lidí. V rámci společnosti existují podskupiny, které mají svou 

vlastní kulturu (subkulturu), která se může od celospolečenské kultury i značně 

odlišovat. Lidé se nachází v určitých sociálních podmínkách, které sami 

vytváří, jejichž následkům sami čelí. V rámci příslušnosti k sociálním vrstvám 

a skupinám se vytváří identita. Jedinec si osvojuje určité způsoby chování 

a systém hodnotové orientace, který je pro jeho život určující. Hodnoty jsou '/ 

vnímány jako potřeby. Hodnotu pro nás představuje to, co má nějaký osobní 

význam. Pro hladového to je např. jídlo. Společnost není v této orientaci 

jednotná, protože skupiny uvnitř společnosti mají odlišné potřeby, které se 

navzájem podmiňují, ale mohou se také vylučovat. Společnost se v rámci 

místních podmínek vyvíjí, modernizuje. Životní strategie a hodnotové 

orientace se transformují. Společenské skupiny jsou ve vzájemném vztahu, 

který má různé podoby, pozitivní i negativní. Jedinec se v průběhu svého 

života vyvíjí, jeho sociální pozice pdléhá vývojovým změnám. Z chudé rodiny
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s nízkým vzděláním rodičů ne vždy musí vyrůst chudý a málo vzděůaný 

člověk. Pohyb na společenském žebříčku se označuje jako mobilita. 

Společenské skupiny mají svůj kapitál, který má různou kvalitu. Společnost je 

charakteristická společnými znaky, tedy jistou podobností (příbuzností) mezi 

jednotlivými jejími prvky. Kvalita mezilidských vztahů je určena mírou 

soudržnosti těchto prvků. Solidarita je aspektem soudržnosti. Vztahy mezi 

ldimi vycházejí z přirozených potřeb lidí sdružovat se a navzájem si pomáhat. 

Sociální ochrana obyvatelstva je jedním z primárních úkolů státu. Moderní stát 

je sociální a přebírá určitou míru zodpovědnosti na sociální podmínky občanů. 

Rodina zejména slouží k reprodukci pracovní síly. Občané potřebují, aby se

o ně v přiměřené míře stát postaral, podporoval porodnost, poskytoval sociální 

dávky a služby. Moderní stát je státem práva. Garantuje dodržování základních 

práv a svobod, včetně jejich vymahatelnosti. Práva a svobody vyplývají 

z přirozené potřeby člověka, mají celospolečensky uznanou hodnotu. Lidská 

práva se vyvíjela, jsou upravována řadou norem, obvykle mezinárodněprávní 

povahy. Je zakázána diskriminace. Každý člověk má právo na důstojný život 

a ochranu před sociálními riziky. Děti a mládež mají právo na zvláštní ochranu 

proti fyzickým a morálním hrozbám, kterým jsou vystaveny. Každý člověk má 

právo využívat sociální služby. Vymahatelnost práva je podmíněna 

společenským kosenzem, legitimitou, která vyplývá z úrovně solidarity mezi 

občany státu. Sociální pomoc se realizuje prostřednictvím sociálních služeb 

a sociálních dávek, jejichž poskytováním se zvyšuje úroveň sociálního smíru. 

Sociální ochrana vede k udržení či zlepšení životní úrovně jednotlivých skupin 

občanů. Východiskem sociální ochrany je sociální prevence, která se zaměřuje 

na předcházení a zmírňování dopadů sociálních rizik. Děti a mládež patří za 

skupinu, která je obzvláště zranitelná, nemá schopnost se sama příliš aktivně 

podílet na modifikaci sociálních podmínek, ale jejím závažným následkům 

čelí. V souvislosti se sociální prevencí je třeba působit na instituce, které mají 

na děti a mládež nej vyšší vliv: rodinu a školu. Dále je třeba rozvíjet preventivní 

programy, které se již přímo věnují této ohorožené skupině, zaměřují se na 

jejich základní potřeby, o jejich uspokojení jde především. Nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež se svou činností zaměřují na všechny okruhy potřeb 

tak, jak byly zjištěny ve výzkumném šetření. Mládež je sociální skupina 

s vlastní kulturou, v jejímž rámci se realizují další podskupiny a vznikají další
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subkultury. Mládež je ohrožena řadou negativních sociálních skutečností, jímž 

není schopna sama bezproblémově čeli. V řadě případů dochází k selhání 

rodiny, jako základního socializačního činitele. V řadě obcí dosud neexistuje 

žádné zařízení, které by na zjištěné negativní skutečnosti reagovalo. V oblasti 

služeb sociální prevence je dostatek prostoru pro vznik sociálních služeb typu 

nízkoprahového zařízení, existuje zde výrazná poptávka ze strany mladé

generace. Výzkumné šetření zde simulovalo fázi zjišťování a analýzy potřeb
/

cílové skupiny. Svůj cíl splnilo. Byly zjištěny základní okruhy vnímaných 

potřeb. V kritických oblastech yýzkiamu bylo vždy zjištěno nemalé množství 

ohrožených osob, jednalo se v průměru o 20% respondentů. Zjištěné výstupy 

mohou být aplikovány přímo v Litoměřicích, popřípadě může být výzkumný 

nástroj uzpůsoben jinak, některé otázky mohou být více (blíže) specifikovány. 

Avšak cíl byl naplněn, vnímané potřeby byly zjištěny. Nová sociální služba
v-~

tedy může být konstruována podle zjištěných informací, které jsou relevantní 

a platné.
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Příloha číslo 1. Dotazník

Seznam příloh



Tento dotazník je  zcela anonymní. Je třeba uvést pouze věk, pohlaví a název školy. 
Získané informace budou sloužit pouze k účelům diplomové práce. Vyplňte prosím 
dotazník poctivě a zodpovědně. Vámi vybranou odpověď, pokud není uvedeno jinak, 
zakroužkujte. Předem děkuji za Vaši snahu a spolupráci.

Autor

VĚK: POHLAVÍ:
A) Muž_____
B) Žena_____

NÁZEV ŠKOLY:

1.) Za osoby ohrožené sociálním vyloučením se považují děti a mládež, kteří:

A) chodí za školu
B) užívají návykové látky
C) žijí v sociálně znevýhodňujícím prostředí
D) jsou vystavené dlouhodobé krizové situaci v rodině
E) vedou rizikový způsob života
F) dopouští se trestné činnosti
G) jsou ohrožené trestnou činností jiné osoby

Domníváte se , že sám/sama patříte do některé z uvedených skupin?

A) ne
B) ano

Pokud jste odpověděli ano, do které skupiny se řadíte? (označte křížkem)

A) □  B) □  C) □  D) □  E) □  F) □  G) □

2. a) Pokud připustíte existenci určitého problému, jak předpokládáte, že jste 
jeho řešení schopen/schopna zvládnout? Nyní Vám předkládám možné způsoby 
řešení:

A) sám/sama
B) s pomocí rodiny
C) s pomocí přátel, vrstevníků, jiné blízké osoby
D) s využitím odborné pomoci
E) neřeším, vyřeší se samo
F) další možnost



Pokud jste označil/a F), uveďte konkrétní způsob:

2. b) Na základě nabídky odpovědí v otázce 2. a) vytvořte stupnici postupu, 
kterým se budete o vyřešení snažit. Na prvním místě uveďte Vaší odpověď 
z otázky 2. a). Jak budete postupovat dál? Můžete, ale nemusíte využít všechny 
možnosti.

3.) Věříte v možnost úspěšné podpory odborníka?

A) ne
B) ano

4. a) Znáte někoho ze svých vrstevníků, kdo takovou podporu úspěšně využil?

A) ne
B) ano

4. b) Myslíte si o někom ze svých vrstevníků, že by tuto podporu potřeboval, ale 
dosud ji nevyužil?

A) ne
B) ano

4. c) Vy sám/sama jste již tuto podporu úspěšně využil/a?

A) ne
B) ano

4. d) Myslíte, že Vy osobně byste momentálně odbornou pomoc potřeboval/a?

A) ne
B) ano

4. e) A víte na koho nebo kam se máte obrátit?

A) ne
B) ano

5. a) Jste informování o možnostech, které odborníci nabízí?

A) ne
B) pouze částečně
C) ano



5. b) Pokud informováni jste, uveďte, odkud jste tyto informace získal/a?

5. c) Jste schopen/schopna získat tyto informace sám/sama?

A) ne
B) ano

5. d) Jakým způsobem tyto informace získáte?

5. e) Kdo především by Vás měl o možnostech odborné pomoci informovat?

6.)Znáte nějaké konkrétní služby, kluby či organizace, které nabízejí odbornou 
pomoc a další aktivity dětem a mládeži?

A) ne
B) ano

Pokud jste označil/a B), uveďte prosím konkrétně:

7.)Uveďte, jaké konkrétní činnosti by podle Vás měla služba zaměřená na děti a 
mládež obsahovat:



8.) Pokud byste se z určitých důvodů rozhodnul/a nabídku některé služby 
využít, jaké činnosti by tato služba měla Vám osobně poskytnout:

9.)Uveďte o kterou z následujících aktivit byste měl/a největší zájem? Pokud 
danou aktivitu shledáte jako zajímavou, přiřaďte k ní hodnotu 1 
(nejdůležitější), 2 (velmi důležité), 3 (důležité).

A) začleňování do kolektivu
B) zvýšení motivace k učení
C) doučování
D) umění komunikovat, formulovat a sdělit vl. názor
E) zvyšovat porozumění mezi lidmi
F) poznávání j iných kultur a zvyků
G) základy slušného chování
H) sebepoznání
I) sebeprosazení
J) efektivní využití volného času
K) zdravý životní styl/ prevence
L) příprava na budoucí povolání/ rozšiřující kurzy
M) přednášky na zajímavá témata
N) besedy a diskuse s odborníky
O) besedy a diskuse s vrstevníky
P) exkurze po městech a památkách
Q) výlety do přírody
R) společenské
S) zvyšování právního povědomí
T) poradenství v osobních záležitostech
U) zprostředkování informací
V) další činnosti, uveďte jaké



10.) Jste v současné době se svou životní situací spokojen/a?

A) ne
B) ano

11.) Máte pro svůj život a každodenní problémy, s ním spojené, oporu v 
rodině? Můžete se v těchto věcech na rodinu spolehnout?

A) ne
B) ano

12.) Baví Vás škola?

A) ne
B) ano

13.) Máte nějaké zájmy?

A) ne
B) ano

14.) Co převážně děláte ve svém volnu?

A) nedělám nic
B) své volno trávím následujícím způsobem:

15.) Jste spokojeni se způsobem trávení vašeho volného času?

A) ne
B) ano


