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Úvod 

I dnes a pravděpodobně více než v minulých dobách platí, že „být lidským“ znamená především 

být odpovědným nejen sám k sobě, ale i k okolnímu světu, k druhým lidem a zejména k řádu 

bytí, které nás přesahuje. Odpovědnost je spolu s porozuměním, rozumnou obětavostí, empatií             

a prosociálním jednáním, také jedním ze základních předpokladů pro úspěšné vykonávání 

pomáhající profese.  

Mezilidský vztah hraje zásadní roli v povoláních, kde se jedná o přímou pomoc člověka člověku. 

Pro představitele pomáhajících povolání to přináší značnou zátěž, i značná rizika. Pomáhající 

pracovníci jsou z velké části motivováni pro výkon svého povolání touhou pomáhat bližnímu.  

Až později zjišťují, že realita je poněkud prozaičtější. Kromě toho, že jejich profese je velmi 

náročná na výkon, emoční nasazení a vynaloženou energii, nemohou z velké části očekávat 

jakoukoliv návratnost vydaného a přitom se setkávají s řadou předsudků nejen ze strany laiků, 

ale i ze strany odborné veřejnosti.   

Téma práce má značně široký rozsah. Nechceme tedy a ani nemůžeme přinést vyčerpávající 

informace o lidském vztahu a křesťanské víře v pomáhajících profesích. Avšak je možné ukázat, 

jakým způsobem pomáhající vztah může fungovat. V teoretické části práce je přiblížen pohled na 

osobnost pomáhajícího, typické vlastnosti a rysy, které by každý pomáhající pracovník měl mít. 

Motivy, které vedou pomáhajícího pracovníka k výkonu povolání, se také liší. V práci jsou 

popsány motivy pozitivní, jako je altruismus i motivy negativní, kterým může být touha po moci 

nad klientem. Zmíněny jsou také faktory, které pomáhající povolání dělají tak náročným a rizika, 

kterým mohou pomáhající profesionálové lehce podlehnout. K nim patří neadekvátní zpracování 

vlastních emocí nebo neudržení hranic v pomáhajícím vztahu, což do jisté míry souvisí 

s problémy, které se při pomáhání vyskytují. Těmito problémy jsou emoční vyčerpání a následné 

vyhoření pracovníka. V teoretické části přibližujeme i etické zásady pomáhajících pracovníků, 

které existují proto, aby zaručovali kvalitní péči všem, kdo ji potřebují. Etické zásady jsou pro 

pomáhající závazné, často chápané jako samozřejmost, ale v určitých momentech mohou pro 

pomáhajícího zároveň znamenat nesplnitelné nároky. Cestou, kterou můžeme tyto negativní 

souvislosti pomáhajících povolání eliminovat, je supervize. V teoretické části se dále věnujeme 

víře v pomáhajícím vztahu, pastoraci, osobnosti doprovázejícího a motivům pro výkon 

pomáhajícího povolání u věřícího pracovníka. 
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V praktické části se pokoušíme naplnit dva cíle této práce. Prvním cílem je zjistit, jaký přístup   

ke klientům a ke své profesi mají pracovníci v jednom z největších a nejkomplexněji řízených 

azylových domů v Čechách, v plzeňském Domově sv. Františka. Dále pak co tyto pracovníky 

vede k tomu, aby svoji práci vykonávali, jakou roli v jejich profesi pro ně hraje víra a zda jsou 

schopni pro klienta udělat i něco víc, než mají v pracovní smlouvě, jakou roli hraje altruismus. 

Druhým cílem je zjistit jak jsou s přístupem pracovníků spokojeni klienti Domova sv. Františka, 

zda je k nim přistupováno s úctou a respektem a jsou-li spokojeni s rozsahem poskytovaných 

služeb.  
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1. Osobnost 

 

Tato práce se zabývá lidským vztahem a křesťanskou vírou v pomáhající profesi. Abychom 

mohli o lidském vztahu pojednávat a abychom mohli hledat základní osobnostní rysy 

pomáhajícího, je nutné nejdříve vymezit, co to je osobnost. 

 

1.1. Vymezení pojmu osobnost, vývoj osobnosti a její projevy 

V různých vědách má pojem osobnosti různý význam. V historii se tak označuje silný jedinec, 

vojensky, politicky, anebo jinak vynikající, odlišný význam má tento termín v právních vědách 

anebo v sociologii. Oproti tomu zavedení pojmu osobnosti v psychologii mělo význam 

hypotetického konstruktu, tj. pojmu, který by vysvětloval a popisoval především skutečnost,              

že různí lidé reagují v téže situaci různě, a že tak nelze vysvětlovat psychické reakce jen jako 

odpovědi na vnější podněty a dále, že duševní život člověka je organizován. V běžné řeči je jako 

osobnost označen člověk, který se nějakým způsobem liší od druhých, vyniká morálními 

vlastnostmi, nebo úspěchy v oblasti vědy a kultury.1  

Osobnost z psychologického hlediska je abstraktní pojem, představuje totožnost jedince                  

po psychické stránce se sebou samým v různých obdobích a za různých okolností jeho života. 

Nositelem této abstrakce – osobnosti je konkrétní člověk, osoba, která žije, vnímá, učí se, cítí, 

myslí, chce a jedná.2 Milan Nakonečný ve své Encyklopedii obecné psychologie uvádí,                    

že osobnost je individuální celek lidského duševního života, individuální skladba dispozic, 

vlastností a faktorů. Různí lidé mají různé schopnosti, různou úroveň inteligence, vlastnosti 

temperamentu, atd. 3  

Osobnost je považována za trvalejší, ale nikoliv neměnnou strukturu. Vlivem zkušenosti se 

člověk mění, a to se projevuje i změnami jeho psychických osobních vlastností a v extrémních 

                                                           

1
 Srov. NAKONEČNÝ Milan: Encyklopedie obecné psychologie, Academia, Praha 2003, 141. 

2 Srov. RYMEŠOVÁ P., CHAMOUTOVÁ  K.,: Průvodce psychologií osobnosti a sociální psychologií 

pro distanční studim, PEF CZU, Praha 2001, 4. 

3
 Srov. NAKONEČNÝ Milan: op.cit., 156. 
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případech i tzv. konverzí, tj. změnou ve svůj protiklad (např. bonviván se změní v mystika                    

a naopak). Vývoj osobnosti je spojen jednak se zráním určitých tělesných struktur (např. 

s činností pohlavních žláz s vnitřní sekrecí, jež určují nástup dospívání, se kterým jsou spojeny 

výrazné změny v duševním životě) a pak také s procesem sociálního učení, tj. s vlivem 

zkušeností získaných ze sociálních interakcí.  Podstatný je  zejména vliv sociálních zkušeností, 

které vedou k zafixování určitých vlastností anebo k  jejich změnám. Základním faktorem vývoje 

a formování osobnosti (pokud jedinec není zatížen vrozenými neuropsychickými anomáliemi),  

je tedy zkušenost, jež je získávána v rámci určité kultury, v níž se člověk pohybuje. Vliv kultury 

na osobnost zprostředkovává výchova, nejprve rodinná, která dítěti umožňuje základní orientaci 

v daném kulturním prostředí, potom výchova školní – vzdělávání a poté je to i vliv průběžný, 

zprostředkovaný působením prostředků hromadné komunikace a sociálními interakcemi.                 

Ve společnosti je postavení člověka určitým způsobem organizováno, společnost každému 

jedinci z hlediska jeho věku, pohlaví socioekonomického postavení, zaměstnání, ale i z hlediska 

různých situací (nakupování, cestování, jednání s úřady) předepisuje sociální role, ve kterých se 

promítají normy společenského života jako očekávání jednání jedince v těchto situacích. Rolím 

se člověk učí a tak se stávají součástí jeho osobnosti. Společnost prezentuje každému jedinci 

určité standardy jako základní pojetí života i světa, pojetí spravedlnosti, slušnosti, mravnosti, atd. 

Různé standardy nemají jen různé kultury, ale i různé subkultury, např. různé skupiny, mládeže 

atd. Existují i subkultury různých společenských vrstev (chudí, bohatí), v nichž je obsaženo 

různé pojetí nepřípustného i přípustného. S tím souvisí i rituály společenského života, např.             

na večírcích, používání určitých frází, atd. V takovýchto společenských rituálech se často ztrácí 

autenticita individuální osobnosti, jedinec cítí, myslí a chová se tak, jak se má chovat, cítit                  

i myslet.4  

Osobnost se projevuje především v hodnotové orientaci, v rozhodování a zacílení života a jak už 

bylo řečeno, formuje se po celý život. Je výrazem lidské svobody a jedinečnosti a činí člověka 

odpovědným (lidské být je být odpovědným). Vyznačuje se zvládnutím hodnotových norem, 

aktivitou, orientací na stabilní zájmy, schopností sebeúcty a úcty ke druhému a schopností 

sebehodnocení. Je spojena s respektováním duchovní a morální dimenze člověka. 5   

 

                                                           

4
 Srov. NAKONEČNÝ Milan: op.cit.,152–156. 

5
 Srov. JANKOVSKÝ J.: Etika pro pomáhající profese, Triton, Praha 2003, 54. 
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1.2. Osobnost pomáhajícího pracovníka  

Pokud chceme hovořit o osobnosti pomáhajícího pracovníka, musíme hledat typické rysy této 

osobnosti, protože pomáhání je oblast velmi široká. Rysy osobnosti musíme tedy vztahovat vždy 

v kontextu, ve kterém se projevují. U lidí činných v pomáhajícím povolání samou podstatou 

jejich profesní dispozice, možno říct i jejich povinností je prosociální jednání. Tím je míněno 

jednání, jež respektuje prospěch jiných osob, ochotu pomoci druhému, empatické chování, 

schopnost sdílet problémy druhých, prosazování pozitivních společenských cílů, atd. Označení 

člověka za pomáhající osobnost, jež se prosociálním jednáním projevuje, bývá záležitostí 

většinou dílčí. Proto je potřebné zohlednit specifičnost pomáhání a vyzdvihnout ty vlastnosti               

a dovednosti, které jsou pro tuto oblast žádoucí.  Můžeme vycházet i z předpokladu, že každá 

profese potřebuje pro výkon svého povolání určitý nástroj. Učitel knihy, lékař skalpel                      

a pro pomáhajícího je hlavním nástrojem jeho vlastní osoba. Jeho osobnost je hlavním, přímým, 

bezprostředním a prakticky jediným nástrojem jeho profesního výkonu. Přímo a efektivně musí 

využívat své vlastnosti, emoce, zkušenosti, nálady, vztahy i životní události, kterými si prošel. 

Jankovský uvádí, že ne každý, kdo chce být např. učitelem, má také předpoklady k tomu, aby se 

opravdu dobrým pedagogem stal. Učitelem se totiž člověk nejen stává (vzděláním, praxí                     

a zkušenostmi), ale především se jím rodí (musí mít nutné osobní dispozice). 6 

Vlastností, které by pomáhající pracovník měl mít je mnoho. Ale přesto můžeme vybrat                     

ty nejzákladnější, bez kterých by pomáhající sice své povolání vykonávat mohl, ale jeho pomoc 

by nebyla dostačující. Necitlivým zásahem by kupříkladu mohl způsobit svému klientovi 

mnohem větší nepříjemnost, než díky které klient o pomoc požádal. Každý pomáhající by měl 

umět naslouchat druhému, porozumět mu a měl by také umět hodnotně komunikovat a klienta 

nesoudit. Měl by mít v sobě mít rozvinut smysl pro spravedlnost a čestnost, pokoru a smysl pro 

morálku a především pomáhající by měl být empatický. Empatie v člověku vyvolává pocit 

sounáležitosti s druhým, znamená schopnost vcítit se do druhého, ale i zájem o jeho dobro, 

pochopení úhlu pohledu druhého.7 

                                                           

6
 Srov. JANKOVSKÝ J.: op.cit., 157. 

7
 Srov. tamtéž 158. 
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2. Pomáhání a pomáhající povolání  
 

Na konci 20. století je člověk vystaven obrovskému tlaku. Vzhledem ke zvyšující se složitosti 

provozu společností, států a ekonomik, je pro něj obtížné dosáhnout dostatečné orientace. Není 

snadné dospět k náhledu na svět, který jej obklopuje a ještě daleko těžší je obsáhnout instituce                

a procedury, jimiž je tento svět spravován. Zároveň se v tomto náhledu alespoň v nejdůležitějších 

rysech musí shodnout s lidmi, mezi nimiž žije, ale dokonce i s těmi, které nikdy neviděl a ani je 

nikdy neuvidí. K tomu, aby byl člověk schopen vůbec k potřebnému náhledu dospět, musí mít 

především dobré a široce založené vzdělání, hierarchizovanou hodnotovou sebeorientaci                      

a vědomí smyslu života. Vítězství kritického rozumu, kdy je potřeba nad vším pochybovat,               

se zároveň stalo zdrojem úzkostí moderního člověka, který vykloněn do nicoty sám nese 

veškerou míru odpovědnosti a je na něm, zda se jeho životu podaří vtisknout nějaký smysl.                  

O obtížnosti této cesty ví každý, kdo se o ni pokusil. Řada lidí potřebuje pomocníky, rádce             

a ochránce, někoho, kdo by s nejlepším vědomím a svědomím pomohl.8 

Pomáhající povolání představují široký soubor nejrůznějších profesí, které se bezprostředně 

vztahují k práci s lidmi. „…veškeré profese, jejichž teorie, výzkum a praxe se zaměřují na pomoc 

druhým, identifikaci a řešení jejich problémů a na získávání nových poznatků o člověku a jeho 

podmínkách k životu, tak aby pomoc mohla být účinnější; patří sem lékaři, psychiatři, 

psychologové, sociální pracovníci, speciální pedagogové; šířeji i fyzioterapeuti, balneologičtí 

pracovníci, apod.“. 
9  Nejstručněji je můžeme definovat jako povolání, jejichž hlavním cílem           

je zkvalitnění lidského života. Toto zkvalitnění může být různé. Pomáhající pomohou 

z osobnostní i jiné krize, pomohou se zvládáním standardních životních situací, apod.  

Pomáhající povolání jsou mimo jiné typická tím, že se dostávají ke slovu v případě, kdy ostatní 

způsoby, jimiž lidé řeší své problémy selhávají nebo nejsou z osobních nebo společenských 

důvodů dosažitelné. Profesionální pomoc je tedy v životě člověka neobvyklá situace, protože 

běžně člověk řeší své problémy sám a nebo za přispění svého okolí, přátel anebo dalších 

neprofesionálů. Mají-li se profesionálové od laických pomahačů odlišit, musí vědět, co je 

                                                           

8
 Srov. KRAUS Blahoslav, POLÁČKOVÁ Věra et al.: ČLOVĚK–PROSTŘEDÍ–VÝCHOVA, Paido, Brno 2001, 
173. 

9
 Srov. HARTL P., HARTLOVÁ H.: Psychologický slovník, Portál, s.r.o., Praha 2005, 185. 
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míněno profesionální pomocí. Profesionál “ví, co dělá”, to znamená, že má pro své chování 

vědecké vysvětlení, podložené mnoha pokusy o jeho rozbití. Přehlížení rozdílu běžného života           

a profesionální odborné pomoci vede ke zmatkům a k nesmyslnému používání argumentace 

běžného života v oblasti profesionální. Zatímco v běžném životě nezáleží na tom, zda mé 

přispění druhému je klasifikováno jako pomoc nebo kontrola, v profesionální práci je rozlišení 

pomoci a kontroly bráno jako základní koncept jakékoliv práce s lidmi.10 

 

2.1. Předpoklady pro výkon pomáhajícího povolání 
 

Pracovník může naplňovat své profesionální poslání, tedy nabízet pomoc pouze tam, kde je 

druhými přijímán v roli pracovníka, protože oni sami se cítí být klienty. Aby byl pojímán jako 

pracovník, potřebuje v očích klienta být tím, kdo je mu užitečný a respektující.11 

Stejně jako u jiných povolání, mají i pomáhající pracovníci příslušné vzdělání, vědomosti                    

a dovednosti, které si museli pro výkon povolání osvojit.  Ale na rozdíl od jiných povolání, zde 

hraje velmi důležitou roli ještě další prvek – lidský vztah mezi pomáhajícím profesionálem                 

a jeho klientem. Můžeme říci, že hlavním nástrojem pomáhajícího pracovníka je jeho osobnost.   

Matoušek, ve své knize Metody a řízení sociální práce uvádí, že předpokladem pro výkon 

pomáhajícího povolání je kromě duševních vlastností i fyzická zdatnost, kdy si pomáhající  

udržuje fyzickou kondici. Dále osobní přitažlivost vyplývající nejen z fyzického vzhledu,              

ale i z toho, jak dalece je pracovník klientovi sympatický svým oblékáním a chováním. Dále je 

nutná také důvěryhodnost pracovníka, tedy to, jak ji klient vnímá.12 

Avšak u lidí činných v pomáhajícím povolání je samou podstatou jejich profesní dispozice, 

možno říci i jejich povinností prosociální jednání. Tím je míněno jednání, jež respektuje 

prospěch jiných osob, ochotu pomoci druhému, empatické chování, schopnost sdílet problémy 

                                                           

10
 Srov. ÚLEHLA Ivan: Umění pomáhat, Slon, Praha 2009, 9. 

11
 Srov. ÚLEHLA: op.cit. 120. 

12
 Srov. MATOUŠEK Oldřich a kol.: Metody a řízení sociální práce, Portál, Praha 2003, 52–53. 
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druhých, prosazování pozitivních společenských cílů, atd. Optimální by bylo, kdyby každý 

pracovník takto jednal jen pro dobro samé, nikoliv z profesionálních nebo i zištných důvodů. 

Pomáhající se setkává s lidmi v nouzi, v závislém postavení, kteří velmi často potřebují víc než 

pouhou společenskou slušnost: potřebují přijetí, porozumění, spoluúčast, pocit že pomáhajícímu 

pracovníkovi nejsou na obtíž, že nejsou souzeni za svoji minulost ani za to, čeho se dopustili 

právě teď. Klient potřebuje pracovníkovi důvěřovat, cítit se u něho bezpečný a přijímaný.  

Služba druhým tedy vyžaduje od těch, kteří se rozhodli ji poskytovat, výrazné osobnostní 

dispozice, vzdělání, altruismus, sebezapření a mnohdy i ochotu přinášet oběti.  Je velmi těžké 

doprovázet člověka a dívat se na jeho selhání, případně selhávání, poskytovat pouze vyžádané 

rady, nedirigovat a nechat jej žít svůj život. 

 

2.2. Motivace člověka pro vykonávání pomáhajícího povolání 
 

Termín motivace je odvozen z latinského slova moveo, hýbám, a přeneseně vyjadřuje hybné síly 

chování. Otázka motivace je otázka, proč se člověk chová tím, nebo oním způsobem. Je to 

souhrn faktorů, které podněcují, směřují a udržují chování člověka. Často používaným výrazem 

pro tento jev je pohnutka. Motivační struktura každého člověka je velmi složitá, zahrnuje 

soubory motivačních sil, jež se vzájemně ovlivňují a souvisí s dalšími aspekty vývoje člověka, 

s jeho zráním, výchovou, učením i sociálním začleněním. Aby člověk poznal motivační síly 

svého konkrétního jednání a porozuměl motivaci druhých, musí nejprve znát sám sebe i ostatní. 

Poznání motivů chování člověka ale ztěžuje to, že stejné chování několika lidí je obvykle 

motivováno odlišnou kombinací motivů, navíc některé pohnutky si jedinec uvědomuje, jiné 

pouze částečně a některé si neuvědomí vůbec. V pomáhající činnosti jsou motivy důležité 

zejména pro hodnocení pomáhaného. Na motivech totiž záleží, jaký subjektivní smysl přikládá 

člověk svému konání. Motivem může být i dovednost nebo společenská hodnota. Všechny 

motivy  které působí, je vždy třeba chápat ve vztahu k celé osobnosti a k jejím vztahům 

k vnějšímu, zejména sociálnímu prostředí. Ne všechny motivy totiž pro člověka mají stejný 

význam, některé jsou důležitější, jiné méně. Motivační systém člověka se vytváří během celého 

jeho života, není stálý a často v něm vznikají rozpory a výkyvy.13 

                                                           

13
 Srov. NAKONEČNÝ M.: Encyklopedie obecné psychologie, Academia, Praha, 2003, 101. 
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Švýcarský psycholog Guggenbühl-Craig uvádí, že za volbou pomáhajících povolání stojí motivy 

vědomé i nevědomé. Každý pomáhající pracovník má rozpolcené motivy pro výkon své profese. 

Pro okolí a před vlastním svědomím je upřednostňován jako prvotní motiv vůle, touha                          

a ochota pomáhat potřebným. Ale uvnitř člověka se často skrývá motiv zcela odlišný, touha 

ovládat klienta a mít nad ním moc. 14 

Jiným, naprosto jednoduchým a ne příliš často přiznávaným důvodem pro volbu pomáhající 

profese je prozaická nutnost „mít živobytí“. Tato motivace ale není dostatečná, protože proces 

pomáhání a přijímání pomoci je velmi obtížný a často ambivalentní. Jen málo lidí chce být denně 

konfrontováno s lidskou bolestí a utrpením pouze kvůli své obživě.  

 Je tedy dobré položit si otázku, co pomáhajícímu umožňuje denně se zabývat sociálně 

nepřizpůsobivými lidmi, lidmi selhávajícími v běžných nebo pro většinu lidí nepochopitelných 

situacích?  Jen málokdo chce být vystaven problémům jiných lidí, protože přece má dost těch 

svých.  Neštěstí a utrpení ostatních – pokud se jej osobně nedotýká, běžný člověk odsouvá, zná 

jej pouze z médií, případně při záchvatu dobročinnosti z nějaké veřejně prezentované sbírky. 

Guggenbühl-Craig tvrdí, že lidé v pomáhajících profesích se vyznačují výrazně specifickými 

strukturami osobnosti. Jsou více než ostatní fascinováni protiklady (hodný – zlý,                      

zdravý – nemocný). 15 

Řada motivů pro pomáhání vzniká již v dětství z různých situací jeho specifického duševního 

vývoje. Velmi důležité je období kolem pátého roku, kdy dítě přijímá a zvnitřňuje si ideály svých 

rodičů. Ty pak celý život považuje za závazek, jehož porušení způsobuje pocity viny. Tyto 

ideály hrají velkou roli při pozdější volbě profese. Kromě toho také při volbě pomáhající profese 

hrají roli i duševní zranění, které člověk utrpěl během svého vývoje. Traumata z dětství, 

vytěsněné pocity ukřivděnosti, strachu, hněvu, méněcennosti, nebo nenaplněná a nepřiznaná 

přání. Dokud ale tyto traumata dětství a pozdějšího vývoje neprojdou znovu vědomím, 

pomáhající není schopen skutečně se uzdravit a pomáhat.16 

                                                           

14  Srov.GUGGENBÜHLL-CRAIG Adolf: Nebezpečí moci v pomáhajících profesích, Portál, s r.o., Praha, 2007, 17. 

15  Srov. GUGGENBÜHLL-CRAIG: op.cit. 17 

16
  Srov. SCHMIDBAUER Wolfgang..: Psychická úskalí pomáhajících profesí, Portál, Praha 2000, 67. 
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Pomáhající si jako svoji náplň vybrali denní konfrontaci s polaritou lidstva, kdy na jedné straně 

je sociálně přizpůsobený – a na druhé sociálně selhávající, na jedné sociálně úspěšný – na  straně 

druhé sociálně na okraji, na jedné sociálně zdravý – a na té druhé sociálně nemocný.  

Je mnoho pomáhajících pracovníků, kteří vykonávají své zaměstnání i při nižším příjmu,                 

než jaký je jim nabízen v komerčních profesích. Jejich práce má pro něj smysl, zabývají se 

konkrétními lidmi a jejich životními problémy, a pokud jsou svojí prací naplňováni a daří se jim, 

mohou jako pomáhající vydržet velmi dlouho. Ale jsou i pomáhající, kteří svoji práci přijímají 

jen jako výkon svěřených pravomocí, aniž by projevili osobní zájem o klienta. V pomáhajících 

profesích to není nikterak vzácným jevem. Na úřadech bohužel často i ve střediscích, kde by 

empatie měla být jednou ze základních věcí, se často setkáváme se sociálními pracovnicemi, 

které jsou schopny fundovaně – nebo i méně fundovaně – odpovědět na dotazy předložené 

klientem nebo institucí, pevně dodržují úřední hodiny, úřední den. Nestarají se o to, zda jsou pro 

klienta, který si se svými problémy neví rady skutečnou pomáhající, opěrným bodem a vlastně  

ani nestojí o to být jí. Vidí svoji roli v řádu, předpisech, formulářích a nařízeních a nestarají se           

o to, jestli někomu skutečně pomohou. Takovéto „úřednice“ se často rekrutují z řad 

neinformovaných a špatně připravených studentů, kteří svůj obor vystudovali bez zájmu.                  

U takových „pomahačů“ se může stávat, že sklouznou k jednání, které se nedá nazvat už ani 

společensky slušným.  

V následujících oddílech se budeme zabývat nejprve negativními motivy pro výkon 

pomáhajícího povolání (podrobněji je zmíněno kontroverzní téma moci nad klientem), poté 

pozitivním motivem pomáhajícího vztahu – altruismem. 

 

 

2.2.1. Touha po moci a moc nad klientem 
 

Guggenbühl-Craig tvrdí, že za volbou pomáhajících povolání stojí motivy uvědomované                   

i nevědomé. Všichni pomáhající pracovníci jsou na pozadí svého jednání rozpolcení. Vůči okolí 

a vlastnímu svědomí stojí v popředí jako hlavní motiv vůle, touha a ochota pomáhat lidem. 

Uvnitř nás se ale může ukrývat jiný motiv, potěšení spojené s touhou vládnout a mít nad 

klientem moc. „V denním životě to většinou bývá tak, že pokud se necháme příliš vést  

mocenskými choutkami, trpíme pak často výčitkami svědomí. Pocity viny se však z vědomí 
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naprosto vytratí, jestliže naše konání je sice motivováno mocenskými choutkami, ale ve vědomí 

ho lze zdůvodnit něčím objektivně správným a dobrým.“ 17 

 
Člověk, kterému je pomáháno je do jisté míry bezmocný už tím, že pomoc potřebuje                            

a pomáhající je mocný už tím, že pomoc poskytuje anebo ji slibuje. Přání mít nad druhými moc 

většinou pramení z nenaplněných ranně dětských potřeb a může se projevovat v různých 

rovinách.18  

Lze obecně říci, že většina povolání určitým způsobem slouží prospěchu lidí. Činnost lékařů, 

učitelů, psychoterapeutů, sociálních pracovníků i duchovních zahrnuje speciální přímé výkony 

pomoci, které jsou určeny především lidem nešťastným, nemocným anebo dezorientovaným, 

kdy je často třeba jednat i proti vůli klienta, který nebývá vždy schopen rozeznat, co je pro něj 

dobré.  

Za určitých okolností dává zákon například sociálnímu pracovníkovi možnost prosadit opatření, 

která se mu zdají správná i proti vůli klienta. Úřady by byly bezmocné, pokud by tyto možnosti 

chyběli. Ale postup proti vůli klienta vyžaduje přesvědčení. Člověk musí být přesvědčený o tom, 

že to, co dělá je správné. Postup pracovníků nalézá opodstatnění ve filozofii, která sahá                     

do období osvícenství a předpokládá, že člověk by mohl a měl být rozumný a sociálně 

přizpůsobený, cítící se v mezilidských vztazích šťastně. Je třeba zabránit neurotickému vývoji, 

pomatenosti, sociální nepřizpůsobivosti a svérázným rodinným poměrům. Na první pohled se 

tato poněkud zjednodušená filozofie zdá jako správný základ konání pomáhajícího. Ale hrají 

pojmy jako duševně zdravý nebo nezdravý, sociálně přizpůsobeny nebo nepřizpůsobený                        

až takovou roli? Způsoby, jakými se až do středověku snažili lidé dosáhnout spásy své duše, 

bychom dnes označili jako nenormální, nepřizpůsobivé a duševně nemocné.19 

Jakmile člověk považuje za nutné prosazovat vlastní hodnotové systémy, vědomí jejich křehkosti 

by jej mělo vést k opatrnosti. V tomto případě je užitečné, aby se člověk také blíže zajímal 

osobními, skrytými motivy svého počínání. V pozadí může být chuť moci, kterou pomáhající 

nad klientem má, možná neuvědomělá krutost a touha vládnout. Pokud proti pomáhajícímu sedí 

člověk, který mu neustále odporuje, v pomáhajícím se může objevit přání konečně ukázat, kdo je 
                                                           

17
 Srov. GUGGENBÜHLL-CRAIG: op.cit.,14. 

18
 Srov. SCHMIDBAUER: op.cit. 71.  

19 Srov. GUGGENBÜHLL-CRAIG: op.cit., 10. 
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tím silnějším. Prosazení pečlivě zdůvodněných opatření proti vůli dotyčného může přinášet 

hluboké uspokojení ve stylu „to jsem mu to už konečně ukázal“. 20 

Adolf Guggenbühl-Craig ve své knize „Nebezpečí moci v pomáhajících profesích“ uvádí,                  

i další zajímavý psychologický fenomén a to, že čím temnější motivy se pomáhajícímu                       

do pomoci vetřely, tím více se upíná k tzv. objektivitě, i když pro něj existuje jen jedno řešení             

a nepřipustí odlišný názor. Guggenbühl-Craig dále tvrdí, že všichni lidé činní v pomáhajících 

profesích, jsou v psychologickém pozadí svého konání velmi rozpolcení. Vůči okolí a před 

vlastním svědomím se pomáhající cítí zavázán k tomu, aby jeho hlavním pracovním motivem 

byla ochota pomáhat a v temné hloubi duše konsteluje opak. Nikoliv přání pomáhat, ale potěšení 

spojené s touhou vládnout a zbavit klienta moci. Pocity viny se z vědomí naprosto vytratí, 

jestliže konání pomáhajícího je sice motivováno mocenskými choutkami, ale ve vědomí ho lze 

zdůvodnit „objektivně dobrým a správným“. Nikdo tedy nedokáže jednat na základě pouze 

čistých motivů. 21 

S tímto tvrzením lze souhlasit pouze částečně. Pro pomáhajícího je jistě velmi důležité, jak  

„temná“ ve skutečnosti je jeho duše a jestli má touhu moc nad klientem zneužít a co mu to                 

ve svém důsledku vlastně přinese. Může se totiž stát, že krátkodobé uspokojení a převaha               

nad klientem, pomáhajícímu přinese totální znemožnění další práce s klientem, případně pocit 

profesionálního selhání, které může vést až k tomu, že svoji profesi bude muset opustit. Navíc 

pomáhající, který ať už vědomě nebo i ne zcela uvědoměle své moci nad klientem zneužívá, 

nemá mezi pomáhajícími co pohledávat. 

Kopřiva ve své knize „Lidský vztah jako součást pomáhající profese“ má k otázce moci 

v pomáhající profesi umírněnější stanovisko. Uvádí, že mocenský systém vede k oboustranné 

manipulaci. Pomáhající může svého klienta chránit před újmou, ale může jej také 

zneschopňovat.22 

 

                                                           

20
 Srov. GUGGENBÜHLL-CRAIG, opt. cit., 10–19. 

21
 Srov. tamtéž 14. 

22
 Srov. KOPŘIVA: op.cit., 41. 
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Moc pomáhajícího se dle Kopřivy dělí na:23 

1.  nevlídnou (psycholog se ohlašuje do telefonu odměřeným způsobem, protože je klientem 

vytržen z přemýšlení) 

2. neomalená (lékař při vstupu do místnosti pacienta nepozdraví, během zákroku hovoří               

se sestrou o osobních událostech) 

3. krutá (učitel před třídou ponižuje žáka) 

4. laskavá (ředitel domova pro seniory pobíhá po chodbách, přičemž každého poplácá                 

anebo se s ním krátce zastaví) 

Každý z těchto projevů má svůj protipól v prožívání klientů, který je podle Kopřivy možné 

označit následujícími způsoby: 24 

1. klient se stáhne z kontaktu 

2. klient zaujme postoj uctivé pasivity 

3. klient se sevře zlostí 

4. klient se naučí žadonit o mezilidský kontakt 

Pomáhání je v těchto případech vzdáleno svému účelu a klient svého rozvoje bude dosahovat jen 

stěží.  

Ale i bez institucionálně udělené pravomoci může mít pomáhající ve vztahu ke klientovi moc,                    

a to v případě, že se pro něj stává autoritou. Pracovník je autoritou v případě, že je od něj 

očekávána odborná pomoc – informace o zdrojích pomoci, znalost zákonů, poznatky z oboru 

apod., ale jen těžko může být autoritou v případě, že klient potřebuje poradit v osobních 

otázkách, na které odborné odpovědi neexistují. Pomáhající má právo nevědět a měl by být 

schopen to přiznat. Není to jednoduché, protože lidé vedení očekávání a někdy i vyžadují. 

Je také dobré, aby pracovník, který je důvěrníkem klienta nebyl i vykonavatelem úředně svěřené 

pravomoci, nebo by výkon rozhodnutí měl být jasně odlišen od pomáhání. V sociální práci se 

                                                           

23
 Srov. tamtéž 40. 

24
 Srov. tamtéž 40. 
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vlivem systematického přístupu vyskytuje názor, že veškeré jednání pomáhajícího pracovníka, 

které je nad rámec dohodnutého kontraktu (individuálního plánu klienta) je kontrolou. Jako 

pomoc je však třeba chápat i leccos, co dohodnuté není, ale co pomáhající po uvážení vnímá jako 

pro klienta prospěšné. 

 

 

2.2.2. Další motivy pro výkon pomáhajícího povolání 
 

Naplňování osobních potřeb, přání získat lásku a uznání 

Dalším motivem pro výkon pomáhajícího povolání může být přání pomáhajícího získat lásku              

a uznání, kterého se mu v osobním životě nemusí dostávat v dostatečné míře.  Toto přání vychází 

z vytěsněných zážitků z raného dětství, kdy dítě bylo milováno buď málo anebo láska k němu 

byla podmíněna výkonem. Tyto pocity se pak znovu objevují v pomáhající činnosti. Pomáhající 

mlčky očekává od klienta vděčnost, uznání za svoji pomoc a obdiv.  Tímto očekáváním je však 

ze strany pomáhajícího narušen pomáhající vztah, protože zneužívá druhého člověka k řešení 

vlastních problémů a zranění. 25 

 

Pocit důležitosti 

Mnoho pomáhajících si libuje v pocitu důležitosti, který jim jejich práce poskytuje a jehož se jim 

v osobním životě nemusí dostávat. Tento pocit důležitosti se někdy může vyvinout                          

ve „spasitelsky komplex“, který pomáhajícímu dává pocit, že je nepostradatelný a že nesmí 

nikoho odmítnout. S těmito pocity vlastní důležitosti souvisí většinou jinak velmi nízké 

sebehodnocení jedince. Člověk, který nenalezne dostatek opory sám v sobě je nejistý, cítí se 

méně dokonalý než ostatní a snaží se hledat oporu ve svém okolí. Touží po oceňování a výtky 

bere nepřiměřeně. V pomáhajícím povolání ale zvyšování sebeúcty a sebevědomí nemá co dělat. 

Pomáhající se zde setkává s lidmi, kteří mají sami se sebou problémy, jsou nemocní a slabí                 

a jeho pomoc se tak naprosto míjí účinkem.26 

                                                           

25
 Srov. SCHMIDBAUER: op.cit., 67. 

26
 Srov. ŘÍČAN Pavel: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=429 (18.3.2010) 



 21

Soucit 

Soucit je ctností, která člověka motivuje k tomu, aby nemyslel pouze sám na sebe a aby byl 

užitečný i druhým. Soucit se někdy ale může stát i nebezpečným a při pomáhání se může být 

problémem. Soucit je ušlechtilým citem, ale jen v případě, že vede k činům, protože existuje             

i soucit falešný, který v sobě může obsahovat sobectví. Pomáhající by měl i velmi rozumně 

zvážit, kolik soucitného chování může v konkrétní situaci nabídnout, protože ne vždy je žádaný       

a chtěný. Mnoho lidé je dotčeno, pokud jej v pomáhajícím vyvolají. V pomáhající činnosti je 

tedy velmi důležité rozpoznat, kdy svoji pomoc nepřehánět.27 

 

Osobní neštěstí 

Člověk, kterému se v životě přihodily události, které jej velmi poznamenaly, např. ztráta 

blízkého člověka, velmi často hledá východisko v tom, že druhým pomáhá. Zjišťuje, že jsou lidé, 

kteří jsou na tom daleko hůř než on sám a protože sám prožil těžké chvíle, má pro druhé velké 

pochopení. Tento motiv pomáhání druhým není v žádném případě negativní, jen je potřeba,             

aby si jej člověk uvědomil.28 

 

 

2.2.3. Altruismus  
 

Velmi silným, pozitivním motivem lidského jednání je altruismus. Obvykle jej chápeme jako 

pomoc druhému, která je nezištná. Jde tedy opak egoismu. Je to ale také dlouhodobě značně 

efektivní společenská strategie, z níž vyrůstá i široké spektrum pomáhajících profesí. V Evropě 

je neustále přítomna křesťanská etika, která nezištnou pomoc uznává jako jednu 

z nejdůležitějších lidských ctností. 29 

                                                           

27
 Srov. ŘÍČAN Pavel: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=429 (18.3.2010) 

28
 Srov. ŘÍČAN Pavel: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=429 (18.3.2010) 

29
 Srov. SLOVÁK P.: Altruisté v pomáhajících profesích, in. Psychologie dnes 4 (2006) 20. 
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Pokud si představíme striktně altruistickou společnost, je velmi pravděpodobné, že bude celkově 

úspěšnější než společnost nealtruistická, i když dlouho nepřežije. Altruističtí jedinci kteří 

zaměřují své úsilí na pomoc druhému (i za cenu malých osobních ztrát) zvyšují pravděpodobnost 

přežití všech. Jedinec, který využije altruismu druhých, se po překonání obtíže rychleji zapojí            

do pracovního procesu a přinese tak společnosti více užitku, než kolik do něj bylo altruisticky 

vloženo. Tento přístup vysvětluje, proč jsou nespolupracující jedinci trestáni, protože společnosti 

nic nepřinášejí a z hlediska skupiny je tedy není účelné podporovat. Je velký rozdíl mezi pomocí 

formou „bezúročné půjčky“, která je nezávislá na chování jedince vůči celku a mezi nezištnou 

pomocí potřebným, tedy těm, kteří jsou skupinovou normou označeni za „perspektivní jedince“, 

ale v současnosti mají problémy. Toto je možné ukázat například na centrech pro oběti násilí           

a jiných trestných činů, pomocných institucí pro sociálně slabé. Cílem pomoci je nejen zlepšit 

konkrétní životní situace jednotlivých lidí, ale také snaha o jejich nové zapojení do normální 

společnosti, kde tím, že se vracejí k produktivní činnosti, zvyšují úspěšnost všech.30  

Prospěšnost pomáhajících institucí (z hlediska míry, jakou přispívají k prosperitě společnosti,   

ne z etické stránky jejich činnosti) pak z pohledu skupiny závisí na schopnosti eliminovat 

množství „neperspektivních“ jedinců, jimž je nutno pomáhat, stejně jako na individuálních 

schopnostech pomáhajících pracovníků. Altruismus musí jít ruku v ruce s etikou pomáhajících 

profesí. Pomáhající už z podstaty své profese jedná s klientem z pozice moci.  Tato mocenská 

nerovnost je výrazná u těch, kteří zřetelně ovlivňují klientův život. Klient často nemá možnost 

kontroly a důvěra v pomáhajícího je k úspěšné pomoci velmi nutná, proto je potřeba zajistit, aby 

ze strany pomáhajícího nedocházelo k žádným excesům.31 

 

 

 

 

                                                           

30
 Srov. SLOVÁK P.: op.cit. 20. 

31
 Srov. tamtéž 20. 
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3. Vztahy s klienty 
 

V domovech pro seniory v roce 1994 proběhlo dotazníkové šetření, které se týkalo 

nejdůležitějších vlastností a schopností ošetřovatelek a sester z pohledu klientů domova nebo 

z pohledu jejich příbuzných. Z výsledku šetření vyplynulo, že pro klienty i pro jejich příbuzné 

nejsou nejdůležitější odborné znalosti a profesionalita, ale v první řadě vlídnost, ochota                       

a náklonnost ze strany personálu, dále pak vyrovnanost a trpělivost, empatie a porozumění.32 

V pomáhajícím vztahu je tedy vztah ke klientovi velmi důležitou složkou povolání. 

Jsou povolání, kde také probíhá každodenní kontakt s lidmi (manažer, advokát, prodavač), avšak 

na rozdíl od pomáhajícího povolání většinou těmto pracovníkům stačí pro kvalitní poskytnutí 

služby slušné chování a dodržování konvencí. Osobní vztah ke klientovi se zde neočekává. 

Oproti tomu pomáhající potřebují mnohem víc než pouhou slušnost. Potkávají se s lidmi v nouzi, 

s lidmi závislými na pomoci, kteří potřebují přijetí, spoluúčast, porozumění a pochopení a pocit, 

že je pomáhající neodsuzuje.33 

Kopřiva v této souvislosti říká, že zde nastává jakýsi paradox v pomáhajícím povolání. Úkolem 

pomáhajícího je tzv. pochopit každého klienta, zajímat se o jeho životní příběh, vidět v něm 

především dobré stránky, které ostatním unikají, mít k němu pozitivní vztah.  Přijímat „každého“ 

alespoň podobným (stejným říci nelze) způsobem je velice těžké. Pomáhající může nevědomky 

pomáhat těm, kteří to nejméně potřebují. Lidem sobě podobným, se kterým se snadněji 

dorozumí. Sociální pracovníci mohou také často jednat s narkomany, arogantními a agresivními 

lidmi, s lidmi, kteří naprosto vědomě lžou, s lidmi které by většina ostatních odsoudila. 

Pomáhajícím však nepřísluší, aby vynášeli nad klienty mravní soudy. Dalším paradoxem bývá 

láska k bližnímu ve službách nutnosti úspěchu. Pomáhající často cítí potřebu být lidem potřebný. 

Kdo cítí potřebu být potřebným, stará se více o druhé než o uskutečňování svých potřeb, protože 

se tak vyhýbá pocitu samoty a zbytečnosti. Paradoxem je i to, že si láskou k bližnímu pomáhající 

vydělává na živobytí. Pomáhání je profese, proto i zdroj hmotného a společenského úspěchu 

pomáhajícího.34 

                                                           

32 Srov. KOPŘIVA .: op.cit.,15. 

33
  Srov. ÚLEHLA: op.cit. 9. 

34
  Srov.  KOPŘIVA: op. cit., 24. 
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Praxe pomáhání ukazuje, že se mezi klienty může objevit konkrétní jedinec, s nímž je spolupráce 

velice nepříjemná, nebo i nemožná. Může jít o klienta velmi zanedbaného, zapáchajícího, nebo 

třeba výrazně arogantního a agresivního. Nebo může být pro pomáhajícího obrovským 

problémem konkrétní situace a  životní příběh klienta, který zasahuje citlivá místa pomáhajícího. 

Pomáhající ženě, která sama má malé děti, se nebude dobře pracovat s pedofilem, odsouzeným 

za znásilnění dítěte. Pomáhající se pak může dopustit soudů, které vedou ke znemožnění práce            

s klientem. V individuálních případech je tedy nejvhodnější předat klienta kolegovi, který je 

připraven s ním pracovat. Pokud předání klienta není možné, klient by měl poznat, že není 

odsuzován on sám jako člověk, ale pouze jeho konkrétní jednání. 

 

 

3.1. Udržení hranic ve vztazích mezi pomáhajícím a klientem  
 

Hranice ve vztahu mezi pomáhajícím a jeho klientem, je dělítko, které určuje co je záležitostí 

mojí, a co je záležitostí klienta. Každý může mít hranice nastaveny jinak. V pomáhající profesi 

může být hlavním problémem setření hranic, které byly nastaveny. Pomáhající si může klienta 

připustit moc „k tělu“ a bere jeho záležitosti za své vlastní. Kromě pomáhajícího a klienta trpí        

i celý proces pomáhání. Umění udržet si hranice bývá někdy považováno za nemorální                        

a egoistické.35 

Pomáhajícímu se může stát, že se do klienta příliš vsoucítí. Může být zaplavený lítostí, úzkostí                                    

a pobouřením z osudu člověka, kterému má pomáhat a který by spíše potřeboval, aby před ním 

stál člověk vyrovnaný, který s ním situaci sice procítí, ale zůstává sám sebou. Pomáhající 

v sociálních službách a ve zdravotnictví se často setkávají s velmi špatnými osudy klientů. 

Rozvrácené rodiny, týrané ženy i dětí, narkomani, bezdomovci, kteří v minulosti žili jako 

„normální“ lidé, lidé postižení tělesně i mentálně, staří lidé, kteří nikoho nemají a  kteří jsou 

„neumístitelní“ v domovech důchodců, protože nesplňují byrokratickou podmínku, lidé na prahu 

smrti,…atd. Uvádí se, že pomahač by si měl držet profesionální odstup, nepřipouštět si osudy 

klientů, aby si zachoval potřebnou rovnováhu. Ale co znamená profesionální odstup? A kde je 

jeho hranice? Znamená to, že pomáhající znecitliví vůči utrpení? Pomáhající by měl mít                      

                                                           

35
 Srov.  KOPŘIVA: op. cit., 74. 
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na paměti, že přestože je přátelský a dokáže se do klienta vcítit, není na místě, aby vztah přerostl 

v přátelský. Ze strany klienta pak dochází ke zneužívání bližšího vztahu s pomáhajícím. Protože 

si pomáhající tuto skutečnost uvědomují, někteří z nich se staví do druhého extrému. Vytváří si 

uzavřené a nepostupné hranice, za které není možné vstoupit. Pokud se pomáhající uzavře, nic 

jej zdánlivě neohrozí. Takový pomáhající si už neuvědomuje, že nepropustná hranice znemožní 

dialog s klientem. 36  

 

 

3.2. Etika v pomáhajícím vztahu 
 

S etickými otázkami se setkáváme v každodenním životě i ve zcela obecné rovině. Díky 

rozmanitosti života si člověk uvědomuje ošidnost tzv. jednoduchých řešení. Je nucen čas                     

od času zastavit se, situaci zhodnotit odpovědně a zaujmout své stanovisko. Před lidmi se 

otevírají zdánlivě neomezené možnosti, díky nimž všechno může. Ale ne všechno co může nebo 

umí, také smí. Zároveň má ale právo na svoji individualitu a volbu vlastního způsobu života. 

Svoboda člověka je někým chápána jako možnost rozhodování se na základě znalosti dané věci, 

tedy je podmíněna mírou informací. Pro druhé je to stav ducha, nebo jako poznaná nutnost. 

Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého. Dále je ji možno chápat jako 

nezávislost na druhých. Pro člověka má mimořádný význam a spolu s rozumem tvoří nejvyšší 

atributy lidství. Svoboda je spjata s možností volby, chtěním, které se uskutečňuje na základě 

poznání. Člověk se díky poznání orientuje ve světě, posuzuje různé možnosti, mnohdy                         

i kalkuluje, dokud nezvolí alternativu a nepřijme rozhodnutí.37 

Pochopit lidské jednání není rozhodně snadné. Nelze je hodnotit na základě jednotlivého                       

a izolovaného dění. Je zapotřebí nahlížet na všechny souvislosti, umět je zohlednit a až poté 

posuzovat jednotlivé činy. Posuzování jednání druhých je jednou z hlavních činností 

pomáhajícího. Posuzování, nikoliv souzení nebo odsouzení. Posoudit můžeme totiž jen to, co je 

v jednání patrné na první pohled. To, co se děje uvnitř člověka, vědět nemůžeme.  Je zapotřebí 

opatrnosti v našich soudech, hlavně v případě, pokud se ptáme po vině. Etické zásady profese ale 

                                                           

36
 Srov.  KOPŘIVA: op. cit., 74–83. 

37
 Srov. JANKOVSKÝ J.: Etika pro pomáhající profese, Triton, Praha 2003, 9. 
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nestačí. Některé z etických kodexů stanovují požadavky, které je nereálné naplnit. Jsou chápány, 

jako přiblížení se k ideálu, který je nedosažitelný. „Sociální pracovník respektuje jedinečnost 

každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský 

jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické 

přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.”
38

 Jiné etické kodexy 

jsou míněny jako závazné. Žádný etický kodex ale neříká, jak se zachovat, když se jeho 

požadavky nedaří naplnit. Pracovníkovi se může stát, že třeba po řadě negativních zkušeností 

v profesním životě, může pociťovat averzi například vůči etnické menšině. V tom případě je 

vhodné, aby tyto pocity nepotlačoval, ale snažil se s nimi pracovat. Pomáhající by měl být 

připraven kdykoliv vnímat a akceptovat svoji nedokonalost, zranitelnost i slabost a pomoci 

supervize a sebereflexe napomáhat ke zlepšování situace.39 

 

 

3.3. Kontakt s klientem 
 

Aniž bychom si toho byli vědomi, můžeme být v kontaktu s klientem dvěma způsoby. Prvním 

z nich je tzv. „opouzdřený“ kontakt, ve kterém se opíráme proti tomu, s kým mluvíme, třeba i jen 

slabým tlakem. Druhým je kontakt „vnímavý“, kdy jsme vůči člověku otevřeni, přistupujeme 

k němu zvědaví na to, co se děje uvnitř něj, a kdy tlumíme intenzitu hodnotících soudů                           

na minimum, aby hodnocení vnímání nezkreslilo. Vnímáme člověka a vnímáme také to, jak                 

na nás působí. 40 

Pokud vedeme rozhovor o nějakém obecném tématu, o fotbale, politice, tak rozhovor mívá 

podobu diskuze. Jde o střet názorů, který se podobá sportovnímu utkání. Jedná se o kontakt 

prvního typu, kdy tlačíme proti. V tomto rozhovoru jde hlavně o to „kdo z koho“, málokdy jde               

o nalezení „pravdy“. Mnoho hovorů vedených takovýmto způsobem končí neshodou, oba 

účastníci tlačí „proti“, jsou obrněni zřetelnou bariérou. Takový hovor nejen že nepomáhá, ale je     

                                                           

38
 http://socialnirevue.cz/item/eticky-kodex-socialnich-pracovniku-ceske-republiky (1.4.2009) 

39
  Srov.  KOPŘIVA : op.cit.: 91. 

40
 Srov.  tamtéž 106. 
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i silně vyčerpávající.  Malá změna vnitřního postoje může stačit k výrazné změně situace. Stačí 

se zajímat o to, proč druhý říká právě to, co říká a odložit snahu prosadit vlastní názor.41 

 

 

3.3.1. Vnímavý kontakt 
 

„Rozumět lidem“ znamená správně odhadnout, co lze od toho kterého člověka čekat a jak s ním 

zacházet s ohledem na účel, kterého chceme dosáhnout. Pomáhající není člověkem, který 

s nastraženými smysly číhá na nepatrné signály v projevech druhého, aby mu nic neuniklo a aby 

všechno vyhodnotil správně. Důležitější než zachycení detailů, je celkové otevření se dojmu. 

Racionální myšlení ustupuje do pozadí ve prospěch často nepředvídaných pocitů, které klient 

vyvolává. Při hovoru s klientem je ideální tzv. „vnímavá přítomnost“, která říká našim zraněným 

a osamělým místům uvnitř: Nejsi samo. Jsem tu a zajímám se. Slovo „přítomnost“ zdůrazňuje, 

jak je důležité, aby pracovník u klienta opravdu byl, aby se jeho myšlenky netoulaly, aby nedával 

najevo, jak jej rozhovor nezajímá. Slovo „vnímavá“ má říci, že jde o jiný druh přítomnosti,              

než jaký můžeme zaznamenat např. u řidiče. Vnímám, jak se člověk cítí a přeji mu všechno 

dobré. Pokud vnímavý postoj nemůžeme zaujmout, protože nás člověk, který je proti nám dráždí, 

vyvolává strach nebo napětí, může pomoci představa, že to, co vadí nám na konkrétním člověku, 

vadí i jemu samotnému.42 

 

 

3.4. Rozhovor s klientem 
 

Rozhovor je základním nástrojem každého pomáhajícího pracovníka. Schopnost pracovníka 

používat tento nástroj je závislý na tom, jak všemu, co se v rozhovoru odehrává a jak on sám              

se toho účastní.43 

                                                           

41
 Srov.  KOPŘIVA: op.cit.:  106. 

42
 Srov.  tamtéž 109. 

43
 Srov. ÚLEHLA: op.cit., 15. 
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Křivohlavý zdůrazňuje, jak je důležité uvědomit si čtyři různé způsoby komunikace s klientem. 

Verbální (slovy), neverbální (řeč těla, které rozumíme lépe než slovům), činy (chování a jednání) 

a co říkáme svou osobností celkově (hodnoty na nichž nám záleží, atd.). 44 Všechny tyto způsoby 

komunikace se při rozhovoru prolínají.  

Na rozhovor je potřeba vyhradit si dostatek času. Pokud jde o rozhovor první, neměl by být 

kratší než 30 minut, ale ani delší než hodinu (pokud se nejedná o rozhovor s více lidmi, manželi, 

rodinou, apod.). Čas, který na rozhovor máme, by měl klient předem znát a tento čas by také měl 

být dodržen. Předejde se tak zneužití služby. Při hovoru delším než hodinu klient většinou 

nabývá dojmu, že jeho problém je výjimečný, že se mu dostává výjimečného zacházení. V tomto 

bodě se může stát závažná chyba a pomáhající pak už není schopen službu poskytnout kvalitně. 

Nedodržel řád. 

Je vhodné, aby pomáhající délku rozhovoru příležitostně kontroloval tak, aby nebyl průběh 

rozhovoru narušen, (okatý pohled na hodinky  není vhodný). V době rozhovoru by do něj neměla 

vstupovat třetí osoba (ani například příchodem do místnosti) a ani by neměl být rušen telefonáty.  

Pro rozhovor musíme mít i vhodný prostor. Chceme-li být ve vnímavém kontaktu je potřeba, 

abychom v místnosti byli sami, bez přítomnosti dalších osob. Neméně důležitý je i způsob 

sezení. Není vhodné, aby klient měl pocit, že je jen jedním v řadě příchozích k důležité osobě. 

Pokud potřebuje s klientem vést hlubší rozhovor, je vhodné posadit se ke konferenčnímu stolku 

jako „rovný s rovným“, nikoliv zůstat za psacím stolem, k němuž je přisunuta židlička. Nakonec 

by se pomáhající měl „vyladit“  pro rozhovor, to znamená odpoutat se od toho, co dělal doposud, 

uvědomit si své pocity, zjistit, zda je unavený, rozčílený, nervózní.  Pokud si tohle uvědomí, 

může své pocity na chvíli „odložit stranou“ a připomenout si o čem s klientem doposud mluvil 

(prolistovat spis, nahlédnout  do poznámky apod.). Na  tuto přípravu postačí 3–5 minut. 45 

Je nutné, aby každý pracovník znal komunikační zátarasy, právě proto, aby se jich vyvaroval. 

Jsou jimi např. přikazování a vyžadování, varování a strašení, moralizování a kázání, dávání rad 

a návodů, poučování, souzení, obviňování, pochlebování, výčitky, posměch, nezájem, přehnaný 

soucit, atd. Nevyhnutelným důsledkem v řeči pracovníka je zablokování další komunikace                 

ze strany klienta. Zbavují jej chuti podílet se na čemkoliv společném. Pomáhající by měl vědět, 

                                                           

44 Srov. KŘIVOHLAVÝ Jaro: Sdílení naděje, Praha, Návrat domů, Praha 1997, 111–113. 

45
 Srov.  KOPŘIVA: op. cit., 110. 
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jak s těmito zátarasy zacházet. Nejde vždy jen o to, vymýtit je ze slovníku, protože nikdo z nás 

není perfektní. Jde o to, že by měly výrazně redukovány. Dobrá komunikace totiž dává klientovi 

pocit, že možná existuje někdo, kdo věří jeho slovům I schopnostem a nebude mu hned udílet 

rady, co by měl dělat. Možná to bude poprvé, co klient zažije, že se o něho někdo opravdu 

zajímá. 46 

 

 

3.4.1. Aktivita a pasivita v rozhovoru 
 

Platí, že čím více prostoru si pro sebe vyhradí pomáhající, tím méně jej zbude na klienta                       

a obráceně. Pracovník nemá možnost sám plně kontrolovat, jak aktivní bude on sám a jak klient. 

Stejně jako klient může pouze něco navrhovat, prosazovat, bránit, ale výsledná podoba hovoru              

je dílem jich obou.47 

Z hlediska rozložení aktivity a pasivity mezi pracovníkem a klientem mohou nastat různé vývoje 

událostí: 48 

1. Pracovník vede rozhovor a klient na přímou otázku odpovídá krátce, nevnáší vlastní 

návrhy, komunikuje sporadicky nebo dokonce mlčí. V tomto případě ještě kontakt nebyl 

navázán. Klient možná o žádnou pomoc nestojí, pomáhající mu není sympatický, 

nedovede si představit žádnou smysluplnou pomoc. Zkoušíme s klientem navázat 

kontakt, hovoříme o svých pocitech aby se otevřel, případně se dozvíme, že kontakt 

navázat nelze. 

2. Pracovník vede rozhovor a klient čeká na vedení. Reaguje spontánněji, reaguje                        

i neverbálně a přidá i něco ze sebe. Tento kontakt je opatrný a je u něho možný počátek 

navázání kontaktu bližšího a intenzivnějšího. 

3. Klient mluví a pracovník mu naslouchá. Povzbuzuje jej tím k větší aktivitě, sám vnáší jen 

málo. Kontakt vznikl a klient zjišťuje, že pomáhající je schopen naslouchat mu. Pokud by 
                                                           

46
 Srov. Úlehla: op. cit., 54. 

47
 Srov.  KOPŘIVA: op. cit., 112. 

48
 Srov. tamtéž 111. 
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v tuto chvíli pomáhající do konverzace vnášel více svých komentářů a rad, je velmi 

pravděpodobné, že klient by se pomáhajícímu neotevřel. 

4. Pracovník s klientem vedou dialog – ve vedení hovoru i v naslouchání se střídají. Tento 

stav není běžný a je možné považovat jej za stav ideální. Oba dva musí těšit spolu 

rozmlouvat, je potřebné, aby si důvěřovali, aby oba dva sdíleli hlavní postoje a pravidla 

týkající se vzájemné spolupráce. Pokud se podaří dospět k takovémuto hovoru, bývá to 

jen nakrátko, protože takový klient posléze nepotřebuje systematicky pomáhat. 

 

Pro klienta může být hovor neuspokojivý ze dvou hledisek. Prvním z nich je pocit, že pracovník 

mu něco vnucuje, nebo ve druhém případě mu něco neposkytuje. Vnucování je spíše spojeno 

s aktivitou pracovníka, neposkytnutí s jeho pasivitou. Může se stát, že pracovník někdy něco 

neposkytuje nebo vnucuje zcela záměrně. Neposkytnutí a vnucování začíná být problémem                

až tehdy, pokud se tak děje dlouhodobě a neuvědoměle. Proto je nutná kontrola vztahu 

pracovníka s klientem.49 

 

 

3.5.  Naslouchání 
 

Pokud se na pracovníka obrátí nějaký klient s problémem, vyvolává to v něm někdy zcela 

automatickou reakci problém řešit. Ale klient občas netouží po tom, aby se problém řešil, stačí 

mu, když je vyslechnut. Naslouchání může být pro pomáhajícího často jednou z nejtěžších 

prospěšností. Neznamená totiž pohodlné pasivní mlčení. Je to velmi aktivní proces, protože je 

potřeba vnímat, co mu ten druhý sděluje a nepřekládat si vše do své vlastní řeči. Často se stává, 

že při naslouchání je připisován věcem význam, který mají pro pomáhajícího, nikoliv pro toho, 

kdo něco sděluje. Vnitřní svět druhého je tedy vypouštěn ze zřetele. Podle systematického pojetí 

člověk který něco říká, nikdy nemůže předem vědět, co vlastně sděluje. Teprve podle odpovědi 

druhého pozná, co vlastně sdělil a jak druhý jeho sdělení přijal. Naslouchat tedy znamená 

pozorně sledovat, co druhá osoba říká bez vnesených soudů, rad a komentářů anebo třeba                    
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 Srov.  KOPŘIVA: op. cit., 112. 
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i povzbuzujících poznámek. Carl Rogers zavedl metodu zopakování řečeného. Lidé ji používají 

často a nesprávně a bez výcviku by se o to ani neměli pokoušet.50 

Naslouchat ale neznamená vzít na sebe povinnost vyslechnout všechno, co klient říká po tak 

dlouhou dobu, jak on sám uzná za vhodné. Často se nedaří, aby se člověk v průběhu sdělování 

dostal „hlouběji k problému“. Naslouchání pak používá k tomu, aby ze sebe vysypal negativní 

emoce. Pokud je informací na pomáhajícího příliš nebo trvá-li naslouchání příliš dlouho,            

je na místě projevit respekt k potřebám naslouchajícího, popsat co se děje a proč v hovoru nelze 

pokračovat.51 
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 Srov. tamtéž 112. 
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 Srov.  tamtéž 114. 
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4. Nebezpečí jemuž jsou pomáhající pracovníci vystaveni 
 

4.1. Syndrom pomocníka 
 

“Syndrom pomáhajících je podle W. Schmidbauera specifická narcistická porucha, jejímž 

prostřednictvím pracovník v pomáhající profesi řeší, většinou nevědomě, své rané trauma 

odmítnutého dítěte. Trpí hladem po porozumění a po uznání. Pokud je pomáhající profese 

provozována bez supervize, jen prohlubuje tuto nekončící a nenasytnou touhu po vděčnosti                

a obdivu. Syndromem pomáhajících podle Schmidbauera netrpí jen jednotlivci, ale celé instituce 

– zdravotnické, pedagogické, sociální.”52 

 

Tento syndrom se šíří vzhledem ke stále se rozšiřujícímu vzdělávání příslušníků sociálních 

povolání, jako jsou sociální pracovníci, učitelé, psychologové, sociologové, zdravotní sestry aj. 

Na pomáhající pracovníky jsou kladeny ty nejvyšší nároky, ale nikdo jim neposkytuje žádné 

konkrétní prostředky k tomu, aby dosáhli žádaného výsledku. Větší část jejich výcviku se 

zaměřuje na kognitivní koncepce, etické normy a praktické dovednosti. Avšak zacházení               

s touhami, potřebami, úzkostmi a citovou stránkou lidí si vyžaduje výcvik hlubší                                  

a dlouhodobější. Povolání pomáhajícího vyžaduje soustavnou supervizi, protože při práci, kterou 

vykonávají  se nemohou řídit pouze vlastním svědomím. Není snadné stanovit, kdy je pomáhající 

psychicky v pořádku a kdy je postižen duševní poruchou. Pomáhání je vnímáno jako altruistické, 

společností uznávané chování, které nebývá zvykem zkoumat, i když je zřejmé, že základem 

mohou být I sobecké motivy provázené agresivitou nebo skrývaná touha po moci. Pomáhající 

sami se obvykle pokládají za zdravé, možná jen chtějí zlepšit některé své schopnosti. Syndrom 

pomáhajících je posilován také tím, že bezmocnost, slabost a otevřené doznání emocionálních 

problémů přijímá veřejnost u klientů, zatím co obraz pomáhajícího musí zůstat “čistý”. Zatímco 

klient během sezení volně vyjadřuje své pocity a hledá cesty k jejich uspokojení, pomáhající 

musí vyjadřování svých potřeb potlačovat. 53 

 
                                                           

52 MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Metody a řízení sociální práce, Portál, Praha 2003, 59. 

53
 Srov. MATOUŠEK: op.cit., 59. 
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Podle W. Schmidbauera má syndrom pomocníka pět složek, které autor nazývá tématy kvůli 

zdůraznění celostní biografické koncepce:54 

1. Odmítnuté dítě 

2. Identifikace s nadjá (jáským ideálem, superegem) 

3. Narcistická nenasytnost 

4. Uhýbání před vzájemností 

5. Nepřímá agrese  

 

1. „Odmítnuté dítě“ je cosi, co vězí v samotném pomocníkovi a způsobuje v něm pocit 

bezmocnosti právě proto, že si nedokáže přiznat oblasti, ve kterých se cítí slabý a nedokonalý. 

Chce být silný, dokázat svoji hodnotu svými výkony a odmítá si přiznat, že není neomylným. 

Tento pocit často (ne vždy) souvisí se skutečností, že „bezmocný pomocník“ měl ne příliš 

šťastné dětství a cítil se odstrkován. Zanedbané děti se stávají buď lidmi kriminálními, nebo 

příliš sociálními. Je pro ně těžký vyvinout takový „hlas svědomí“, který by jednal s jejich 

emocemi přívětivě. Avšak syndrom pomocníka se vyvíjí například i u dětí, které rodiče používali 

jako partnerskou náhražku nebo je příliš obdivovali a rozmazlovali. I v tomto případě začne 

takový člověk roli závislého přenechávat jiným a staví se na odiv jako dárce jistoty, který 

navenek nemá touhu po uznání.55 

2. Pojmy „jáský ideál“ a „nadjá“ spolu souvisí. Autorem pojmu „nadjá“ je rakouský lékař                   

a psychiatr Sigmund Freud. Tímto termínem míní „jistý stupeň v já“, který se v dítěti ustavuje, 

aby pokud možno chránil jeho dosud nehotové, slabé já před přemnožením oidipovskými 

vášněmi“.56  Je to jakési Superego, které se tvoří v prvních letech lidského života a ve kterém je 

značný podíl nevědomí. Nevědomě mohou být lidé surovější, chtivější a smyslnější než při 

vědomém prožívání a právě tak k sobě mohou být i tvrdší, moralističtější a přísnější. Nadjá do já 

                                                           

54 Srov. SCHMIDBAUER Wolfgang: Syndrom pomocníka, Portál, Praha 2008, 31. 
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 Srov. SCHMIDBAUER: op.cit., 34. 

56 Srov. tamtéž 34. 
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vnáší trestající a provinilé tendence a selhání vůči nadjá člověk pociťuje jako vinu. Naproti tomu 

„já“ zprostředkovává kontakt s vnějším světem. Oba tyto pojmy jsou metafory a neoznačují 

žádné věci ani substance. Jsou součástí systému, sloužícímu k tomu, aby se člověk mohl sám 

orientovat ve svém nitru.57 

V případě disociálního vývoje si dítě vytvoří jen málo vnitřních struktur, které pak v dospělosti 

nahrazuje přehráváním rolí. U syndromu pomocníka jáský ideál i nadjá extrémně sílí, vnímání 

potřeb klienta dalekosáhle nahrazuje diferencované vnímání vlastních potřeb i pocit, že existuje 

odpovědnost také za vlastní uspokojení. Dospělý člověk, který si jako dítě připadal respektován         

a milován, dokáže mnohem lépe ustavovat rovnováhu mezi svými přáními a emocemi na straně 

jedné a výkony na straně druhé. Může udržovat i svůj egoismus a vnášet ho zdravým způsobem 

do vztahů. Dokáže se ale i svého egoismu a agresí vzdát, je-li potřeba zjednat si respekt                       

a prosadit své cíle.58 

Jedinou účinnou a produktivní cestou ke zlepšení syndrome pomáhajících je dlouhodobý                      

a důkladný výcvik končící aprobací a po celou dobu výkonu pomáhající profese soustavná 

supervize.59 

 

 

4.2. Charakterová obrana 
 

Každý člověk má svůj vnitřní svět, který v sobě nese bolestivá místa, jež jsou pozůstatky po 

nezahojených citových úrazech, které člověk utrpěl především v dětství. Na počátku života 

žijeme v souladu se svojí podstatou. Chceme jíst a spát, být v teple a cítit lásku. Pokud se dítěti 

taková důležitá věc nesplní, trpí. Může se stát, že utrpení je příliš silné, náhlé nebo dlouhé. Dítě 

se ptá, jak je možné, že takovou křivdu dopustil někdo, koho má rádo? Později se naučí hledat 

chybu v sobě a naučí se, že nemůže mít všechno a svět se netočí kolem něj. Odezva se dostaví 

jen, když se snaží. Vše se může zdát v pořádku, člověk je smířený s realitou. Ale uvnitř často 
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přetrvává potřeba malého, který potřebuje péči, zájem, lásku. Už si neuvědomuje vlastní 

zklamané potřeby a pokud ano, stydí se. Podvědomě si tyto potřeby zakazuje.60  

Vzniká tak psychická struktura, kterou psychoterapeut W. Reich nazval charakterovou obranou.                  

Je to systém jednání a prožívání v definovaných typech situací, které jsou založeny na vytěsnění 

určitých prožitků mimo vědomí a my jsme nuceni jednat tak, abychom zakázané a neúnosné 

emoce nepocítili.61 Posoudit nakolik se jedná o charakterovou obranu a nakolik o svobodné 

jednání a rozhodování může jen ten, který jedná, protože jen on sám má k dispozici prožitek, 

který celou situaci doprovázel. Ale člověka většinou vůbec nenapadne nějaký problém hledat. 

On sám to přijímá jako součást své totožnosti a tak to zpravidla přijímá i okolí. Při vybočení 

z charakterové obrany nastupuje úzkost, deprese, stud, pocit viny anebo jiné nepříjemné pocity, 

které člověka nutí vrátit se ke svým návykům. Ale přichází nové a nové problémy, před kterými 

se už uzavřít nejde. Potom se objevují silnější příznaky krizové situace, které oživují zážitky 

z dětství, z doby, kdy člověku charakterová obrana ještě nepomáhala.62 

Je potřeba si uvědomit, že mnohé ze špatných nálad a zklamání v sobě zahrnují nejen to, co se 

právě teď přihodilo, ale současná událost mohla připomenout nějakou zapomenutou, 

opouzdřenou ránu z minulosti. Současná újma může být nepatrná, ale člověk ji může prožívat 

jako obrovský problém, protože mu připomíná starou bolest. Člověk si proto může bezděčně 

vypěstovat závislosti na metodách úniku. Někdo se utíká k lékům, k jídlu, k alkoholu, ale třeba    

i k nutkavým žádostem o pochvalu anebo k práci. Pro mechanismus úniků od těžkých pocitů 

existuje výraz přeskočené zpracování. Znamená to reakci, při níž člověk automaticky obejde 

anebo zatemní skutečný pocit pomocí naučeného chování, které zdánlivě přináší úlevu,                 

ale ve skutečnosti míjí zdroj problému.  Pokud pomáhající prožívá „špatný“ pocit například vůči 

klientu, může jej změnit uvědoměním si a vysvětlením procesů, které se v něm odehrávají.        

Je potřeba vnitřní změna prožitku, pocitu, který sebou celá situace nese. Pracovat s pocitem 

znamená vrátit se k němu, zůstat u něj a vhodně jej popsat. 63 
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4.3. Syndrom vyhoření 
 

Matoušek uvádí, že syndrom vyhoření nevyhnutelně patří k pomáhajícím profesím, prakticky 

každý pracovník má po určité době některé jeho projevy.64 Ovšem k tomuto Matouškovu tvrzení 

je nutno podotknout, že mnoho lidí je ochotno a schopno pracovat i při velké zátěži                            

a v náročných podmínkách , pokud ovšem zažívají smysl své práce. Pak má pro ně jejich práce 

smysl a jsou motivováni pokračovat ve své práci dál. Vyhoření je spojeno s poklesem chuti 

podávat výkony, s beznadějí a zbytečností, s pocity nekompetentnosti a s poklesem osobních 

sil.65  

Syndromu vyhoření pomáhajících pracovníků (profesionálů i dobrovolníků) se psychologie 

začala věnovat teprve nedávno. V roce 1976 definuje americká sociální psycholožka Christina 

Maslach z kalifornské univerzity tento zcela nový fenomén, který se šířil západním světem. 

Postupně se stává jednou z nejzkoumanějších oblastí u studia dopadu pracovního stresu na 

psychiku člověka. Dotazník – Maslach Burnout Inventory – se stal klasickým kritériem, podle 

něhož můžeme rozpoznat míru deprese pracovníků v pomáhajících profesích, protože pomáhající 

profese jsou vyhořením ohroženi daleko víc než ti ostatní. O syndromu vyhoření se spíše jen 

mluví a jen nemnoho institucí, jako jsou školy, psychologické kliniky, církve nabízí 

systematickou pomoc těm, kteří jsou tímto vyčerpáním akutně ohroženi. Podle většiny vedoucích 

pracovníků, se každý musí se svými pocity a nahromaděnými emocemi vyrovnat sám.66 

Nespecifickou, obecnou příčinou jeho vzniku bývají zvláštní nároky, které na pracovníka klade 

intenzivní kontakt  s lidmi, využívajícími jeho služby. Při běžném, neprofesionálním pomáhání, 

mezi lidmi mívá jeden pomáhající na starost většinou pouze jednoho člověka v tísni a má 

možnost kontakt s ním regulovat. Profesionální pomáhání přináší pracovníkům nepřetržitý 

kontakt se skupinami lidí, jejichž psychika není v rovnováze a jejichž představa o přiměřené 

pomoci nebývá vždy realistická. Této zátěži bývají někdy vystaveni i dobrovolníci. Dlouhodobý 

kontakt s hendikepovanými lidmi vyžaduje ze strany pracovníka obrovskou míru nezdolnosti a 

schopnost efektivně a hlavně průběžně vyrovnávat se s pracovním stresem, ze strany organizace 

vyžaduje zajištění podmínek, které stres minimalizují. Nejnáročnější je práce s klienty, kteří jsou 

                                                           

64
 Srov. MATOUŠEK: op.cit., 55. 

65KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I.: Syndrom vyhoření, Státní zdravotní ústav, Praha 2003. 

66
 Srov. HUČÍN Jakub: Když se práce stane noční můrou, in. Psychologie dnes 7–8 (2005) 11–15. 
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v zařízení nedobrovolně (např. vězení), s klienty velmi vážně postiženými, s umírajícími nebo            

s klienty, jejichž chování je velmi vzdáleno sociální normě (agresivní jedinci, devianti, atd.).67 

Syndrom vyhoření se ve svých projevech velmi podobá depresivní epizodě, v určitých rysech se 

ale od klasické deprese odlišuje. Negativní prožitek je vázán výhradně na práci, na dovolené 

nebo o víkendech se depresivní projevy nevyskytují v takové míře, protože člověk na svoji práci 

nemusí myslet. Zhoršení stavu se začne objevovat tehdy, když musí jít do práce anebo řešit 

pracovní záležitosti. Nechuť k práci přerůstá ve snahu vyhnout se jí za každou cenu, člověk bere 

každou záminku jako dobrou k tomu, aby do práce nemusel.68 

Syndrom vyhoření teprve prochází zkoumáním, proto psychologové nejsou jednotní v jeho 

vymezení a ve výčtu jeho projevů. Při sledování jeho projevů bývají klíčové tři faktory: míra 

emocionálního vyčerpání, proces depersonalizace a pocit osobního uspokojení z práce.                       

U ohroženého člověka nejsou emoční investice vyváženy emočním ziskem ze zaměstnání, jeho 

emoční zdroje se vyčerpávají až k úplné apatii. Problém nastává v případě, kdy emoční sdílení je 

součástí profese (lékaři, psychologové, psychoterapeuti, atd.). Vyčerpání se v jejích případě 

projevuje jako neschopnost empatického přijetí klienta, který z takového profesionála cítí chlad    

a odtažitost. Neschopnost emočního prožívání jde ruku v ruce s negativním až cynickým 

postojem k člověku, jemuž je služba poskytována. Pacienti se stávají „předmětem“, klienti 

„případem“, u něhož mizí jakékoliv rysy osobitosti a individuality. Pracovník zároveň pracuje            

i méně efektivně a tak, že není se svou prací spokojený, nebo je mu to jedno. V jeho 

sebehodnocení začne postupně převládat negativní postoj k sobě samému a to zejména 

v případech, kdy má hodnosti sebe, svůj výkon a vztah k práci.69 

Je paradoxem, že prevenci vyčerpání nejvíce zanedbávají profesionálové, kteří absorbují 

psychické trápení svých klientů, například psychologové, psychoterapeuti a sociální pracovníci. 

Protože do své profese daleko více vkládají, než si z ní berou, potřebují o sebe pečovat jiným 

způsobem. Ačkoliv vedou své klienty k tomu, aby o sebe  a své potřeby pečovali, o sebe se velmi 

často téměř nestarají, i když svým pracovním nástrojem jsou oni sami. Výsledkem snahy                   

o vcítění se do klienta může být, že pomáhající v určité míře prožívá emoce podobné, jaké má 
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 Srov. MATOUŠEK: op.cit., 55. 

68
 Srov. HUČÍN : op.cit., 11 – 15. 

69
 Srov. tamtéž 11 – 15. 
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jeho klient. Aby pracovník toto riziko snížil, musí si především připustit, jak na něj jeho klient 

působí. Dalšími rizikovými faktory je práce pod časovým tlakem, izolovaná práce bez kontaktu 

s ostatními kolegy, profesní řevnivost, malé děti v rodině, nebo neustálý tlak okolí, které 

očekává, že odborník má na všechno připravenu odpověď a nemá osobní problémy.70 

Pro vyčerpaného člověka, jeho činnost ztratila obsah, prožívá ji ne jako něco, co si zvolil,                  

ale jako něco, co musí třeba i proti své vůli dělat, aby dostál svým závazkům. Čím hlubší je 

propast mezi emoční investicí a emočním ziskem, tím větší je i krize vyhoření. Aby k tomu 

nedošlo, potencionálně ohrožený pracovník musí rovnováhu zisku i výdeje vyrovnat. Buď změní 

formu práce tak, aby se znovu stala něčím, co naplňuje například i v činnostech odlišných                 

od problematické profese. 71 

Problémy s emočním vyčerpáním mívají především lidé, kteří mají problém s udržením hranic           

a neumí říct „ne“ a získat odstup od své práce. Ohrožení jsou především ti, kteří myšlenky na své 

klienty nenechají v zaměstnání, ale nosí si je domů. Ohrožuje je časové nerespektování hranic 

„práce – doma“. Ideální případ je, že pomáhající na svého klienta přestane myslet v okamžiku, 

kdy opustí jeho ordinaci nebo kancelář (pokud nenastane situace, že mu vyřizuje například 

nějakou žádost apod.) a vydrží tak až do okamžiku, kdy jej opět nenavštíví. Mnohým se to může 

zdát až neetické, ale oprostit se od emocí je jednou z potřeb, jak se nestát pomáhajícím na jedno 

použití.72 

Odpočinek, relaxace i odstup od své práce proto není u pomáhajících žádným nadstandardem, 

ale nutnou součástí jejich profese, bez níž by vyhoření bylo jen otázkou času. Každý tento odstup 

získává jinak. Někdo odpočívá aktivním způsobem – sportuje, zahrádkaří, jiný pasivně,                   

ale důležité je, aby prožitek byl intenzivní a pozitivní. Jsou lidé, kteří vyhoření v pomáhající 

profesi čelí větším počtem úvazků v typově odlišných pozicích. Ovšem toto funguje jen po velmi 

omezenou dobu.73 

Z profesního hlediska je ideální prevencí vyčerpání profesní intervize nebo supervize (rozdíl 

tvoří to, že při intervizi se schází pouze členové profesního týmu, zatím co u supervize je 
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 Srov. tamtéž 11 – 15. 

71
 Srov. tamtéž 11 – 15. 

72
 Srov. tamtéž 11 – 15. 

73
 Srov. tamtéž 11 – 15. 
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přítomen nezávislý supervizor). Pokud se stane, že žádné z preventivních opatření nezlepší stav 

pracovníka, je potřeba odborný zásah. Tehdy profesionálové sami vyhledají psychoterapii.                

Ta mívá většinou několik kroků. Nejprve je stejně jako u deprese potřeba snížit na co nejmenší 

míru pracovní zátěž. Někdy to bývá delegováním práce, jindy je potřeba, aby pracovník požádal 

o neschopenku. V druhém kroku se pracovník postižený syndromem vyhoření znovu učí 

restrukturalizovat obsah své práce, aby jej méně vyčerpávala a aby získala jasné hranice, v nichž 

bude schopen dále profesně existovat. Někdy ale bývá pracovní krize tak hluboká, že nezbývá 

nic jiného, než zaměstnání změnit. „Duševní zdraví a životní i pracovní spokojenost jsou 

bezpochyby důležitější než jistá, třeba i vysněná práce, která se ale časem stala noční můrou“74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

74
 Srov. HUČÍN : op.cit., 15. 



 40

5. Supervize 
 

Supervize je důležitou součástí v oblasti profesního růstu. Původně byla součástí sociální práce, 

poradenství a psychoterapie. S větším nárokem na člověka je v současné době  hojně 

vyhledávána i v ostatních oblastech, které se zabývají prací s lidskými zdroji např. v medicíně, 

poradenských firmách apod. V těch firmách, které vznikaly po roce 1989 a mající vzor                       

v zahraničních pracovištích je téma supervize součástí jednotlivých projektů hned od vzniku. 

Přesto je i nadále mnoho pracovišť, která  mají problém se supervizí pracovat. Mají ji totiž 

spojenou s kontrolou či inspekcí a potažmo s nedůvěrou. 75 

Význam slova supervize by se dal chápat jako nadhled. Zprostředkovává nezainteresovaný 

pohled na činnost, kterou člověk vykonává. Jejím cílem je profesní i osobní růst, vyvarování se 

chyb, které zainteresovaní nejsou schopni sami objektivně zhodnotit. Vede k určení kvality této 

činnosti a ke zvyšování jejího růstu.  

Matoušek o říká, že je to celoživotní forma učení, zaměřená na rozvoj profesionálních 

dovedností a kompetencí supervidovaných, při níž je kladen důraz na aktivaci jejich vlastního 

potenciálu v tvořivém a bezpečném prostředí.76  

Kopřiva uvádí, že supervize může pracovat s reálnými situacemi rozhovoru klienta a pracovníka, 

a to buď za přítomnosti supervizora při rozhovoru, nebo za použití audio nebo videonahrávky 

sezení. Může také používat modelové situace (hraní rolí), nebo také pracovat jen s písemným 

záznamem rozhovoru pořízeným supervidovaným pracovníkem.77 

 

 

5.1. Kdo je supervizorem 
 

Mnoho institucí, zařízení a projektů si supervizi žádá, většinou se však nikde nedefinuje, kdo 

supervizor vlastně je. Je mnoho supervizorů s různými výcviky a zkušenostmi. Také se můžeme 
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76 Srov. MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Metody a řízení sociální práce, Portál, Praha 2003, 349. 
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 Srov. Kopřiva: op.cit., 136. 
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setkávat s množstvím tzv. samozvaných supervizorů, kteří se cítí být oprávněni provádět 

supervizi. Tato skutečnost je dána na jedné straně tím, že v případě supervize se jedná o relativně 

mladý a módní obor, na druhé straně tím, že se zatím nepodařilo definovat v této oblasti jednotné 

kvalifikační standardy. Supervize považována za samostatnou odbornou činnost, k jejímuž 

provádění je třeba mít léta praktických zkušeností a je potřeba úspěšně naplnit náročné 

podmínky supervizního výcviku. (viz např. Kritéria výcviku supervizorů ČIS). V neposlední řadě 

by měl být supervizor odborníkem, který je pro supervidovaného (supervidované) přirozenou                

a důvěryhodnou autoritou a není členem týmu. Pokud má organizace zájem o supervizora                    

s odbornou erudicí, Český institut pro supervizi doporučuje ptát se po jeho vzdělání, praxi, 

zkušenostech se supervizí, absolvování a dokončení akreditovaného supervizního výcviku 

doloženého certifikátem. Tyto výcviky jsou obvykle víceleté, výcvikem rozhodně není např. 

víkendový seminář na téma supervize.78 

 

 

5.2. Rozdělení supervize a její průběh 
 

Supervizi se dělíme na individuální a skupinovou. Dále ji lze rozdělit na týmovou, případovou                           

a výcvikovou. Supervize vzniká na základě objednávky – kontraktu. Základem dobré supervize  

je dohoda - kontrakt. Tento kontrakt většinou obsahuje dvě části. Jednu, která se zabývá 

technickou stránkou a druhou část, obsahovou. 79 

Technická část supervize se sjednává před jejím zahájením. Zde se domlouvá místo a frekvence 

setkání a to o jaký typ se bude jednat. Zda jde o supervizi individuální, týmovou, výcvikovou 

atd., popřípadě  za jakých podmínek dojde k přerušení supervize. Nedílnou součástí kontraktu je 

i otázka mlčenlivosti supervizora v záznamech ze supervize.80 

Obsahová část se řeší na začátku každého sezení. Supervidovaný jednotlivec (tým) navrhne 

téma, kterému by se věnoval, popřípadě téma má už dopředu navržené. Ujasní se, co tým nebo 

jednotlivec od supervize očekává. Supervizor by se měl držet navrženého tématu.V momentě 
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 http://www.supervize.eu/supervizori/kdo-je-supervizor/ (21.4.2009) 

79
 Srov. MATOUŠEK:op.cit., 354. 

80
 Srov. tamtéž 354–356. 
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kdy  je stanovený problém příliš úzký, nebo ukáže, že supervidovaní mají potřebu řešit jiné téma, 

supervizor může nabídnout rekontraktování – nabídne změnu původního tématu. Vše by se mělo 

odehrávat po vzájemné dohodě. Dodržování kontraktů je při supervizi významným faktorem                

a přispívá k oboustranné důvěře. Na závěr supervizního sezení se dává prostor na reflexi. 

Jednotlivec nebo kolektiv sdělují dojmy, pocity z proběhlé supervize. Diskutují nad tím, zda 

supervize byla přínosem, nebo supervizovaným nic nedala. Na závěr je možné dohodnout témata 

další supervize.81  
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6. Dobrovolníci a profesionálové 

 

“Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc 

tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti. Je zdrojem 

nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.”
82

 

 

V pomáhajících profesích mají kromě placených profesionálů své místo i dobrovolníci. Na jedné 

straně jsou specifické znalosti, systematický přístup a nebezpečí vyhoření a na druhé osobní 

nasazení, jistá naivita a zájem pomáhat. V západních zemích patří dobrovolná pomoc 

k občanským ctnostem a až 40 % jejich obyvatel uvádí, že někdy ve svém životě pracovali 

dobrovolně pro některou společensky prospěšnou instituci, nebo jí alespoň darovali příspěvek či 

část majetku. Naše společnost si na pomoc dobrovolníků stále ještě nezvykla. I přesto,                      

že do organizací v nichž pomáhají přináší nové nápady a nadšení, řada organizací se jich stále 

bojí. 83  

Všechny pomáhající profese historicky vznikaly jako dobrovolnické. Na počátku byl nápad, chuť 

zlepšit věci, nadšení pro formu pomoci, kterou nikdo doposud nedělá systematicky a na kterou 

společnost „ještě“ nemá objednávku. Ovšem čím více je daná činnost komplexnější a čím je větší 

riziko poškození klientů, tedy čím více komplexnosti, znalostí a systematičnosti vyžaduje, tím 

rychleji se z ní ve spojení se vzděláváním stává profese. Tento přerod souvisí i s tím, že si 

společnost začne všímat rizik a veřejné mínění zostražití (kupříkladu týrání dětí), nebo jde                    

o možnost trvalého výdělku a uplatnění. V situaci od přerodu dobrovolnictví k profesionalizaci, 

jsou u nás v současnosti takové činnosti jako například práce s dětmi v nemocnicích, nemocniční 

klauni, herní terapeuti, dobrovolníci v nemocnicích nebo hospicích se postupně profesionalizují. 

Existuje řada dobrovolnických programů, které se neliší od činností, které ve svém volném čase 

běžně děláme. V těchto programech profesionalita nehraje roli. Ale existují také programy, 
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nejvíce v sociálních a zdravotnických zařízeních, kde dobrovolník může být členem týmu 

profesionálů.84  

 

 

6.1. Motivace dobrovolníků 
 

Motivace dobrovolníků bývá různá. Je rozlišována na reciproční, tedy:“ dnes pomůžu já tobě                 

a zítra ty mně“, což bývá považováno za dobrovolnictví vzájemně prospěšné a na altruistickou, 

kde je předpoklad, že dobrovolník nečeká nic jiného než vlastní dobrý pocit z toho, že je 

užitečný. Z materiálů Hestie vyplývá, že dobrovolnictví přináší jeho nositelům hlavně pocity 

smysluplné práce (95 %), dále možnost rozšíření a prohloubení kvalifikačních předpokladů               

a vhodné vyplnění volného času (77 %), dobrovolnická práce jim posiluje sebevědomí (77 %),              

a umožňuje udržovat se v kondici a neztratit pracovní návyky (63 %). Motivy dobrovolníků                 

ze střední a východní Evropy se nijak výrazně neliší od motivu dobrovolníků z EU nebo USA. 

V těchto zemích  ale dobrovolníci uvádí, že jde o činnost přirozenou, „má se to“ a dobrovolnictví 

je i patřičně ceněno. Mezi českými dobrovolníky je míra satisfakce ve společenské oblasti velmi 

malá. Jen méně než polovina dobrovolníků (45 %) se domnívá, že svojí prací získali prestiž                 

a společenské uznání.85 

V případě dobrovolnictví lidé nečekají reciproční pomoc, ale i v případě jinak nezištné pomoci 

dobrovolník ze své práce také „musí něco mít“. Zisk z jeho práce je pro něj stejně tak významný, 

jako kdyby byl placeným pracovníkem. Jednou ze stránek motivace je i motivace 

k dlouhodobému závazku. Rozdíl mezi motivací dobrovolníků a profesionálů vydržet v určité 

oblasti je odvozován především od toho, jak se na danou oblast chtějí vázat a kolik musí sami 

investovat do své přípravy. Profesionál musí několik let studovat a obvykle pak rád využije 

svých znalostí k seberealizaci v profesi. U dobrovolníka se taková dráha nepředpokládá, jeho 

činnost není podmíněna přípravou a navázáním v dané oblasti, i když se vazba může vyvinout. 

Potom se i dobrovolník může stát koordinátorem, začne se angažovat ve fund-raisingu, nebo se 
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profesionalizuje. Ale právě možnost nevázat se, poznávat a vybírat si, co člověka zajímá je 

jednou z hodnot, které nabízí dobrovolnictví oproti práci profesionální.86  

 

 

6.2. Skladba dobrovolníků 
 

Věkový průměr dobrovolníků je u nás nižší než v zahraničí, většinou jsou to studenti nebo mladí 

lidé krátce po studiích. Někteří z nich mají konkrétní představu již před vstupem do organizace. 

Další mají potřebu konat cokoliv dobrého, ale nevědí kde a jakým způsobem. Pro většinu 

z dobrovolníků je společné, že jsou humanisticky orientovaní a sociálně integrovaní lidé, kteří se 

angažují v mnoha dalších aktivitách. V zahraničí  bývají mezi dobrovolníky často ženy, kterým 

odrostly děti, důchodci nebo podnikatelé, což u nás platí prozatím pouze ve velkým městech.87 

 

 

6.3. Využití dobrovolníků 
 

Dobrovolníci nejsou vůči klientovi ani vůči organizaci v pracovněprávním vztahu, proto mohou 

spolupráci kdykoliv ukončit. S tím musí poskytovatelé počítat a mít tedy kdykoliv náhradu. 

Vždy záleží na typu dobrovolnického programu a na jeho vedení.  Jedním z mýtů  o 

dobrovolnictví dobrovolníci, kteří pracují bez nároku na mzdu vykonávají svoji práci neodborně, 

méně spolehlivě a proto se hodí jako „levná pracovní síla tam, kde není co zkazit“a nejsou 

vlastně ani moc prospěšní. Může se stát, že se například zdravotnický a sociální personál bojí, že 

budou příliš zasvěceni  i do toho, co by mělo zůstat spíše uschované, což vytváří atmosféru 

nedůvěry. Proto se liší jednotlivé programy a příprava dobrovolníků. 

 Dobrovolníky je dobré angažovat tehdy, když se dá předpokládat, že přiměřeně doplní služby 

poskytované profesionály, nebo v případě, že je mohou nahradit, mají dostatek kompetencí                 

a času. Posílat studenty jako dobrovolníky do rodiny, kde matka nezvládá péči o dítě smysl 

                                                           

86
 Srov.  tamtéž 24. 

87
 Srov.  tamtéž 24. 
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nemá, protože studenti dosud nebyli rodiči. Dobrovolníci v dětských domovech jsou spojeni 

s vysokým rizikem profesních komplikací, protože děti se na ně naváží a dobrovolník najednou 

nemusí být dostupný. Na svém místě jsou naopak dobrovolníci, kteří pomáhají například 

v domově důchodců s vyjížďkami nepohyblivých klientů, s obstaráváním různých záležitostí 

„venku“, nebo třeba jen s předčítáním knih, dělají to, na co profesionálové nemají čas a vhodně 

tak doplňují profesionální péči. Ale i dobrovolnická činnost vyžaduje určité alespoň minimální 

profesionální zázemí.88 

V organizacích, kde působí motivovaní dobrovolníci, kteří se k práci „hodí“, se brzy v pracovní 

atmosféře týmu projeví i aspekt, kdy pracovníci dělají práci „pro ni samu“. Přinášejí do funkční 

organizace uvolnění, dobrou náladu a nové nápady.  Většina dobrovolníků se ke své činnosti 

zavazuje spíše krátkodobě, což v některých specializovaných organizacích, kde je vyžadována 

dlouhodobá profesní příprava (např. krizová intervence), neumožňuje jejich širší zapojení.                 

U dlouhodobější spolupráce se kontrakt podepisuje na 10–12 měsíců, u studentů obvykle na 

jeden školní rok.89 

Na dobrovolnictví stojí většina organizací dětí a mládeže, ekologické a sportovní organizace. 

V současné době existuje v nabídce Národního dobrovolnického centra řada cílených programů. 

V r. 2001 se vytvořila síť tzv. Koalice dobrovolnických iniciativ, ve které jsou sdruženy 

neziskové organizace z celé republiky, které mají podobné programy nebo vytváří dobrovolnická 

centra. Koalici reprezentuje navenek "HESTIA – Národní dobrovolnické centrum" a dohromady 

koordinuje práci několika tisíců dobrovolníků.90 

                                                           

88
 Srov. TOŠNER, SOZANSKÁ: op. cit., 36. 

89
 Srov. tamtéž 69–72. 

90
 http://www.hest.cz/ (16.2.2010) 
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7. Pastorace 
 

Pastoraci chápeme jako soubor činností, které si kladou za cíl podpořit kvalitu života člověka          

ve všech jeho dimenzích a mají svá východiska nebo motivaci v evangeliu. Pastorace je 

zakotvena v křesťanském pojetí života. Etymologicky vzniklo slovo pastorace od lat. pastor, tedy 

pastýř. V kolébce naší civilizace, v předním Orientě, měla postava pastýře archetypální význam, 

protože obživa jak kočovného, tak usedlého obyvatelstva, závisela na chovu dobytka. V oblasti 

působení Starého zákona, tedy v dnešním Izraeli a jeho okolí, bylo nutné, aby se stáda ovcí a koz 

během letního schuda odvedla na vzdálené, opuštěné pastviny. Tato stáda byla pak svěřena 

pastýřům. Zaměstnání pastýře patřilo tedy k nelehkým, odpovědným a nebezpečným zdrojům 

obživy. To bylo důvodem, proč například ve starých sumerských královských spisech označovali 

králové sami sebe jako “bohem ustanovené pastýře”. Bůh je jako pastýř označen  i v Bibli (Ž 23) 

anebo se mu vlastnosti pastýře přisuzují. Také Ježíš Kristus sám sebe označil za “dobrého 

pastýře” (J 10; Mt 15,24; Mt 25,31n; Žd 13,20), důležitý je tu vztah Krista k lidem  a následný 

vztah křesťanské autority. Titul pastýř se začal používat pro vedoucího představitele 

křesťanského společenství, který měl za úkol vyhledávat ty, kteří se vzdálili, chránit proti bludu, 

pečovat o společenství a být ostatním příkladem.91  

 Po Zmrtvýchvstání Ježíš předává Petrovi poslání past celou církev, proto je tedy pastorace               

v užším slova smyslu službou kleriků Božímu lidu. Kaplánek uvádí, že slovo pastorace se 

původně chápalo jako péče duchovenstva o ostatní věřící.92 V širším smyslu slova ale jde o dílo 

křesťanů ve prospěch svých bližních, které má svědčit o zdroji tohoto díla – o lásce Ježíše Krista 

k lidem. Obecně řečeno, jde o skutek lásky vycházející z lásky člověka k člověku, která nachází 

svůj vzor v lásce Boha k člověku. Všichni křesťané by měli mít na mysli, že jejich služba 

bližnímu je službou pastýřskou, a jako takovou by ji měli také realizovat. Nemusí jít o realizaci 

této služby slovem, může jít o realizaci skutkem.93  

                                                           

91 Srov. KŘIŠŤAN Alois: Praktická teologie, pastorace a sociální práce – mezioborové souvislosti, studijní text 
Katedry praktické teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity , České Budějovice 2004, 1. Nepublikováno. 

92 Srov. KAPLÁNEK Michal: Pastorace mladeže, Salesiánská provincie, Praha 1999, 9. 

93
 Srov. KŘIŠŤAN Alois: op.cit., 3.  
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Svatošová v této souvislosti uvádí, že si uvědomuje společnou odpovědnost duchovních                     

a věřících doprovázejících za spirituální zdraví doprovázených, které by mělo být jejich 

společným cílem. O jeho dosažení by měli i společně usilovat a zároveň respektovat svobodnou 

vůli svěřených lidí. Svatošová dále uvádí slova Matky Terezy, kterými by se dala naprosto 

přesně vystihnout zkušenost doprovázení: „Dříve jsem si myslela, že musím lidi obracet. Dnes 

vím, že je musím milovat, a obracet si je bude Pán.” 94  

V bibli nacházíme mnoho vzorů a výzev pro službu bližnímu. Nelze od sebe oddělit Ježíšovo 

největší přikázání lásky k Bohu a lásky k bližnímu (Mt 12, 28–31). Láska k bližnímu má svůj 

zdroj i vzor v lásce Boží. V evangeliích nacházíme konkrétní příklady lásky k bližnímu například 

v podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10, 29–37), které ukazuje, že bližním může být      

i nepřítel. 95 

Pastorální teologie jako disciplína prošla velkým vývojem. Dobu pastorální teologie můžeme 

dělit na to, kdo je v jednotlivých dějinách považován za kompetentního pastoračně jednat a co je 

předmětem jeho pastoračního jednání.96 Pro současné pojetí katolické pastorace má obrovský 

význam dokument II. Vatikánského koncilu Gaudium et spes z roku 1965. Jeho první věta: 

„Radost a naděje, smutek i úzkost lidí dnešní doby, zvláště trpících a chudých, je radostí i nadějí, 

smutkem i úzkostí učedníků Kristových..."97 vystihuje myšlení celého textu.   

Křivohlavý uvádí tři modely pastorační péče, jenže se opírají o Písmo: 98 

1) Rozhovor Nikodéma s Pánem Ježíšem Kristem (J 3,1 – 21), v němž Ježíš Nikodéma vede                

k samému jádru evangelia. 

2) Elizeus a jeho služebník (2 Kr 6,8 – 17), kdy Hospodin otvírá oči služebníka. 

3) Milosrdný Samaritán (L 10,25 – 37) 

 
                                                           

94
 SVATOŠOVÁ Marie: Potřeba duchovního vedení věřících zdravotníků, in. Teologické listy  4 (1997). 

95
 Srov. KŘIŠŤAN Alois, EHRLICHOVÁ Magdalena: Pastorace v sociální práci, studijní text Katedry praktické 
teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice 2004. 39 -41. Nepublikováno. 

96
 Srov. KŘIŠŤAN Alois: op.cit., 3.  

97 GS 1, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha, 1995. 

98
 Srov. KŘIVOHLAVÝ: Pastorální péče, Oliva, křesťanské nakladatelství a knihkupectví, s.r.o., Praha 2000, 7. 
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Protože se tedy pastorace zabývá lidmi v konkrétních životních podmínkách, a protože jejím 

posláním je řešit konkrétní problémy konkrétních lidí ve světle a síle evangelia, pastorace musí 

znát problémy a očekávání lidí, odpověď evangelia, směr cesty, po níž máme lidi doprovázet, 

metody, kterými realizuje své úkoly. 99 

Abychom mohli účinně doprovázet, je potřeba tedy znát lidi a jejich problémy s přihlédnutím            

k sociální situaci (diaspora, lidová církev, venkov, město, pohraničí,) dále s přihlédnutím                            

k osobní situaci (mladí, staří, rozvedení, studující, konvertité atd.); etnickým odlišnostem, atd. 

Doprovázející musí vědět koho doprovází, měl by mít obraz o minulosti člověka, znát jeho 

současnou situaci, vědět čím je ovlivněn. Pro doprovázejícího je nutná také znalost současné 

teologie, koncilních a pokoncilních dokumentů, tedy odpověď církve na problémy lidí. A dále 

vize konkrétního života církve v různých oblastech naší země. Z této vize a ze zpracování 

analýzy se odvíjí poznání cest, po kterých je třeba jít. Pokud některou z těchto věcí doprovázející 

podcení nebo opomine, upadne do nebezpečí, že bude zaměňovat přání za skutečnost, přinášet 

odpovědi na nepoložené otázky a opomíjet otázky položené a budovat virtuální realitu církve, 

namísto církve, která má vztah k reálnému světu. 100 

 

 

 

7.1. Osobnost doprovázejícího 
 

Přijmout službu doprovázejícího, je velmi zodpovědný a náročný úkol. Otázka pomoci člověku, 

je v první řadě, otázkou vzájemného vztahu mezi doprovázejícím a doprovázeným. Ze strany 

doprovázejícího jde ochotu k vykročení, která platí pro celou dobu trvání vzájemného vztahu. 101 

Přestože někdy půjde jen o naslouchání tomu, kdo trpí, anebo o “mlčení ve dvou”, stejně je nutná 

iniciativa a otevřenost doprovázejícího. Opravdová pomoc vyžaduje i opravdovost pomáhajícího. 

Nestačí jen nestranný a neutrálně profesionální přístup. V rámci takového vztahu jde především 

o bezpodmínečnou úctu k člověku, jehož doprovázíme, i když řada jeho projevů by nás mohla 
                                                           

99 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorace v postmoderní společnosti, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001, 

5. 

100
 Srov. OPATRNÝ Aleš: op.cit. 5–6. 

101 Srov. KŘIVOHLAVÝ Jaro: Jak zvládat depresi, Grada, Praha 1997, 65. 
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zavádět k opačnému postoji.102 Pro doprovázejícího je ale je také nutné vedle ochoty pomáhat 

udržet určitý zdravý odstup, aby jej problémy druhého nezahltily natolik, že už nebude schopný 

pomáhat mu a doprovázet. To předpokládá mít vedle ochoty doprovázet, i přiměřené znalosti z 

psychologie a teologie a dalších oborů. Velkou pomocí pro doprovázejícího, je mít sám možnost 

vlastního doprovázení nebo supervize, která pomáhá nejen jemu, ale zpětně i doprovázenému. 

Tato praxe v církevním prostředí není velmi rozšířena, ale je brána stále vážněji.103 

Crabb ve své knize Osobnost člověka zmiňuje, že v Ko 1,28 Pavel říká, že cílem jeho slovního 

působení na lidi bylo vždy prohloubení křesťanské zralosti. Jen dozrávající věřící proniká 

hlouběji ke konečnému cíli svého života a sice k uctívání a službě. 104 

 

 

7.1.1. Motivace doprovázejících pro výkon povolání 
 

„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i 

radostí  a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by 

nenašlo v jejich srdci odezvu. Jejich společenství se totiž skládá z lidí, kteří jsou sjednoceni v 

Kristu, při svém putování do otcova království jsou vedeni Duchem svatým a přijali zvěst o 

spáse, kterou mají předložit všem. Proto také toto společenství cítí, že je opravdu těsně spjato s 

lidstvem a jeho dějinami.“ 
105

 

Motivací doprovázejících je víra, že Víra je Dar.  Bůh naši pomoc nevyžaduje, ale můžeme mu 

sloužit tím, že sloužíme druhým. Každý skutečně pomáhající pracující potvrdí, že potřeby 

člověka jsou nejen biologické, sociální, psychologické, ale i duchovní. Nemůžeme odložit 

životní ztráty, nemoci, smrt blízkého, nemůžeme je brát „jakoby se nic nestalo“.  

                                                           

102
  Srov. KŘIVOHLAVÝ : op. cit. 66. 

 

103 Srov. AUGUSTYN, Józef: Praxe duchovního vedení,  Nakladatelství Velehrad, Olomouc 1997 , 111. 

104 Srov. CRABB Larry: Osobnost člověka, Návrat domů, Praha 1995, 18. 

105
 GS 1, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha 1995. 
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„Pro toho, kdo trpící doprovází, to představuje úkol chápat, provázet, pomáhat ve zvládnutí 

úkolu utrpení a ztrát, ale také poučit se a nechat se obdarovat. Má-li tedy být adekvátně 

reagováno na duchovní potřeby člověka, nejde v prvé řadě o to, něco mu „dodat“, ale být ve 

vztahu, podporovat obousměrně životodárné vztahy potřebného člověka s druhými lidmi a podle 

možností i s Bohem. Tato dimenze se ovšem netýká jen extrémních situací, jako je smrtelná 

nemoc a cesta ke smrti. Nechce-li člověk změnit svůj život v banalitu a nemáme-li chápat nouzi 

člověka a pomoc v ní jen jako mechanickou záležitost, podobající se opravě auta, musíme 

objevovat duchovní dimenzi ve všech starostech, strastech a úkolech člověka, které se ho 

hlouběji dotýkají.“ 
106

 

Doprovázející ke klientu přistupuje z pozice věřícího člověka, respektuje jej v jeho jedinečnosti                        

a doprovází v jeho utrpení, nemoci, obtížích a problémech. Záleží mu na lidsky důstojnému 

zvládnutí klientovi situace včetně smrti a to na jemu dostupné úrovni víry s perspektivou jejího 

možného rozvoje. P. Aleš Opatrný dále ve své knize „Pastorační péče v méně obvyklých 

situacích“ uvádí, že slovo „duchovní“ se v dnešní době stalo slovem poněkud módním a v mnoha 

kontextech značně vágním. Přesto však vyjadřuje velmi důležitou pravdu a to, že situaci člověka 

nelze řešit jen ekonomickými, technickými a medicínskými prostředky. 107 

 

 

7.1.2. Vztah doprovázejícího k doprovázenému 
 

Služba doprovázení nebývá pouze dáváním “sebe” pro “druhé”, ale nabízí také možnost 

vlastního obohacení. Osobní doprovázení učí individuálnímu, osobnímu pohledu na člověka, 

poskytuje možnost rozjímat tajemství samotného člověka a božího působení v jeho životě.108 

Křivohlavýuvádí, že vztah doprovázejícího k doprovázenému patří ke kritickým momentům 

setkání. Klade důraz na řadu charakteristik postoje a chování. Kladem je opravdovost, 

                                                           

106 OPATRNÝ Aleš: Pastorační péče v méně obvyklých situacích, Grantis, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí, Praha 2005, 

17. 

107
 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorační péče v méně obvyklých situacích, Grantis, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí, Praha 

2005, 9. 

108 Srov. AUGUSTYN, Józef: Praxe duchovního vedení, Nakladatelství Velehrad, Olomouc 1997,  113. 
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důvěryhodnost, důvěra, snaha o porozumění doprovázenému, respekt k doprovázenému. 

Rozhodujícím činitelem je láska typu biblické agape. Pomáhající vztah se projevuje konkrétně v 

tom “co” děláme a “jak” to děláme. 109 

Haškovcová upozorňuje na jednu z nejrozšířenějších chyb v pomáhajících vztazích a tou je 

“milosrdná lež”. Haškovcová v této souvislosti mluví o zdravotnickém personálu, který velmi 

často trapným a ponižujícím informuje inteligentního pacienta o jeho zdravotním stavu. 

“Milosrdná lež” bývá používána nejen zdravotníky, ale pomáhajícími obecně. Je nutné rozlišit, 

kdy jde o selhání doprovázejícího, který si prostě “nedá práci” s vysvětlením přiměřeným situaci, 

stavu i inteligenci doprovázeného, a kdy jde o případ, kdy by pravda skutečně ublížila, protože 

doprovázený ji není schopný přijmout. 110 Ovšem, jak zmiňuje Haškovcová, pravda „neomaleně 

plácnutá“ je druhým extrémem a obrovskou chybou doprovázejícího. “Pravda která není 

laskavá, vyvěrá z lásky, která není pravdivá.”
111 

Pro doprovázejícího je nutné také vědět, jak doprovázeného dovést k odpuštění. Velmi často se 

řeší například spory v rodině, příbuzní spolu nemluví mnohdy měsíce nebo i roky. Halík používá 

slova E.Velby o odpuštění. “Chceš-li odpustit, už jsi odpustil” 112, což ovšem neznamená, že rány, 

které člověk utržil, přestanou hned bolet, že se nebudou vracet hořké vzpomínky a že ke člověku, 

který ublížil okamžitě zaplaneme sympatií. Doprovázející musí vědět, že k uzdravování ran je 

zapotřebí dlouhé cesty.  

Špidlík zmiňuje, že se nemusíme obávat vysvětlit slovem i obrazem, co je odpuštění a kdo je 

Bůh, kterého očekáváme. Láska, která nám odpustila, se přetváří v naši osobnost a do našeho 

způsobu lásky k bližnímu. 113 

Vždy je nutné volit individuální přístup k doprovázenému. Jak uvádí Haškovcová, doprovázející 

by měl umět rozlišit “formy” bolesti i  blahodárný vliv radosti a lásky. 114 

                                                           

109
 Srov. KŘIVOHLAVÝ : op. cit., 98. 

110 Srov. HAŠKOVCOVÁ H.: Lékařská etika, Galén, Praha 1994, 15. 

111
 HAŠKOVCOVÁ H.: Lékařská etika, Galén, Praha 1994, 15. 

112 HALÍK Tomáš: Dotkni se ran, NLN, s. r .o., Praha 2008, 120. 

113 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš, RUPNIK, Marko I.: Nové cesty pastorální teologie, Centra Aletti, Olomouc 2008, 380. 
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7.1.3. Hranice ve vztahu mezi doprovázejícím a doprovázeným 
 

Doprovázející mívají oproti svým “nevěřícím kolegům”, také často posunutu hranici toho, kdy 

použijí slovo „NE“. Mnohem častěji vidí člověka proti sobě jako ubohého a slabého, potřebného 

pomoci „za každou cenu“ a snaží se jej bezpodmínečně milovat.  Pro doprovázejícího, bývá totiž 

láska k bližnímu v jeho životní praxi jednou z nejdůležitějších věcí, díky které se může stát  

manipulovatelný sám sebou. Jestliže je služba bližnímu chápána jako naplňování vztahu 

s Ježíšem „navenek“, ve službě potřebným, nutným protipólem je i naplňování „uvnitř“ člověka, 

kde se prolíná lidské i Božské. Doprovázející je pak v kontaktu i se svými zraněními, které mu 

umožňují být empatický ve vztahu ke klientu. Aby věřící pomáhající nebyl ohrožen svým 

klientem, měl by znát své slabiny a sám sebe natolik, aby případné otázky nebo nátlak dokázal 

přejít mlčením. 

Mnohdy nevědomky s doprovázejícím manipulují také jeho „nevěřící“ kolegové. Očekává se             

od něj, že pomáhat bude i ve svém volnu, mimo rámec svých povinností, protože je přeci 

„věřící“ a pomáhat je jeho povinnost. Ale k podmínce obětavé služby patří svoboda. Svoboda 

rozhodnout se, zda a v jakém rozsahu ji doprovázející poskytne. V praxi se totiž setkáváme            

i s názorem, který by se mezi profesionálními pomáhajícími vyskytovat neměl. Doprovázející, 

který je přesvědčen, že na tomto světě musí trpět a jednou v nebi se mu dostane odměny, není na 

svém místě. A doprovázející, který je vlečen do činností které ve své podstatě provést nechce, 

pak mnohem častěji prožívá neúspěchy v práci anebo ve vztahu s doprovázeným jako své vlastní 

selhání v oblasti víry.  

Je důležité uvědomit si, že: „… naše služba druhým je součástí našeho lidského a duchovního 

zrání, našeho následování Ježíši Krista. Pokud uneseme každý den kontakt se slabostí, úzkostí a 

temnotou našich klientů a pokud nezavíráme oči před slabostí, úzkostí a temnotou nás samých, 

ale obé akceptujeme a přijímáme, potud nejen že se stáváme stále méně zneužitelnými, 

znesvobozenými a manipulovatelnými našimi klienty i sebou samými, ale také jedinečným 

způsobem následujeme našeho Pána. Vždyť Ježíš udělal právě tohle, podíval se na všechnu bídu, 

slabost a hřích světa, vzal je na sebe a tím je proměnil  v cestu do Božího království. “115 

                                                                                                                                                                                           

114
 Srov. HAŠKOVCOVÁ: op.cit., 32–33. 

115http://www.pastorace.cz/index.php?typ=texty&sel_char=&sel_tema=121&sel_podtema=563&sel_text=3306 

(23.11.2009) 
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7.2. Pastorační rozhovor  
 

Pastorační rozhovor není rozhovorem ani silně nábožensky zabarveným, ani rozhovorem 

zásadně nenáboženským, jak uvádí P. Aleš Opatrný. „Je to rozhovor, který vychází ze situace, 

přání a potřeb toho, komu je poskytována pastorační péče a který realizuje to, co je řečeno             

ve výměru pastorační péče v odst. 1. Prvním a zásadním cílem pastoračního rozhovoru není ani 

vyřešení problému, ani poučení klienta, ale snaha dát člověku najevo, že od této chvíle nezůstává 

se svým problémem osamocen, protože v pastorujícím našel spojence. Cílem, který nemusí být 

ovšem vždy dosažen je, aby klient našel jako nejdůležitějšího a nejmocnějšího spojence ve své 

situaci Boha – čímž ovšem není vyloučena ani pomoc ani sounáležitost na lidské úrovni.“ 
116

 

Pastorační rozhovor není záměrným pokusem o psychoterapii, i když mívá svoji psychologickou 

a je možné říci i psychoterapeutickou dimenzi. Pastorující není cvičeným terapeutem                            

a pastorační rozhovor má svoji dimenzi víry, i když není možná v konkrétním případě jasnými 

slovy označena. Do pastoračního rozhovoru hlásání víry patří, do psychoterapeutického 

rozhovoru ovšem nikoliv, i když i nevěřící psychoterapeut je povinen  respektovat víru svého 

klienta.117 

Cílem pastoračního rozhovoru je opět podle P. Aleše Opatrného přispění k lidsky důstojnému 

zvládnutí situace na úrovni víry klienta a je podporou klientova růstu. Cílem není primárně 

evangelizace, ani náprava morálních nedostatků, ale pomoc v situaci nebo stavu, který klient 

považuje za obtížný. 118 

Pastorační rozhovor není agitací pro náboženství, není to ideologické zpracování klienta, ale není 

to rozhovor za každou cenu nenáboženský. Je veden na úrovni víry klienta. „V žádném případě 

nemá být náboženskými motivy obhajováno utrpení klienta, nebo vysvětlováno to,                                 

co vysvětlitelné v dané situaci není. Náboženská dimenze, tedy dimenze víry, má být motivem 

hluboké naděje a může být výzvou k obrácení, která ale nesmí být nucením bezbranného k tomu, 

čemu by se bránil, kdyby byl úplně při silách. Pastorující se nesmí snížit k tomu, aby klienta buď 

                                                           

116
 OPATRNÝ: Pastorační péče v méně obvyklých situacích, 20.  

117
 Srov. OPATRNÝ:op. cit., 20 

118
 Srov. tamtéž 20. 
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nutil k postojům víry, které pro něj nejsou dostupné, nebo aby mu ideologizoval jeho situaci 

náboženskými výklady.“
119

 

V pastoračním rozhovoru stejně tak jako v rozhovoru běžném, musí být respektována lidská 

důstojnost klienta, nesmí být ponižován a dezorientován, nesmí být terčem výčitek.  Pastorující 

nemusí a vlastně ani nemá odpovídat na všechny otázky, které mu klient položí. Některé otázky 

protestem proti situaci, ve které se klient ocitl a odpověď na ně rozpoutá hovor plný 

nedorozumění a negativních emocí, čemuž je vhodné předejít. 

Křivohlavý, ve své knize Křesťanská péče o nemocné, uvádí, že pastýřský rozhovor by měl být 

strukturovaný a uvádí soubor rozhovoru pravidel podle Kocha.120 

 1. V těžišti rozhovoru je doprovázený, jeho starosti, myšlenky a city. Rozhovor se tedy zaměřuje 

na ně, a ne na věcné údaje. 

2. Na dotaz doprovázeného se odpovídá bezprostředně, ihned a důkladně, aby doprovázený věděl, 

že je to on, pro kterého jsme tady. 

3. Doprovázející se vyjadřuje co možná krátce, aby doprovázený měl vice času na formulaci svých 

sdělení 

4. Doprovázenému nesdělujeme ihned své úsudky, hodnocení soudy a diagnózy, ale doprovázející 

se snaží poznat nejprve jeho stanoviska. 

5. V rozhovoru nepoužíváme příliš cizích slov a vyjadřujeme se srozumitelně. 

Na konci rozhovoru by doprovázený měl být klidnější, uvolněný, měl by mít vice sebedůvěry. 

 

 

 

 

                                                           

119
 OPATRNÝ: Pastorační péče v méně obvyklých situacích, 22. 

120 Srov. KŘIVOHLAVÝ Jaro: Křesťanská péče o nemocné, Advent, Praha 1991, 37. 
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7.3. Vztah pastorační péče a pomáhajících povolání 
 

Pomáhající povolání, jak už bylo řečeno v kapitole 2, představují široké spektrum povolání, které 

mají vztah k bezprostřední práci s lidmi. Jde o zdravotníky, psychology, sociální pracovníky, 

pedagogy, atd. Pro pomáhající profesi je velmi důležitý pohled na člověka. Pokud jej pojímáme 

jako jednotu bio – psychosociálně – spirituální, potom je jasné, že pomáhající profese mají mít 

při své péči o člověka na zřeteli všechny složky této jednoty. Jednotliví odborníci se specializují 

na oblasti tělesného zdraví (lékaři, zdravotní sestry), osobnosti (psychologové, psychiatři), 

vztahů (sociální pracovníci) a ducha (pastorační pracovníci). I přesto, že jsou specialisty pro svůj 

obor, nikdy by neměli ztratit ze zřetele člověka, jako takového. Pokud je v centru pozornosti 

pouze problém a nikoliv člověk jako takový, dochází k degradaci člověka na “případ”, a člověk 

ztrácí svoji důstojnost. Jak už bylo v předchozích kapitolách řečeno, klienty pomáhajících 

pracovníků jsou lidé, hledající pomoc v těžko životní situaci, v situaci se kterou si sami neví rady 

a někdy také ani není v jejich možnostech situaci řešit. Často to bývají lidé na okraji společnosti, 

kterým je pomoc nabízena, aniž by ji sami aktivně vyhledávali.121 

 

O důležitosti charitativní činnosti se také mluví v Dekretu o apoštolátu laiků takto: “…Církev má 

v neobyčejné úctě milosrdnou lásku vůči chudým a nemocným i takzvaná charitativní díla                    

a vzájemnou pomoc k ulehčení lidské bídy všeho druhu. Charitativní činnost může a musí dnes 

zahrnovat naprosto všechny lidi a potřeby. Kdekoli žijí lidé, kteří trpí nedostatkem jídla, pití, 

šatstva, bytů, léků, práce, vzdělání a prostředků nutných k životu opravdu lidskému, kde jsou lidé 

trýzněni soužením a nemocí, kde trpí ve vyhnanství anebo v žaláři, tam je musí křesťanská láska 

vyhledávat a nalézat, vynakládat veškerou péči na to, a skutečnou pomocí jejich osud 

zmírnila.”
122

  Pro lidi, kteří se k víře nebo náboženství nehlásí, je motivací pro jejich práci jakýsi 

étos, který ovšem nechápou nábožensky. Vychází z toho, že pomáhat druhým lidem v nouzi se 

prostě má. Evropská kultura je křesťanstvím formovaná a právě onen přijímaný étos je v této 

kultuře díky křesťanství zakořeněn. 123 

                                                           

121
 Srov. KŘIŠŤAN Alois, EHRLICHOVÁ Magdalena: op.cit., 38-40.  

122
  Jan Pavel II., Christifideles laici, O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, Zvon, Praha 1996 

123
 Srov. KŘIŠŤAN Alois: op.cit., 11.  
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7.4. Význam pastorační péče pro sociální práci 
 

V centru pastoračních úvah je člověk ve své jednotě, životní situaci a ve své úplnosti.                 

K problematice sociální práce nás přibližuje zdůraznění chudých a všech lidí, kteří nějak trpí. 

Význam pastorační péče pro sociální práci můžeme vidět v několika rovinách. Může poskytovat 

základní motivaci pro sociální práci, může být chápána jako její prostředek a může být také 

chápána jako jedna z disciplín, která stejně jako sociální práce člověku slouží k celistvosti. 

Opravdové a důsledné žití křesťanství nutně vede k starosti o druhého člověka tak, jak to 

vyplývá z vnitřní povahy církve, mezi jejíž základní prvky vždy patřila diakonia. Toto motivuje 

k angažování se na poli sociální práce, pro některé křesťany je i důvodem získání odborné 

kvalifikace a tedy poskytování pomoci kvalifikované. Sociální práce se pak při tomto úhlu 

pohledu, stává prostředkem pastorační práce v diakonické rovině, tedy odborným nástrojem, 

který umožňuje dosažení některých cílů. Cílem sociální práce je pomáhat jednotlivcům                        

a sociálním systémům zlepšovat jejich sociální fungování a sociální podmínky měnit tak,                  

aby chránily tyto jednotlivce a systémy před problémy v sociálním fungování. Sociální práce se 

uskutečňuje různými službami a  různými způsoby, prostřednictvím komplexních služeb.                     

Na těchto službách se podílejí právníci, soudci, policisté, poradci různého zaměření, 

psychologové, terapeuti, lékaři, pečovatelé, osobní asistenti, pastorační pracovníci, faráři                       

a duchovní. Od sociálního pracovníka se očekává, že je schopen vyhodnotit situaci klienta                  

z hlediska jeho sociálního fungování, že se orientuje v komplexu služeb sociální práce a je 

schopen posloužit jako manažer tohoto komplexu tak, aby se klientovi dostalo patřičné pomoci k 

jeho sociálnímu fungování. K dosažení cílů v případech, kdy je to v hodné bývá použito 

sociálních služeb pastoračních pracovníků a duchovních. Od těchto pracovníků očekává 

pastorálně – teologické kompetence. Z tohoto úhlu pohledu je pak pastorální teologie viděna jako 

prostředek poskytující teoretickou bází pro pomoc k dosažení cílů práce sociální. Sociální práce 

a pastorační péče jsou disciplíny, které se vzájemně doplňují a které, i když se snaží intervenovat 

v rámci svých cílů i kompetencí ve svých oblastech, ovlivňují své cíle i vzájemně.  Vzhledem               

k jednotě, kterou člověk tvoří ale nelze i přes veškerou snahu rozlišit, zda pastorační práce 

pomohla člověku v jeho sociálním fungování anebo práce sociálního pracovníka člověku 

umožnila otevřít se transcendentnu.124 

                                                           

124 Srov. OPATRNÝ Michal: Sociální práce a teologie – uvedení do problematiky,  studijní text Katedry praktické 
teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice 2004. 1-3. Nepublikováno. 
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7.5. Specifická role víry v pomáhajícím vztahu 
 

 „Víra jako lidský čin znamená spolehnutí se, důvěrné přiblížení. Je to vztah, který je navzájem 

otevřený, ve kterém je minimum obranných postojů a minimum nedůvěry. Víra úzce souvisí s 

láskou – snadno věřím tomu, kdo miluje mne a koho miluji já. Víra je rozhodnutí zařídit svůj 

život podle (výše zmíněných) zjištěných skutečností.“ 
125

 

 

Víra ve smyslu víry křesťanské není přesvědčení, že "něco musí být", že "je něco nad námi",              

že "jsou věci mezi nebem a zemí" víra v jakési kosmické síly, které kdosi nazývá bohem, 

přesvědčení o nějaké vyšší či nejvyšší spravedlnosti, která nedovolí světu upadnout do 

naprostého chaosu, není to ani provozování jakýchkoliv náboženských ritů proto, "abych měl 

štěstí" a vírou není ani pouhá teoretická znalost obsahu jakékoliv věrouky, pokud  neobsahuje 

osobního rozhodnutí přijmout ji za svou. Křesťané věří, že Ježíš Kristus je spasitel (zachraňuje 

nás z moci hříchu a zla pro Boha), že tento Ježíš je synem Božím, který těm, kdo v něho uvěřili, 

dává svého svatého Ducha a účast na svém životě. Obsahem křesťanské víry nejsou jen 

skutečnosti, na které člověk přišel sám, které nalezl a které si podle svého uvážení přisvojil. 

„Obsahem křesťanské víry je to, co Bůh skrze lidi (Mojžíš, proroci) v izraelském národě a 

vrcholně pak skrze svého syna, Ježíše, sdělil lidem a co jim nabídl k jejich záchraně.“
126

 

Bylo řečeno, že víra velmi úzce souvisí s láskou. Ale co znamená bezpodmínečná láska? 

Znamená to milovat člověka bez ohledu na to, jaký je, bez ohledu na to jak vypadá. Nerozhodují 

jeho sklony nebo kvality, nerozhodují ani handicapy. Není podstatné „čím“ člověk je a jak se 

chová. Jeho chování se nám nemusí vždycky líbit, ale i přesto jej milujeme. 

 

 

 

 

                                                           

125
 http://www.vira.cz/vira (23.11.2009) 

126
 http://www.vira.cz/vira (23.11.2009) 
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8. Výzkum 

8.1. Domov sv. Františka 
 

V Plzni, ve druhém největším krajském městě v Čechách, se nalézá jedno z největších zařízení 

republiky, poskytující pomoc lidem na okraji společnosti i těm, kteří se ocitnou náhle v krizové 

situaci, Domov sv. Františka. V Domově sv. Františka je zaměstnáno 13 pracovníků, kteří jsou 

svým osobnostním založením velmi různorodí. Všichni se shodně řídí etickým kodexem a ve své 

práci se více či méně snaží uplatňovat profesionální přístup ke klientovi.  

V Domově sv. Františka127  jsou provozovány tři zákonem definované sociální služby pro lidi                      

bez domova – noclehárny, nízkoprahové denní centrum a azylový dům. 

• Noclehárny poskytují osobám bez přístřeší nebo v krizi přespání, základní sociální 

poradenství, možnost hygieny a přípravy stravy a další materiální zázemí. “Posláním 

provozu Nocleháren  v Domově sv. Františka (dále jen DSF) při Městské charitě Plzeň je 

poskytovat osobám bez přístřeší nebo v krizi přespání a materiální zázemí spojené se 

sociální, psychickou  a duchovní podporou. Cílem je zamezit zdravotní újmě, která by 

hrozila při přespávání na ulici a vytvořit prostor pro znovuzískání základních 

hygienických a společenských návyků jako předpokladu pro získání případného 

celodenního ubytování.”128 

• Nízkoprahové denní centrum navazuje na provoz nocleháren a poskytuje lidem bez 

přístřeší nebo v krizi ve vymezené době během dne odborné sociální poradenství, 

materiální pomoc a možnost odpočinku, hygieny a přípravy stravy. Nízkoprahové denní 

centrum je určené pro muže i pro ženy. Většina služeb denního centra, krom některých 

typů materiální pomoci, je poskytována zdarma. “Posláním Nízkoprahového denního 

centra (dále jen NDC) je umožnit ve vymezené době během dne osobám bez přístřeší 

nebo v krizi odpočinek  a poskytnout těmto osobám zázemí pro hygienu a přípravu stravy 

za současné nabídky materiální, psychické a duchovní podpory a sociálního poradenství. 

                                                           

127  Domov sv. Františka – princip fungování služeb – je podrobně popsán v  bakalářské práci  “PÉČE 
V AZYLOVÝCH DOMECH V MĚSTĚ PLZEŇ”, obhájené na KTF UK, 2007 

128
 http://www.mchp.cz/strediska/frantisek_ncl.htm (15.3.2010) 
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Cílem je podpora a rozvoj schopností a vůle uživatele služeb k začlenění se                             

do společnosti a na trh práce, případně k napojení se na další vhodné sociální služby.”129 

• Azylový dům je určen pouze pro muže, kteří jsou občany České republiky. Tvoří jej dva 

resocializační stupně, ve kterých je mužům poskytováno celodenní ubytování 

s podmínkami pro výkon hygieny a samostatné přípravy stravy a odborné sociální 

poradenství. “Posláním Azylového domu (dále jen AD) v Domově sv. Františka (dále jen 

DSF) je poskytovat celodenní ubytování současně se sociálním poradenstvím                             

a psychickou a duchovní podporou mužům bez přístřeší. Cílem poskytování služeb 

Azylového domu v Domově sv. Františka je rozvíjet a prohlubovat schopnost uživatele 

získat a udržet si samostatné ubytování mimo Domov sv. Františka tak, aby byl opětovně 

začleněn do přirozeného sociálního prostředí.”130 

 

 

8.2. Potřeby klientů 
 

Jak vyplývá z výzkumů o bezdomovectví, potřeby klientů azylových domů jsou odlišné                      

od potřeb běžné populace a potřeba stimulace a získávání nových zkušeností je snížena. Pro lidi, 

kteří selhali takovým způsobem, že se z nich stali bezdomovci, nemá nová zkušenost téměř 

žádný smysl. Naopak bývá považována za nežádoucí a obtěžující. Potřeba citového vztahu, 

jistoty a bezpečí nebývá uspokojována. Klienti obvykle žádné stabilní a spolehlivé citové vazby 

nemají. Navazují sice vztahy, které ovšem bývají krátkodobého charakteru. Nemají ani jistotu 

rodiny. Dlouhodobé citové strádání vede až k vyhasnutí této potřeby a k náhradnímu 

uspokojování  na úrovni nižších potřeb. Potřeba seberealizace bývá u klientů potlačena nebo 

zcela schází. Sociálně selhali a nemají ani velkou naději, že by mohli získat lepší postavení 

někdy v budoucnosti. S tím souvisí nízké sebevědomí  a sebeúcta. Potřeba otevřené budoucnosti 

je v rámci nepříznivé životní zkušenosti rovněž potlačena. O budoucnosti neuvažují, nic 

neplánují, žijí přítomností.  

                                                           

129
 http://www.mchp.cz/strediska/frantisek_ndc.htm (15.3.2010) 

130 http://www.mchp.cz/strediska/frantisek_ad.htm (15.3.2010) 
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8.3. Přístup personálu 
 

Základem v péči o klienta je zabezpečení základních životních potřeb jako: poskytnutí 

ubytování, poskytnutí hygienického zázemí i hygienických potřeb a lůžkovin, možnost získání 

šatstva z charitního šatníku, možnost přípravy jídla v k tomu určených kuchyňkách, možnost 

vyprání šatstva a lůžkovin, možnost získání potravin zdarma (pro klienty, kteří náhle přišli                 

o trvalý příjem nebo se jim jej ještě nepodařilo zajistit), úvěrové jízdné, které je určeno                        

pro klienty s trvalým bydlištěm mimo Plzeň v případě potřeby nezbytného vyřízení naléhavých 

záležitostí. 

Personál Domova sv. Františka131 ve vztahu ke klientům uplatňuje komplexní přístup a snaží se 

částečně motivací a částečně uplatňováním sankčního řádu ovlivnit chování klientů natolik, aby 

se ročně alespoň část z nich vrátila na trh práce, získala stabilní příjem (ať už formou dávek 

v hmotné nouzi anebo starobního, případně invalidního důchodu), adekvátní ubytování                          

a základní sociální návyky. Návrat na trh práce znamená získání pracovního poměru na pracovní 

smlouvu případně dohodu o práci, adekvátním ubytováním se rozumí buď sociální ubytovna, 

pronajatý byt anebo umístění v odpovídajícím zařízení (léčebna dlouhodobě nemocných, Domov 

pro seniory, ÚSP, atd.).  

Optimální přístup ke klientovi vyžaduje, aby se pracovníci Domova sv. Františka řídili 

následujícími pravidly:  

1. Klienta trpělivě vyslechnou a jeho oprávněné nároky plně a v co nejkratším čase uspokojí, 

případně hledají kompromis, nebo klientovi zdůvodní, proč není možné vyjít vstříc (jasná 

pravidla při poskytování dávek, úvěrového jízdného apod.). 

2. Animátoři i sociální pracovníci musí být důslední při vyžadování plnění povinností (úklidy, 

slušné chování, absence alkoholu a drog, což je dáno vnitřním řádem). 

3. S každým klientem jednají vždy korektně, s plnou vážností a humor používají velmi citlivě              

a s přihlédnutím k psychickému stavu klienta. Není třeba klientovi odpovídat na všechny 

                                                           

131
 Viz. příloha č. 1 
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otázky, zvlášť v případě, kdy hrozí riziko, že dojde k nepochopení. Ale pracovník projeví 

zájem132.  

4. Klientům všichni pracovníci zásadně vykají a při oslovování předřadí před příjmením klienta 

slovo „pane“, nebo „paní“.  

5. Klientům slibují jen to, co sami mohou a chtějí splnit. Slíbené je nutno vždy v termínu 

realizovat.  

6. Na chodbách a před ostatními klienty nevedou žádné zbytečné hovory, zvláště ne                   

o soukromých záležitostech klientů. S každým se vše pokud možno řeší v soukromí, 

maximálně za účasti dalšího spolupracovníka, se kterým ten který klient také spolupracuje, 

nebo za účasti vedoucího Domova sv. Františka. 

7. Před klienty nekomentují jednání kolegů a nesnižují jejich vážnost (ve smyslu „já bych to 

udělal, ale on byl proti tomu“).  

8. Sociální pracovníci kteří s klienty nejvíce pracují jsou cíleně vedeni k tomu, aby rozhovor 

neprotkávali výčitkami (i když třeba oprávněnými) a nevnucovali klientovi své názory. 

Klient by měl ke zhodnocení situace dospět sám.  

9. Každý pracovník respektuje víru klienta, zároveň klient je povinen respektovat víru 

pracovníka.  

 

 

8.4. Péče duchovního 
 

Od samého počátku existence Domova sv. Františka mají klienti možnost setkávat se 

s duchovním. V letech 2004–2005 probíhaly jedenkrát měsíčně bohoslužby, které vzhledem 

k velmi problematickému chování klientů (výrazná hlučnost apod.) při bohoslužbě, postupem 

času vymizely. Vzhledem k tomu, že klienty je možno vídat v centru města u katedrály sv. 

Bartoloměje, byl mezi klienty nízkoprahových nocleháren a mezi klienty ubytoven proveden 

                                                           

132
 Projevením zájmu se nemyslí  utěšování klienta milými, ale nepravdivými zvěstmi, které z dlouhodobého 

hlediska nepomohou. Vytrácí se pak důvěra mezi klientem a člověkem, který s ním pracuje a doprovází jej. 
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anonymní průzkum  jejich zájmu o duchovní služby. Na základě tohoto průzkumu vedení 

Domova sv. Františka přizpůsobilo „nabídku“ „poptávce“. Klientům kteří měli zájem se 

v minulosti věnoval dominikán, bratr Šimon vždy individuálně. Klienti měli takémožnost setkání 

s dalším duchovním, P. M. Martyšem, který se u nich ve spolupráci s personálem snažil obnovit 

systém hodnot. V současné době do Domova sv. Františka duchovní nedochází, neboť o „jeho 

služby“ mezi klienty nebyl zájem. Jeho služby v případě zájmu klientů „suplují“ pracovníci 

Domova sv. Františka, kteří se hlásí ke křesťanské víře a kteří jsou schopni klientům zodpovědět 

základní otázky (například o smyslu utrpení). 

Jedenou za měsíc se konají duchovní hodinky pro personál, na kterých je možno naslouchat čtení 

z Písma a hovořit s plzeňským arciděkanem P. Emilem Soukupem. Přesto, že jsou vedeny 

katolickým knězem, účastní se jich (aniž by účast byla povinná) všichni pracovníci, tedy nejen ti, 

kteří se hlásí k římskokatolickému vyznání, ale i další, hlásící se k Českobratrské církvi 

evangelické, lidé tzv. bez vyznání a tři lidé, žijící v komuně.  

 

 

8.5. Péče psychiatra 
 

Každé úterý a středu dochází externí pracovník MUDr. Bohumil Němeček, který v minulosti 

působil v psychiatrické léčebně v Dobřanech a má řadu zkušeností s klienty, které je možno 

označit jako problémové133. MUDr. Němeček zásadně s každým klientem pracuje individuálně, 

svá zjištění konzultuje se sociálním pracovníkem, který má toho kterého klienta v péči a 

spolupracuje na klientově Individuálním plánu. MUDr. Němeček dále pro pracovníky Domova 

sv. Františka vždy 1x měsíčně pořádá tématické přednášky. Během těchto přednášek jsou 

zmiňována témata, která souvisí s jejich zaměstnáním (rozpoznání psychických onemocnění, 

alkoholismus klientů, apod.) 

 

 

                                                           

133
 Jako problémové klienty lze objektivně označit klienty pasivní ve vztahu ke své budoucnosti i k přítomnosti 

osobní i pracovní, mající dlouhodobě rozsáhlé potíže s alkoholem a jinými návykovými látkami, jsou agresivní, 
nebo se u nich vyskytuje některá z psychických poruch nebo psychických onemocnění (psychózy, schizofrenie, 
apod.). 
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8.6. Supervize pro pracovníky 
 

Aby u pracovníků nedošlo k tzv. syndromu vyhoření, účastní se 1x měsíčně týmových a 1x 

měsíčně tzv. individuální supervize, které jsou povinné.  

Týmová supervize má za cíl podporovat otevřenost vztahů mezi pracovníky, pracovníky a 

vedením i mezi pracovníky a klienty. Dovoluje otevřeně pojmenovat problémy, schopnost vcítit 

se do myšlení lidí se kterými je člověk v každodenním kontaktu a je nezbytná pro nezávislou 

sebereflexi. V Domově sv. Františka nejsou na týmovou supervizi kladena tak přísná pravidla 

jako pro supervizi individuální, je možno řešit i aktuální, předem nepřipravený problém a 

improvizovat. Celková délka této supervize je vždy zhruba 2,5 - 4 hodiny.  

Naproti tomu individuální supervize má pro každého pracovníka jasná pravidla. Je nutné předem 

se přihlásit a na přijít s konkrétním tématem, které je zpracováno na čistém papíře formátu A4.                            

Při individuální supervizi se rozebírají obavy a problémové situace, které konkrétní pracovník 

z osobních důvodů nechce řešit před ostatními. Pro každého pracovníka je 1x ročně povinná. 

Supervizorem, jehož si tým pro Domov sv. Františka zvolil je Bc. Petr Neumann, který má 

v oblasti přímé sociální práce rozsáhlé osobní zkušenosti. 

 

 

8.7. Způsob realizace vlastního výzkumu 

8.7.1. Základní metoda výzkumu 
           

První cíl diplomové práce – Zjistit jaký přístup ke klientům a ke své práci mají pracovníci 

v Domově sv. Františka a co je vede k tomu, aby svoji práci vykonávali. Dále pak jakou roli zde 

pro pomáhajícího hraje víra a zda jsou pomáhající schopni pro klienta udělat i něco víc, než 

mají v pracovní smlouvě, jakou roli hraje altruismus. 

Druhý cíl – Zjistit jak jsou s přístupem pracovníků spokojeni klienti Domova sv. Františka, zda 

je k nim přistupováno s úctou a respektem a jsou-li spokojeni s rozsahem poskytovaných služeb. 
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Za základní princip získání uvedených údajů byla zvolena anonymní dotazníková metoda. 

Anonymnímu průběhu byla dána přednost ze dvou důvodů:  

 

1) Anonymní odpovědi jsou brány jako spolehlivější, upřímnější a mají absenci 

nepříjemného pocitu vyzvídání. 

2) anonymní odpovědi respektují důvěrný charakter individuálních informací, 

čímž lze docílit lepšího využití informačního zdroje ve smyslu podrobnějších i 

pravdivějších údajů 

 

Dotazník pro pomáhající pracovníky, který jsem za tímto účelem vytvořila obsahuje 25 otázek. 

Část z těchto otázek byly otázky polouzavřené a část otázek byly otázky uzavřené. Osloveno 

bylo 10 pracovníků, pracujících v Domově sv. Františka v trvalém pracovním poměru, kteří jsou 

zároveň.v přímém kontaktu s klientem a na různých pracovních pozicích, s různou mírou 

pravomocí. Tedy animátoři, sociální pracovníci a vedoucí DSF. Vzhledem k tomu, že osloveni 

byli pouze pracovníci Domova sv. Františka, předpokládaná návratnost dotazníků byla 100 %, 

což neodpovídá obvyklým výsledkům, kdy se úspěšná návratnost pohybuje okolo 50 %. 

Dotazník pro klienty Nízkoprahového Denního centra Domova sv. Františka jež byl vytvořen 

obsahuje    20 otázek. Část otázek je opět polouzavřených a část uzavřených. Samotné anonymní 

vyplňování dotazníků bylo zajištěno tak, že tyto dotazníky byly předkládány respondentům třemi 

dobrovolnicemi (nepracujícími v Domově sv. Františka), které jim vždy vysvětlily smysl sběru 

dat i jednotlivé otázky a následně zapsaly jejich odpovědi. Dotazník byl klientům předložen 

v běžný pracovní den během zimního režimu134, časové možnosti dobrovolnic určily, že se jím 

stal 26. březen 2009. Motivace respondentů odpovídat na otázky byla zajištěna tak, že 

dobrovolnice které prováděly dotazování byly vybaveny mincemi v hodnotě 20,– Kč, které za 

spolupráci na vyplnění dotazníku nabízely. Vyplněných dotazníků bylo 17. 

                                                           

134
  V průběhu roku jsou v Domově sv. Františka používány dva režimy, tzv. „zimní“ a „letní“. „Zimní“ probíhá             

od 1.10. do 31.3. v kalendářním roce a je při něm klientům umožněna návštěva Denního centra nejen v době  od 9 
do 12 hod, ale i v odpoledních hodinách od 15 do 17 hod, přičemž návštěvnost je dvoj až trojnásobná oproti režimu 
„letnímu“. 
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Zaznamenané odpovědi na otázky jsou zpracovány do grafů. Ke každé otázce jsou uvedena 

všechna podstatná zjištění, vybraný graf a také diskuse výsledku. 

 

Cíl č. 1 

Zjistit jaký přístup ke klientům a ke své práci mají pracovníci v Domově sv. Františka a co je 

vede k tomu, aby svoji práci vykonávali. Dále pak jakou roli zde pro pomáhajícího hraje víra a 

zda jsou pomáhající schopni pro klienta udělat i něco víc, než mají v pracovní smlouvě, jakou 

roli hraje altruismus. 

 

Dotazník byl pomyslně rozdělen na tři části. Prvních 15 otázek se týká osoby pracovníka, jeho 

vzdělání a o možné míře vyhoření, kterou je ohrožen. Dalších 10 otázek zjišťuje pracovníkův 

vztah ke klientovi. 

 

Otázka č.1 

1.Jste 

40%

60%

a) žena

b) muž

 

Z grafu č. 1 vyplývá, že z množství odpovídajících respondentů je 60 % mužů, což může díky 

odlišným přístupům a žebříčkům hodnot nepatrně ovlivnit výsledky výzkumu. 
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Otázka č.2 

2. Jaký je váš věk?

10%

70%

10%

10%

a) 18 – 25 let

b) 26 – 35 let

c) 36 – 50 let

d) 51 – a více let

 

Věk oslovených pomáhajících pracovníků v Domově sv. Františka se v 70 % pohybuje mezi 26 a 

35 roky, ostatní věkové kategorie jsou zastoupeny 10 %. 

 

Otázka č. 3 

3. Jaké je vaše vzdělání ?

10%
0%

30%

0%

50%

10%

a) SOU

b) SOU s maturitou

c) SŠ s maturitou

d) DiS

e) VŠ - bakalářské

f) VŠ – magisterské

 

Respondenti mají různý stupeň dosaženého vzdělání. Základním předpokladem pro výkon 

povolání pracovníka v sociálních službách daných zákonem je alespoň výuční list a speciální 

akreditovaný kurz  pro pracovníky v sociálních službách o délce 150 hodin. 

Sociální pracovníci musí mít dokončené vysokoškolské sociálně – právní vzdělání, alespoň 

bakalářský stupeň. Pokud mají vzdělání v příbuzném oboru, jsou povinni absolvovat 
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akreditovaný kurz pro sociální pracovníky v rozsahu 200 hodin. Pracovníci v Domově sv. 

Františka tedy přesahují v 60 % zákonem požadované předpoklady pro výkon svého povolání. 

 

Otázka č.4 

4. Vztahuje se vaše vzdělání 

k pomáhající profesi?

50%50%

a) ano

b) ne, vystudoval/a jsem
jiný obor

 

Polovina pracovníků Domova sv. Františka původně vystudovala jinou profesi než tu, které se 

nyní věnují. Tato skutečnost se týká pouze animátorů, kteří neposkytují odborné poradenství. 

Sociální pracovníci poskytující odborné poradenství mají vzdělání v oboru. 

 

Otázka č. 5 

5. Proč jste si vybral/a pomáhající 

profesi?

9%

9%

37%18%

27%

0%

a) moji  rodiče (příbuzní,
známí) pracují v této
profesi
b) zásadní rol i sehrála má
víra

c) touha pomáhat druhým

d) je to jen zaměstnání jako
každé jiné

e) náhoda

f) jiné  

Pro výběr zaměstnání v azylovém domě byla pro největší část zaměstnanců touha pomáhat 

ostatním anebo náhoda. Kvůli své víře do zařízení nastoupil pouze jeden pracovník.  
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Otázka č. 6 

6. Svoji práci považujete za:

10%

80%

10%

a) klidnou

b) částečně stresující

c) stresující

 

Částečně stresující je zaměstnání pro více než ¾ pracovníků.  Z rozhovoru s pracovníky bylo 

zjištěno, že v minulosti bylo běžné, aby pracovníci šli denně do práce s tím, že budou vystaveni 

agresivitě klientů – nadávky i fyzické útoky byly jevem naprosto “normálním”, což pracovníky 

velmi vyčerpávalo a vedlo to i k časté výměně zaměstnanců. Během posledních dvou let se 

situace výrazně zlepšila zavedením nových, jasných řádů pro poskytování služeb, jasnému 

seznamu sankcí se kterým jsou seznámeni všichni klienti,  a také díky jednotnému přístupu 

pracovníků, který je hodnocen vždy 1x měsíčně na poradě zaměstnanců.  

 

Otázka č. 7 

7. Cítíte se dobře ve Vašem 

pracovním kolektivu?

40%

50%

0%
10%

a) ano

b) spíše ano

c) ne

d) spíše ne

 

90 % pracovníků se v pracovním kolektivu cítí dobře. V Domově sv. Františka je 13 

zaměstnanců, různého věku, vzdělání, velmi odlišných povahových rysů, zájmů  a přístupů. Díky 

stresujícímu povolání je všem pracovníkům umožněno chovat se ke svým kolegům velmi 
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volným způsobem, vedoucí Domova sv. Františka p. Džemal Gërbani zvolil přátelskou formu 

vedení, jež všichni beze zbytku respektují. Tento přístup není zneužíván, pracovníci si naprosto 

jasně uvědomují hranice a nedochází ani k selhávání pracovníků v poskytování služeb 

klientům.135 Během dne mají zaměstnanci kdykoliv možnost (pokud nejsou zaměstnáni 

klientem) si se svými kolegy popovídat, zasmát se, dát kávu, což přispívá k pohodě na pracovišti. 

Pokud má kterýkoliv pracovník nějaký problém (s klientem, potřebuje poradit apod., nebo                     

i osobní), může se obrátit na své kolegy nebo na vedoucího a společně se pak hledá řešení. 

V současné době tedy nedochází k tomu, že by zaměstnání některý pracovník zaměstnání opustil 

proto, že by měl problém s kolegou nebo s vedením. 

 

Otázka č.8 

8. Které ohodnocení je pro Vás důležité? Je 

možno zaškrtnout i více možností.

26%

19%

22%

22%

7%
4%

a) finanční

b) pochvala od vedení

c) uznání od kolegů

d) vidím úspěch klienta

e) necítím se být dostatečně
ohodnocen(a)

f) jiné

 

Z grafu č. 8 je možné zjistit, jaké ohodnocení pracovníci Domova. Sv. Františka považují za 

důležité. Každý měl možnost zaškrtnout několik možností podle svých pocitů. Odpověď, že by 

zaměstnání někdo dělal pouze pro peníze se nevyskytovala ani jednou, jeden z pracovníků své 

zaměstnání vykonává z finančních důvodů a těší jej úspěch klienta a 90 % zaměstnanců si kromě 

prostředků k obživě, cení i uznání kolegů a uznání vedoucího. Jeden pracovník se necítí být 

dostatečně ohodnoceným. 

 

 

                                                           

135
 Myšleno ve smyslu „já mám pohodičku a ty si poraď jak umíš a neobtěžuj“. 
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Otázka č. 9 

9. Myslíte si, že Vaše mzda odpovídá 

Vaší pracovní zátěži?

40%

60%

0%

a) ano, nemohu si  stěžovat

b) spíše ne

c) svou práci nedělám pro
peníze

 

Finanční ohodnocení pracovníků se odvíjí od mnoha různých faktorů. Podle počtu 

odpracovaných hodin, příplatků za noční, za svátek, podle vybrané dovolené, apod. Průměrný 

příjem se pohybuje v roce 2009 mezi 12–14 tisíci čistého, což odpovídá průměrnému příjmu 

obyvatelstva z roku 2005. Pracovníci vnímají, že i přes zvýšenou míru zátěže je jejich kupní síla 

nižší než v „nesociálních“ oblastech, ale je relativně vysoká, pokud vezmou v úvahu platy 

v oblastech sociálních. 

 

Otázka č. 10 

10. Máte ve svém okolí někoho, o 

koho se můžete opřít?

90%

10% 0%

a) ano mám

b) nemám

c) nepovažuji tuto oporu
za důležitou

 

90 % pracovníků Domova sv. Františka má blízkého člověka, o kterého se v případě potřeby 

může opřít. Vzhledem k míře stresu, která je i při výrazném zlepšení zvláště v zimním období 



 72

nadprůměrná, je tato skutečnost velice pozitivní. Pracovní problémy však ve velké většině 

pracovníci konzultují spíše mezi sebou, protože pro rodinné příslušníky i pro přátele, jde 

většinou o problémy hůře pochopitelné, končící otázkou „a proč?, já se vám divím“. Je tím 

omezena i míra toho, že rodinní příslušníci pracovníkovi zaměstnání rozmlouvají. 

Otázka č. 11 

11. Jak se nejlépe odreagováváte?

43%

36%

7%

0%

14%

a) aktivní odpočinek (sport,
zahradničení, ..)

b) pasivní odpočinek
(sledováním TV, četbou
knih,..)

c) pomáhá mi víra

d) nepovažuji  to za důležité

h) jiné 

 

Pracovníci v Domově sv. Františka volí aktivní i pasivní odpočinek přibližně stejnou mírou, 

záleží spíše na povaze člověka a momentální náladě. V jednom dotazníku bylo například 

uvedeno jako způsob relaxace pití čaje. Přestože všichni pracovníci by se dali nazvat věřícími, 

pouze jeden uvádí, že mu při „odreagování se“ pomáhá i jeho víra, respektive návštěvy 

bohoslužeb, společenství a osobní modlitba. 

 

Otázka č. 12 

12. Cítíte se po práci vyčerpaně?

30%

60%

10% 0%

a) často

b) někdy

c) zřídka

d) nikdy
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90 % pracovníků se po odchodu z práce cítí buď částečně anebo zcela vyčerpáno, což odpovídá 

předpokládanému výsledku, jen jediný pracovník většinou odchází ze zaměstnání svěží. 

Otázka č. 13 

13. Využíváte supervize? V případě, 

že ano, co vám přináší?

89%

11% 0%

a) ano, 

b) ne

c) nevím oč jde

 

Graf č. 13 nám ukazuje, do jaké míry pracovníci využívají nabízené možnosti účastnit se 

supervize, která je ze zákona povinná. Odpovědi na otázku, co supervize přináší tomu kterému 

pracovníku osobně jsou různé: „Nic, co bych nevěděl/a bez nich“, „Orientace ve vztazích, 

osvojování si profesionálního chování ke klientům“, „Někdy nepřinese nic, někdy rozčarování, 

někdy poznání sebe sama i ostatních“, „Jiný úhel pohledu, možnost mluvit o nepříjemných 

věcech“, „Utvrzení názorů, pohled z jiného úhlu, konfrontace“, „Vidět věci z jiného úhlu, 

konfrontovat automatické činnosti, vztahy, pocity“. Výsledky jsou tedy průměrné, pracovníci 

možnosti supervize spíše využívají a to, jestli si z ní něco odnesou či nikoliv záleží spíše na nich 

samotných. 

Otázka č. 14 

14. Přemýšlel(a) jste někdy o 

odchodu z pomáhající profese?
0%

20%

80%

0%
a) ano, myslím na to často

b) ano, ale rozmyslel(a)
jsem si to

c) někdy

d) nikdy
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Z těchto odpovědí znázorněných v grafu č. 14 je zřejmé, že všichni oslovení pracovníci 

přemýšleli o odchodu z pomáhající profese.  

 

Otázka č. 15 

15. Kdybyste měl(a) možnost, 

zvolil(a) byste si opět práci v 

pomáhající profesi?

80%

20%

a) ano

b) ne

 

80 % z oslovených pracovníků by si opět zvolilo pomáhající profesi, přestože téměř všichni jsou 

denně vystaveni značné zátěži a 60 % pracovníků se necítí dostatečně finančně ohodnoceno.  

 

Otázka č. 16 

16. Udržujete od klienta vždy 

profesionální odstup?

20%

60%

20%
0%0%0%

a) ano vždy

b) ano většinou

c) někdy

d) málo

e) spíš ne

f )ne
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Všichni oslovení pracovníci podle svého mínění udržují hranice vztahu mezi pomáhajícím a 

klientem. Situace, kdy dochází ke střetu zájmů136 jsou spíše záležitostí výjimečnou a pracovník ji 

vždy individuálně řeší spolu s vedoucím Domova sv. Františka. 

 

Otázka č. 17 

17.Věnujete se klientovi nad rámec 

vašich pracovních povinností?
0%

50%50%

a) ano

b) někdy-podle situace

c) ne

 

50 % oslovených zaměstnanců uvedlo, že se klientům někdy věnuje nad rámec svých povinností 

a 50 % uvedlo, že nikoliv. V praxi je tento výsledek je dán spíše subjektivním vnímáním 

každého pracovníka a toho, co kromě pevně stanovených pracovních povinností, ještě patří nebo 

nepatří do jeho povinností. 137 

Někdo jako svoji pracovní povinnost vnímá např. hodinový rozhovor s klientem, kdy se mu 

klient svěřuje s osobními problémy, pro jiného je ta samá záležitost nad rámec jeho pracovní 

náplně. Tato skutečnost se týká především animátorů, kteří poskytují pouze základní poradenství, 

sociální pracovníci shodně uvedli, že se klientům nad rámec svých povinností nevěnují. Míru 

plnění povinností každého pracovníka lze objektivně měřit a hodnotit.  

 

                                                           

136
 Situace, ve které je člověk odpovědný dvěma nebo více různým institucím, či organizacím, v tomto případě se 

jedná o vztah zaměstnanec / klient, jejichž požadavky na jeho chování se více nebo méně zásadním způsobem 
rozcházejí. 
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Otázka č. 18 

18. Dokážete s klientem pracovat           

i když se u klienta vypozorujete že 

vás klient využívá?

70%

20%

10%

a) ano

b) ano,ale mám s tím
problémy

c) ne

 

70 % pracovníků uvádí, že s klientem dokáží profesionálně pracovat i když ví, že z jeho strany 

dochází ke zneužívání služeb. Z osobního dotazování bylo zjištěno, že tento přístup plyne 

z přijmutí klienta „takového, jaký je“. Pracovníci si uvědomují, co mají klienti za sebou, 

uvědomují si jejich případná psychická onemocnění a to je vede k tomu, že dokáží zachovat 

hranice  a i nadále s klientem pracovat.  20 % oslovených pracovníků s takovým klientem dokáže 

pracovat, ovšem má problém s udržením dalšího profesionálního přístupu ke klientovi a jeden 

oslovený uvádí, že s takovým klientem nadále pracovat nemůže.  

 

Otázka č. 19 

19. Jakou roli při vašem jednání                 

s klientem hraje altruismus a víra?
10%

70%

20%

a) žádnou

b) velkou

c) nepřikládám jim žádný
vliv
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70 % dotázaných pracovníků odpovědělo, že pro ně altruismus a víra hrají velkou roli, 20 % 

uvedlo, že altruismu a víře nepřikládá žádný vliv a 10 %, že pro ně nehraje roli žádnou. Dvě 

poslední odpovědi se na první pohled zdají shodné, avšak můžeme vidět rozdíl. „Nepřikládám 

jim žádný vliv“ znamená, že pro pracovníka existují, pouze v zaměstnání jej podle jeho soudu 

víceméně neovlivňují. „Žádnou“ můžeme vysvětlit tak, že pro pracovníka altruismus a víra 

nehraje vůbec žádnou roli a to nejen v profesním životě.  

V praxi bylo zjištěno, že pomáhající bez určitého stupně altruismu a víry není většinou schopný 

v pomáhající profesi setrvat. Nedostává se mu vnitřního naplnění a během několika měsíců či let 

pomáhající povolání opouští a odchází do povolání komerčního. 

 

Otázka č. 20 

20. Stává se že je vám, že ke klientu 

pociťujete osobní lítost?
10%

60%

30%

a) ano

b) někdy

c) ne

 

60 % oslovených uvádí, že ke klientům občas pociťují soucit, 30 % že nikoliv a jeden pracovník 

uvedl, že ke klientům soucit cítí často. Zde je potřeba uvědomit si, že 95 % klientů Domova sv. 

Františka tvoří lidé s psychickými poruchami, lidé sociálně nepřizpůsobiví a takoví, kteří svoji 

situaci řešit nemohou nebo prostě nechtějí. Soucit ke klientovi je pociťován často při prvním 

kontaktu s ním, méně často už ke klientovi, kterého pracovník dobře „zná“. 
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Otázka č. 21 

21. Myslíte si ,že služby které 

poskytujete klientovi jsou na vysoké 

úrovni?

40%

60%

0%0%

a) ano

b) jak kdy

c) ne

d) mám značné rezervy

 

40 % dotázaných si je jisto tím, že ke klientovi přistupuje vždy jako profesionál a služby které 

poskytne jsou na vysoké úrovni, 60 % dotázaných si je vědomo svých rezerv. Podávat vždy 

100 % výkon se zdá být téměř nemožné.   

 

Otázka č. 22 

22. Pomáháte všem klientům se 

stejným úsilím bez ohledu na jejich 

původ, etnickou příslušnost, barvu  

pleti, sexuální orientaci atd.?

100%

0%

a) ano

b) ne

 

Všichni oslovení pracovníci odpověděli, že pro ně klientův původ, barva pleti, sexuální orientace 

a další vlivy nehrají roli. S tímto tvrzením nemůžeme stoprocentně souhlasit. V Domově sv. 

Františka se např. vyskytl klient, který byl opakovaně trestán za znásilnění a který se podrobil 

několika léčebným pobytům na psychiatrii. Nelze říci, že k tomuto klientu všichni přistupovali 

stejně, jako k ostatním klientům. Zejména pracovnice s ním jednaly mnohem ostražitěji než 

s ostatními a nezůstávaly s ním např. v jedné místnosti o samotě tak, jak je to při jiných 

jednáních běžné. Spíše můžeme tvrdit, že jde opět  o záležitost ryze individuální.  Je potřeba, aby 
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si v případě pochybnosti toto pracovník uvědomil a klientovi poskytl službu naprosto 

profesionálně. 

 

Otázka č. 23 

23. Dokážete klientovi říci „ne“  a 

vymezit vaše hranice?

80%

20%
0%

a) ano – nedělá mi to
problém

a) ano – ale mám problém

b) nedokážu

 

Všichni dotázaní shodně uvádí, že dokáží vymezit hranice mezi sebou a klientem, na povaze 

pomáhajícího pak už záleží, jestli s tím má problém nebo ne. Tato otázka se blízce váže k tomu, 

zda pracovník je klientovi pociťuje soucit. A. Opatrný ve své knize „Pastorační péče v méně 

obvyklých situacích“ velmi výstižně popisuje neadekvátní představy o vlastních silách a 

nerespektování hranic. „Nikdo nemůže být zcela blízkým člověkem deseti klientům současně“. 138  

Praxe ukazuje, že blízkost je totiž to, co se lidem nejvíce nedostává a o lidech na okraji 

společnosti to platí dvojnásob. Pokud pracovník překročí stanovené hranice a stane se pro 

nějakého klienta „blízkým člověkem“139, chová se k němu jinak než k ostatním a je jen otázkou 

času, kdy dojde k zneužití pracovníka a klient začne být protěžován. A co pak v situaci, když má 

pracovník takových „oblíbenců“ víc anebo v situaci, kdy se na něj upne několik zoufalých duší, 

které se při každém setkání dožadují zvýšené pozornosti. 

 

 

                                                           

138
 OPATRNÝ, Aleš: Pastorační péče v méně obvyklých situacích, in. Praha Grantis, spol. s r. o.,Ústí nad Orlicí, 

(2005) 109. 

139
 To neznamená, že klient by neměl cítit pracovníkovu empatii a mít k němu důvěru. 
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Otázka č. 24 

24. Uvědomujete si moc, kterou jako 

profesionální pomáhající máte nad 

klientem?

60%

40%

0%

a) ano

b) nepřemýšlím nad tím

c) ne

 

60 % oslovených pracovníků si uvědomuje to, jakou díky své pozici mají, a 40 % z nich nad tím 

nepřemýšlí.  

 

Otázka č. 25 

25. Láká vás někdy tuto moc zneužít?

10%

80%

10%

a) ano jak?

b) ne

c) nepřemýšlím nad tím

 

Na otázku zda pracovníka láká moc, kterou nad klientem má zneužít, 80 % dotázaných 

odpovědělo, že nikoliv. Jeden dotázaný nad zneužitím moci vůbec nepřemýšlí a jednoho 

pracovníka zneužití moci občas láká, občas má chuť se nepřizpůsobivého  klienta zbavit. 

V Domově sv. Františka je k dispozici tzv. sazebník sankcí, ve kterém je vždy přesně určeno, jak 

bude klient potrestán, pokud dojde například ke slovnímu napadení pracovníka, k pronášení 

alkoholu do zařízení, nerespektování pokynu služby apod. Tento sazebník slouží k tomu, aby 

pracovníci v případě nedorozumění s klientem k němu přistupovali shodně. Animátor nebo 
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sociální pracovník navrhne trest pro klienta, který se dopustil prohřešku proti řádu DSF a 

vedoucí tento trest zkontroluje, případně změní jeho výši, pokud by neodpovídala. Riziko 

zneužití moci nad klientem je tak minimalizováno, ale samozřejmě mohou nastat situace, kdy 

pracovník je s klientem sám a „nějak si to už odůvodní“. Je patrné, že zde skutečně záleží na 

osobních dispozicích každého a na tom, zda je schopen chovat se jako profesionál. 

 

Shrnutí cíle č. 1: 
 

Prvním cílem diplomové práce bylo zmapování přístupu ke klientům a k zaměstnání                          

u pracovníků Domova sv. Františka, a zjištění motivů, které je vedou k tomu, aby svoji práci 

vykonávali. Dále pak jakou roli pro ně v pomáhání hraje víra a zda jsou pomáhající schopni                

pro klienta udělat i něco víc, než mají v pracovní smlouvě, jakou roli hraje v jejich profesi 

altruismus. Dotazováním bylo zjištěno, že nejsilnější motivací pro výběr zaměstnání v azylovém 

domě, byla pro největší část zaměstnanců touha pomáhat ostatním nebo náhoda. Kvůli své víře 

do zařízení nastoupil pouze jeden pracovník. Nikdo ze zaměstnanců svoji práci nedělá pouze             

pro peníze. 50 % oslovených zaměstnanců uvedlo, že se klientům někdy věnuje nad rámec svých 

povinností a 50 % uvedlo, že nikoliv. Tento výsledek je dán spíše subjektivním vnímáním 

každého pracovníka a toho, co ještě patří nebo nepatří do jeho povinností. A konečně                          

¾ dotázaných pracovníků uvádí, že pro ně v jejich profesi hraje velkou roli víra i altruismus,              

bez kterých nelze v pomáhající profesi setrvat, protože se pomáhajícímu nedostává vnitřního 

naplnění.  
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Cíl č. 2 

Zjistit jak jsou s přístupem pracovníků spokojeni klienti Domova sv. Františka, zda je k nim 

přistupováno s úctou a respektem a jsou-li spokojeni s rozsahem poskytovaných služeb. 

 

Otázka č. 1 

1. Jak často využíváte služeb DC 

(jedná se např. o využití služeb 

sociálního pracovníka, možnosti 

osobní hygieny, přípravy stravy, 

vyprání prádla, odpočinku, atd.)?
40%

20%

40% a) denně

b) 2 – 3 x týdně

c) příležitostně

 

 

Z dotazovaných klientů DC využívá více než ¾ klientů DC několikrát týdně (13 klientů). 

Zaměstnanci řeší, zda vysoká návštěvnost není spíše kontraproduktivní. Zejména v letním 

období klienti pouze posedávají po dvoře s kávou v ruce a svoji situaci se víceméně nesnaží 

měnit 

 

Otázka č. 2 

2. Využíváte i služeb denního centra 

v jiných zařízeních?
0%

100%

a) ano (uveďte v jakých) 

b) ne
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 Méně než ¼ klientů využívá DC i jinde (např. K-Centrum). Služeb ostatních zařízení klienti 

využívají na doporučení sociálních pracovníků nebo v případě, že s nimi měli předchozí dobrou 

zkušenost.  

 

Otázka č. 3 

3. Jak jste spokojen/a s provozní 

dobou služeb poskytovaných při 

NDC?
20%

0%

80%

a) vyhovuje mi

b) nemám úplný přehled
o provozní době

c) uvítal/a bych změnu
provozní doby (uveďte
jakou) 

 

 

80 % klientů by uvítalo rozšíření  provozní doby DC. Ovšem toto rozšíření provozu se opět týká 

pouze „pohodlnosti“ klientů, kteří by tak na ulici museli trávit kratší dobu. 

 

Otázka č. 4 

4. Jak jste spokojen/a s nabídkou 

služeb poskytovaných při NDC?

20%

20%60%

a) vyhovuje mi

b) nemám úplný přehled
o nabídce

c) uvítal/a bych i jiné
služby (uveďte jaké) 
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Většina klientů by uvítala rozšíření služeb zejména o možnost nechávat si na DC osobní věci, 

případně v zimním období možnost usušení si oblečení. Možnost ponechávání si osobních věcí 

v Domově sv. Františka byla u nízkoprahových nocležen I. stupně zrušena. Důvodem pro zrušení 

byl neustálý přísun věcí, které si klienti nevyzvedávali a stížnosti na ztráty osobních věcí, které 

zůstávaly bez dozoru. 

 

Otázka č. 5 

5. Vyhovují Vám ceny účtované za 

některé služby poskytované při 

NDC? C) možnost osprchování: 25,- 

Kč, nebo úklid

60%

0%

40%

a) ano

b) službu bych využíval/a
bez ohledu na její cenu

c) ne (jestliže ne,
upřesněte prosím proč) 

 

 

Většině klientů ceny za služby poskytované při nízkoprahovém Denním centru vyhovují. 

Možnost osprchování se pouze za úklid přivítalo 100 % z dotazovaných klientů. 

 

Otázka č. 6 

6. Jak na Vás působil první kontakt 

s pracovníkem při příjmu?

40%

60%

0%0%

a) velmi dobře a
profesionálně

b) průměrně

c) velmi špatně

d) nevzpomínám si
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3/4 z  klientů jsou spokojeni s prvním kontaktem. Při prvním kontaktu animátor s klientem 

vyplní příjmový dotazník, zkontroluje zda má platné doklady a zavede jeho údaje do speciálního 

programu S.A.D., se kterým pracují později i ostatní pracovníci. Klientovi poskytne základní 

poradenství a vysvětlí mu, jakým způsobem jsou služby v Domově sv. Františka poskytovány. 

Klienta poté doporučí sociálnímu pracovníkovi. 

 

Otázka č. 7 

7. Jste dostatečně dotazován/a 

pracovníky na to, v čem Vám mohou 

pomoci?

50%

25%

25%

a) ano

b) částečně

c) ne

 

3/4 klientů je spokojena s četností dotazů se na to, jak jim pracovníci mohou pomoci. Toto 

dotazování se probíhá při běžném kontaktu, případně cíleně sociálními pracovníky. 

 

Otázka č. 8a 

8. A Pokud jste potřeboval/a od 

pracovníků informaci, dostal/a jste 

odpověď?

80%

20%

a) ano

b) ne
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80 %  klientů uvádí, že na svoji otázku od pracovníků dostalo odpověď. V praxi se naprosto 

běžně stává, že na animátora nebo sociálního pracovníka mluví více klientů najednou. Je na 

pracovníkovi, aby dokázal přiměřeným způsobem klienty neodmítnout, vysvětlit jim například, 

že musí chviličku počkat, než se na ně dostane řada. 

8. B Pokud ano, byla odpověď 

srozumitelná?

80%

20%

a) ano

b) ne

 

Téměř všichni klienti dostanou při svém dotazu odpověď, které rozumějí. Zde zase záleží na 

osobnosti každého z pracovníků a jeho profesionalitě. 

 

Otázka č. 9 

9. A Stalo se Vám někdy, že před 

Vámi pracovník hovořil tak, jako 

byste nebyl/a přítomen/a?

animátor
20%

20%60%

a) často                                    

b) občas                                   

c) nikdy                                    
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9. B Stalo se Vám někdy, že před 

Vámi pracovník hovořil tak, jako 

byste nebyl/a přítomen/a?

sociální pracovník

50%50%

0%

a) často                                    

b) občas                                   

c) nikdy                                    

 

99 % klientů odpovědělo, že SP s nimi nikdy nehovoří tak, jako by nebyli přítomni, u animátorů 

tuto skutečnost sice zaznamenali, ale pouze výjimečně. Hovořit o klientovi tak, jako by 

v místnosti nebyl je velmi rozšířený nešvar zejména v případě, že je klient poněkud jednodušší, 

nebo je s ním špatná domluva. Velmi často se to stává v případě, že zařízení navštíví lékařská 

služba. Lékař hovoří se službou a klienta vynechává.  

 

Otázka č. 10 

10. A Vyhovuje Vám dosažitelnost 

pracovníků v zařízení?

animátorů

50%50%

0%0%0%

a) určitě ano                           

b) spíše ano                             

c) spíše ne                                

d) určitě ne                              

e) nevím                                    
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10. B Vyhovuje Vám dosažitelnost 

pracovníků v zařízení?

sociálních pracovníků

50%50%

0%0%0%

a) určitě ano                           

b) spíše ano                             

c) spíše ne                                

d) určitě ne                              

e) nevím                                    

 

Klientům vyhovuje dosažitelnost animátorů i sociálních pracovníků. Animátoři jsou v zařízení 

dostupní nepřetržitě, slouží vždy ve dvanácti hodinových cyklech. Sociální pracovníci jsou 

klientům dostupní během fungování Denního centra, případně podle domluvy. Vždy záleží spíše 

na možnostech klienta. 

 

Otázka č. 11 

11. A Máte při jednání s pracovníky 

dostatek soukromí?

s animátory

50%

25%

25%

0%

a) vždy                                      

b) občas                                  

c) nikdy                            

d) nebylo zapotřebí                
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11. B Máte při jednání s pracovníky 

dostatek soukromí?

se sociálními pracovníky

75%

25%

0%0%

a) vždy                                      

b) občas                                  

c) nikdy                            

d) nebylo zapotřebí                

 

Většina klientů má pocit dostatečného soukromí při jednání s animátory i sociálními pracovníky, 

v případě SP je tento pocit téměř 100 %. Sociální pracovníci mají k dispozici každý svoji 

kancelář, kde rozhovor může probíhat podle aktuálních potřeb klienta nebo pracovníka a kde 

nejsou rušeni. Animátoři se během dne pohybují mezi klienty a večer a v noci s nimi jednají přes 

tzv. „okénko“. Toto opatření je zavedeno kvůli ochraně animátorů, funguje podobně jako noční 

pokladna na čerpací stanici. 

 

Otázka č. 12 

 

12. Cítíte celkově, že je k Vám 

přistupováno s úctou a respektem?

50%

25%

0%

25%

a) určitě ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) určitě ne

 

50 % klientů je názoru, že je k nim zcela určitě přistupováno s úctou a respektem, 25 % si myslí, 

že spíše ani a 25 % klientů se domnívá, že k nim zcela určitě s úctou a respektem přistupováno 

není. 



 90

Otázka č. 13 

13.A  Jak jste spokojen/a s tím, jak personál 

zařízení zajišťuje a zprostředkovává  

uspokojování Vašich duchovních potřeb? 

(nabídka zprostředkování bohoslužby, setkání 

s bratrem Šimonem, atd.)

animátoři       
25%

25%25%

25%

a) velmi spokojen/a

b) spíše spokojen/a

c) spíše nespokojen/a

d) zcela nespokojen/a

 

25 % klientů je s uspokojováním duchovních potřeb ze strany animátorů velmi spokojeno, 25 % 

spíše spokojeno, 25 % spíše nespokojeno a 25 % zcela nespokojeno. Tento výsledek záleží spíše 

na tom, zda klienti mají o daný typ služby zájem a na jejich osobnostních předpokladech. 

 

13. B Jak jste spokojen/a s tím, jak personál zařízení 

zajišťuje a zprostředkovává  uspokojování Vašich 

duchovních potřeb? (nabídka zprostředkování 

bohoslužby, setkání s bratrem Šimonem, atd.)

sociální pracovníci  
0%0%

67%

33%

a) velmi spokojen/a

b) spíše spokojen/a

c) spíše nespokojen/a

d) zcela nespokojen/a

 

Výsledek dotazování mezi klienty ukázal, že 67 % z nich je spíše nespokojeno s uspokojováním 

duchovních potřeb, které jim zprostředkovávají sociální pracovníci a 33 % je nespokojeno zcela.                
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Je tedy zřejmé, že o nabídce duchovních služeb lépe klienty informují animátoři. Sociální 

pracovníci se evidentně zaměřují spíše na odborné sociální poradenství. 

 

Otázka č. 14 

14. A Jak  jste spokojen/a s celkovým 

přístupem pracovníků Domova sv. 

Františka?

animátorů     
0%

40%

40%

20%

a) velmi spokojen/a  

b) spíše spokojen/a  

c) spíše nespokojen/a 

d) zcela nespokojen/a 

 

S přístupem animátorů ke klientovi je  spíše spokojeno 40 % dotázaných klientů, 40 % z nich je 

spíše nespokojeno a 20 % zcela nespokojeno. V tomto výsledku se odráží skutečnost, že jsou to 

právě animátoři, kteří dbají na dodržování řádů DSF v běžném dni. Kontrolují zda klient nedošel 

pod vlivem alkoholu, zda splnil úklidy. Většina činností, které po klientech animátor musí 

požadovat se klientům zákonitě nelíbí, což se odráží na hodnocení. 

 

14. B Jak  jste spokojen/a s celkovým 

přístupem pracovníků Domova sv. 

Františka? 

sociálních pracovníků

60%20%

20%
0%

a) velmi spokojen/a

b) spíše spokojen/a

c) spíše nespokojen/a

d) zcela nespokojen/a
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S přístupem sociálních pracovníků je velmi spokojeno 60 % dotázaných, 20 % je jich spíše 

spokojeno a 20 % spíše nespokojeno. Tento výsledek odpovídá předpokladu. Sociální pracovník 

klientu spíše „dává“, je pro něj užitečnější ať už při vyřizování dokladů, splátkových kalendářů, 

při jednání s úřady anebo se zdravotnickými zařízeními, atd. Navíc sociální pracovník na klienta 

má dostatek času, což klient vnímá jako zájem a tedy pozitivní skutečnost. 

 

Otázka č. 15 

15. Víte jakým způsobem si můžete 

podat stížnost na poskytované 

služby?

66%

17%

17%

a) ano

b)částečně

c) ne

 

66 % klientů ví, jakým způsobem si podat stížnost, 17 % to ví pouze částečně a 17 % vůbec. Při 

podávání stížnosti klient většinou kontaktuje animátora, který mu pomůže stížnost sepsat. Pro 

klienty, kteří by ji chtěli podat sami, jsou vyvěšeny formuláře s upozorněním na nástěnce ve 

vestibulu. 

 

Otázka č. 16 

16. Jak jste se dozvěděl/a jak si 

podat stížnost?
0%0%

17%

66%

0%

17%
a) nevím jak si  j i podat

b) od animátora

c) od jiného kl ienta

d) z nástěnky

e) od sociálního
pracovníka

f) j inak (uveďte jak)
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66 % klientů se dozvídá jak si podat stížnost z nástěnky, 17 % se s podáváním stížností 

seznámilo od jiného klienta a 17 % jiným způsobem (na dotazovaného klienta byla stížnost 

podávána, „někde“ to slyšel, apod.). 

 

Otázka č. 17 

17. Jste spokojen/a se způsobem 

vyřizování stížností?

40%

60%

0%

a ) ano

b) nemám s tím zkušenost

c) ne

 

Klienti kteří mají zkušenost s vyřizováním stížností jsou spokojeni. Stížnost se v Domově sv. 

Františka vyřizuje následujícím způsobem. Klient ji napíše (případně je mu s napsáním stížnosti 

pomůže animátor) na formulář, který je mu k dispozici. Tento formulář se předloží vedoucímu 

DSF, který si pozve všechny zúčastněné a stížnost prošetří. Následně je navrhnuto řešení, 

navrhuje jej buď člověk, který si stěžuje, nebo vedoucí DSF. V případě, že dojde k dohodě, je o 

celé záležitosti sepsán zápis a tento uložen do složky.  

 

Otázka č. 18 

18. Víte jaké sankce vám hrozí za 

porušování Řádu DC?

100%

0%0%

a) ano

b) částečně

c) nevím
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100 %  klientů ví, jaké sankce jim za porušování řádu DC hrozí. Se sazebníkem sankcí se může 

seznámit každý klient buď tak, že si jej přečte sám140, nebo jej s ním seznámí některý 

z pracovníků. V praxi se vše řeší tak, že klient je při prvním překročení řádu upozorněn a při 

druhém a dalším teprve trestán. 

 

Otázka č. 19 

19. Víte, kde se můžete podrobně 

seznámit s Řádem DC a sankcemi za 

jeho porušování?

100%

0%

a) ano (uveďte kde) 

b) ne

 

100 % klientů ví, kde se seznámit s řádem Denního centra a sankcemi za jeho porušování 
(nástěnka, dveře DC, vedoucí animátor). 

 

Otázka č. 20 

 

20. Sankce za porušování Řádu DC 

Vám připadají:
0%

33%

67%

0%

a) zcela přiměřené

b) spíše přiměřené

c) spíše nepřiměřené

d) zcela nepřiměřené

 
                                                           

140
  Sazebníky sankcí za porušování řádu Domova sv. Františka  jsou vyvěšeny na dveřích Nocleháren, Denního 

centra a na nástěnce ve vestibulu. 
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33 % klientů připadají sankce za porušování řádu DC spíše přiměřené a 67 % spíše nepřiměřené.  

Tento výsledek je dán skutečností, že klienti byli v minulosti zvyklí na to, že jim bylo tolerováno 

téměř cokoliv, případně sankce byla minimální. Vulgární slovní napadení pracovníka bylo 

řešeno domluvou, nyní je za stejný prohřešek zákaz poskytované služby na 7 dní a více, podle 

okolností. Avšak těmito opatřeními se velmi výrazně snížila nutnost sankce na klienty aplikovat. 

 

Shrnutí cíle č. 2 
 

Druhým cílem bylo zjištění, jak jsou s přístupem pracovníků spokojeni klienti Domova sv. 

Františka, zda je k nim přistupováno s úctou a respektem a jsou-li spokojeni s rozsahem 

poskytovaných služeb. Z dotazování vyplynulo, že klienti jsou více spokojeni s přístupem 

sociálních pracovníků, než s přístupem animátorů. V běžném provozu je patrné, že sociální 

pracovníci jsou díky své náplni práce klientům blíže a řešení  nepříjemných provozních 

záležitostí (úklidů, pronášení alkoholu apod.) je pro ně záležitostí spíše výjimečnou, což přispívá 

ke kvalitě vztahu mezi pracovníkem a klientem. Je zajímavé, že čím lépe plní pracovník své 

povinnosti vůči zařízení a dbá na dodržování řádů, tím méně je oblíbený mezi klienty. V této 

situaci je ideální zdravý kompromis, tedy být „lidským“. Ale i přes dosavadní zjištění ¾ klientů 

uvádí, že je k nim přistupováno s úctou a respektem. Tato skutečnost je výrazně pozitivní zvláště 

pokud si uvědomíme, že klienty Domova sv. Františka jsou v naprosté většině lidé sociálně 

vyloučení a bezdomovci, ke kterým jinak příliš uctivě přistupováno není. Na dotaz jak jsou 

klienti spokojeni s poskytováním služeb je možné konstatovat, že většina klientů by uvítala 

možnost rozšíření provozní doby nízkoprahového Denního centra. Tato skutečnost se pro cílovou 

skupinu klientů Domova sv. Františka jeví jako zcela kontraproduktivní. Klienti by nebyli 

motivováni k hledání odpovídajícího bydlení a návratu do společnosti.  
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Závěr 
 

Pomáhající profese je i přes svoji náročnost pro mnoho lidí stále smysluplným povoláním. Stejně 

jako v ostatních profesích i pomáhající pracovníci si musí osvojit příslušné vzdělání, vědomosti    

a dovednosti. Učí se etické zásady své profese, formy rozhovoru, mohou si být jisti teoretickým 

vymezením hranic vztahu, ale to, co z nich udělá skutečné pomáhající, empatie, altruismus, 

zájem o klienta, který je nepředstíraný, těm se naučit nemohou. A právě osobní zájem je to, co 

klient očekává nejvíce. Málokterý klient, který si uvědomuje sebe sama stojí o to, být pouze 

objektem pomoci. A málokterý pomáhající dokáže svoji lásku k bližnímu, za kterou je také 

placený, klientovi dát v takové míře, aby nepoškozovala jej jako pomáhajícího a zároveň ani 

klienta. Stává se, že profese splývá s osobním životem pomáhajícího, že jsou překročeny hranice 

pomáhajícího vztahu a ten musí být více či méně bolestivě ukončen. I na to by měl být 

pomáhající připraven.  

Smyslem práce bylo seznámit se s tím, jak může pomáhající vztah vypadat. Pro praktickou část 

práce bylo záměrně vybráno pouze jediné zařízení poskytující pomoc lidem v nouzi, neboť 

objektivní výzkum „lidských vztahů“ ve všech pracovištích České republiky, díky časové. 

personální i finanční náročnosti, v rámci diplomové práce uskutečnit nelze, a vzhledem                  

ke specifičnosti poskytovaných služeb i velikosti Domova sv. Františka jej nelze ani srovnávat 

s jiným zařízením.  

Prvním cílem bylo pak zjistit, jaký přístup ke klientům a ke své profesi mají pracovníci 

v plzeňském Domově sv. Františka. Dále pak co tyto pracovníky vede k tomu, aby svoji práci 

vykonávali, jakou roli v jejich profesi pro ně hraje víra a zda jsou schopni pro klienta udělat              

i něco víc, než mají v pracovní smlouvě, jakou roli hraje altruismus. Pro většinu zaměstnanců 

Domova sv. Františka je motivací pro výkon jejich povolání touha pomáhat nebo si svoji práci 

vybrali (jak sami uvádějí) náhodně, a pro kvalifikovaný výkon povolání se teprve připravují. 

Většina z nich by se za věřící neoznačila, přesto však respektují křesťanské zásady, které jsou 

posláním zřizovatele Domova sv. Františka, Městské charity Plzeň, jež zajišťuje zejména pomoc 

lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a také koordinaci této pomoci. To, zda se 

pomáhající klientům věnuje i “nad rámec” svých povinností stanovených provozním řádem, 

záleží především na osobnostním uzpůsobení konkrétního pracovníka. Co znamená “nad rámec” 

je dáno vnímáním každého pracovníka  a toho, co ještě patří nebo nepatří do jeho povinností.                    

V kolektivu jsou pracovníci, kteří se ve svém osobním volnu věnují ještě volnočasovým 
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aktivitám, například fotbalovým “turnajům” mezi klienty Domova sv. Františka a Teen 

Challenge. Jsou ale i tací, kteří si “do puntíku” splní povinnosti dané pracovní smlouvou, a dělat 

“něco víc” už nepovažují za nutné. Velmi pozitivním výsledkem výzkumu je, že nikdo                      

ze zaměstnanců Domova sv. Františka svoji profesi nevykonává pouze pro peníze.                       

Pro tři čtvrtiny dotázaných pracovníků v jejich profesi hraje velkou roli jejich víra i altruismus, 

bez nichž nelze v pomáhající profesi setrvat, protože se pomáhajícímu nedostává vnitřního 

naplnění. Víra jako lidský čin znamená důvěrné přiblížení se k druhému člověku a spolehnutí se 

na něho. V tomto kontextu můžeme konstatovat, že pracovníci Domova sv. Františka jsou věřící 

všichni, protože jeden na druhého se spoléhají denně. Pokud budeme hovořit o víře “v něco,              

co člověka přesahuje”, i tady můžeme konstatovat, jak vyplývá z osobních rozhovorů                            

s pracovníky, že věřícími jsou všichni. Pokud mluvíme výhradně o víře křesťanské, hlásí se k ní 

tři pracovníci z celkového počtu 13 osob, což není malý počet. 

Druhým cílem bylo zjistit jak jsou s přístupem pracovníků spokojeni klienti Domova sv. 

Františka, zda je k nim přistupováno s úctou a respektem a jsou-li spokojeni s rozsahem 

poskytovaných služeb. Domov sv. Františka poskytuje, jak už bylo řečeno, pomoc lidem v nouzi. 

Není ojedinělé, že se zde setkáváme i s klienty, kteří v něm žijí po celou dobu jeho trvání. Mají 

různé kontraindikace, které brání umístění do vhodnějšího zařízení, nebo prostě jen svoji situaci 

řešit nechtějí. Jsou zde narkomani, zloději, lidé trestaní za násilné delikty, prostitutky, matky, 

které ani neví, kde mají své děti, psychotici, psychopaté, lidé, kteří díky svým indispozicím žijí 

na okraji společnosti, lidé, které naše společnost jako nepřizpůsobivé odmítá. Avšak je potřeba 

uvědomit si, že stejně jako všichni ostatní i klienti Domova sv. Františka zažívají své radosti, 

starosti, strach, bolesti a zoufalství.  

Pracovníci jsou ať už rozhovory mezi sebou, nebo rozhovory s vedoucím Domova sv. Františka, 

neustále motivováni k tomu, aby přes všechny obtíže plynoucí z jejich profese, klienty 

doprovázeli při návratu do společnosti. V případě, že návrat možný není, umožňují jim alespoň 

důstojné prožívání života, což ostatně potvrzují i výsledky výzkumu. Pracovníci Domova sv. 

Františka věří pro své klienty v druhou šanci.  
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Příloha č. 1   
 

Domov sv. Františka, zaměstnanci, náplň práce 

Animátoři (denní služba): kontrolují provoz Denního centra, zajišťují ubytování a evidenci, kontrolují 

úklidy prováděné klienty, hygienu klientů, zajišťují materiální zabezpečení,generální úklid, přivolávají 

RZS, vydávají podle pokynů SP úvěrové jízdné, zajišťují první pohovor s klientem a jeho zanesení do 

databáze SAD 

(noční služba): kontroluje úklidy klientů a prostor ubytovny, zajišťuje evidenci klientů, vydává lůžkoviny, 

přivolává RZS, zajišťuje pohovory s klienty při příjmu 

 

Vedoucí animátor: zajišťuje administrativní servis, vedení a kontrolu animátorů, kontroluje úvěrové 

jízdné, výdej potvrzení, kontroluje sklad, vytváří rozpisy úklidů, rozpisy služeb a organizuje údržbu 

 

Hospodářka: její náplní práce je praní, sušení, opravy a výdej prádla a lůžkovin pro klienty, příjem, 

třídění, praní a skládání darovaného prádla a lůžkovin, kontrola hygieny, vyměňuje klientům matrace, šije 

úklidové textilie 

 

Sociální pracovníci: poskytují odborné sociální poradenství, s klientem vytváří jeho Individuální plán, 

vedou pohovory s klienty (chování, hygiena, osobní problémy), motivují jej, hodnotí změny v umístění 

klienta,  pomáhají klientovi při získávání dávek (důchodu, dávek v hmotné nouzi, ZTP, TP), komunikují s 

lékaři, pro klienty sjednávají splátkové kalendáře, pomáhají při hledání ubytování, zaměstnání, 

zprostředkovávají kontakt s jinými zařízeními (K- centrum, Naděje, právní poradna, chráněná dílna, atd.),  

podávají žádosti, poskytují a účastní se konzultací, vedou praxe studentů 

 

Psycholog: zpracovává motivační plán, vede skupinové a individuální motivační terapie, motivační 

pohovory, zpracovává hodnotící systém klienta, zaznamenává a analyzuje činnosti s klientem, podává 

reference vedoucímu 

 

Vedoucí: vytváří a dohlíží na plnění standardů práce v sociálních službách, připravuje podklady na 

poradu, vyhodnocuje návrhy sociálních pracovníků a dává souhlas k přijetí k pobytu,a ukončení pobytu, 

přijímá platby, kontroluje smlouvy o ubytování, analyzuje činnosti pracovníků, konzultuje s pracovníky 

tyto činnosti, zajišťuje administraci projektů, účastní se kolegií (komunitní plánování, valná hromada, 

konference, atd.), spolupodílí se na vedení praxí studentů, kontroluje plán služeb (výkazy), plány 

vzdělávání, účasti na vzdělávání, řeší provozní problémy, kontroluje organizaci údržby, poskytuje 

rozhovory mediím, vede pohovory s klienty 



 104 

Příloha č. 2 

 

Dotazník pro pracovníky v sociálních službách 

 

Vážený(á) pracovníku(ce), obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto 

anonymního dotazníku. Výsledky dotazníku poslouží pouze pro zpracování mé 

diplomové práce. Zvolené odpovědi prosím zakroužkujte nebo doplňte. 

Za Vámi poskytnuté informace mnohokrát děkuji. Vlasta Hirmanová 

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

 

1.Jste 

a) žena 

b) muž 

 

2. Jaký je váš věk? 

a) 18–25 let 

b) 26–35 let 

c) 36–50 let 

d) 51–a více let 

 

3. Jaké je vaše vzdělání? 

a) SOU 

b) SOU s maturitou 

c) SŠ s maturitou 

d) DiS 

e) VŠ - bakalářské  

f) VŠ – magisterské 
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4. Vztahuje se vaše vzdělání k pomáhající profesi? 

a) ano 

b) ne, vystudoval/a jsem jiný obor 

 

5. Proč jste si vybral/a pomáhající profesi? 

a) moji rodiče (příbuzní, známí) pracují v této profesi 

b) zásadní roli sehrála má víra 

c) touha pomáhat druhým 

d) je to jen zaměstnání jako každé jiné 

e) náhoda 

f) jiné ----------------------------------------------------------------------- 

 

6. Práci považujete za: 

a) klidnou 

b) částečně stresující 

c) stresující 

 

7. Cítíte se dobře ve Vašem pracovním kolektivu? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne 

d) spíše ne 

 

8. Které ohodnocení je pro Vás důležité? Je možno zaškrtnout i více možností. 

a) finanční 

b) pochvala od vedení 

c) uznání od kolegů 

d) vidím úspěch klienta 
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e) necítím se být dostatečně ohodnocen(a) 

f) jiné ------------------------------------------------------------------------------ 

 

9. Myslíte si, že Vaše mzda odpovídá Vaší pracovní zátěži? 

a) ano, nemohu si stěžovat 

b) spíše ne 

c) svou práci nedělám pro peníze 

 

10. Máte ve svém okolí někoho, o koho se můžete opřít? 

a) ano mám 

b) nemám 

c) nepovažuji tuto oporu za důležitou 

 

11. Jak se nejlépe odreagováváte? 

a) aktivní odpočinek (sport, zahradničení, …) 

b) pasivní odpočinek (sledováním TV, četbou knih, …) 

c) pomáhá mi víra 

d) nepovažuji to za důležité 

h) jiné ----------------------------------------------- 

 

12. Cítíte se po práci vyčerpaně? 

a) často 

b) někdy 

c) zřídka 

d) nikdy 

 

13. Využíváte supervize? V případě, že ano, co vám přináší? 

a) ano, _________________________________________ 

b) ne 
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c) nevím oč jde 

 

14. Přemýšlel(a) jste někdy o odchodu z pomáhající profese? 

a) ano, myslím na to často 

b) ano, ale rozmyslel(a) jsem si to 

c) někdy 

d) nikdy 

 

15. Kdybyste měl(a) možnost, zvolil(a) byste si opět práci v pomáhající profesi? 

a) ano 

b) ne 

 

16. Udržujete od klienta vždy profesionální odstup? 

a) ano vždy 

b) ano většinou 

c) někdy 

d) málo 

e) spíš ne 

f) ne 

 

17.Věnujete se klientovi nad rámec vašich pracovních povinností? 

a) ano  

b) někdy-podle situace 

c) ne  

 

18. Dokážete s klientem pracovat i když se u klienta vypozorujete že vás klient využívá? 

a) ano 

b) ano,ale mám s tím problémy 
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c) ne 

 

19. Jakou roli při vašem jednání s klientem hraje altruismus a víra? 

a) žádnou 

b) velkou 

c) nepřikládám jim žádný vliv 

 

20. Stává se že je vám, že ke klientu pociťujete osobní lítost? 

a) ano 

b) někdy 

c) ne 

 

21. Myslíte si, že služby které poskytujete klientovi jsou na vysoké úrovni? 

a) ano  

b) jak kdy 

c) ne 

d) mám značné rezervy 

 

22. Pomáháte všem klientům se stejným úsilím bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, 
barvu  pleti, sexuální orientaci atd.? 

a) ano 

b) ne 

 

23. Dokážete klientovi říci „ne“  a vymezit vaše hranice? 

a) ano – nedělá mi to problém 

a) ano – ale mám problém 

b) nedokážu 
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24. Uvědomujete si moc, kterou jako profesionální pomáhající máte nad klientem? 

a) ano 

b) nepřemýšlím nad tím 

c) ne 

 

25. Láká vás někdy tuto moc zneužít? 

a) ano jak?______________________________ 

b) ne 

c) nepřemýšlím nad tím 

 

Ještě jednou Vám děkuji za čas, který jste tomuto dotazníku věnoval(a) a přeji 

mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. 
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Příloha č. 3 

 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI 

Pro uživatele služeb Nízkoprahového denního centra v Domově sv. Františka.  

Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou sloužit jako podklad k diplomové práci. 

Odpověď, která je nejblíže Vašemu názoru, prosím, zakroužkujte. 

 

 

1. Jak často využíváte služeb DC (jedná se např. o využití služeb sociálního pracovníka, možnosti 
osobní hygieny, přípravy stravy, vyprání prádla, odpočinku, atd.)? 

a) denně 

b) 2–3 x týdně 

c) příležitostně 

 

2. Využíváte i služeb denního centra v jiných zařízeních? 

a) ano (uveďte v jakých) _________________________ 

b) ne 

 

3. Jak jste spokojen/a s provozní dobou služeb poskytovaných při NDC? 

a) vyhovuje mi 

b) nemám úplný přehled o provozní době 

c) uvítal/a bych změnu provozní doby (uveďte jakou) __________________________________ 

 

4. Jak jste spokojen/a s nabídkou služeb poskytovaných při NDC? 

a) vyhovuje mi 

b) nemám úplný přehled o nabídce 

c) uvítal/a bych i jiné služby (uveďte jaké) __________________________________ 
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5.  Je podle Vašeho názoru vyhovující kvalita NCD (místnosti kde denní centrum trávíte)? 

a) ano 

b) ne – pokud ne, s čím nejste spokojen? ______________________________________ 

 

6. Jak na Vás působil první kontakt s pracovníkem při příjmu? 

a) velmi dobře a profesionálně 

b) průměrně 

c) velmi špatně 

d) nevzpomínám si 

 

7. Jste dostatečně dotazován/a pracovníky na to, v čem Vám mohou pomoci? 

a) ano 

b) částečně 

c) ne 

 

8. Pokud jste potřeboval/a od pracovníků informaci, dostal/a jste odpověď? 

a) ano 

b) ne 

 

Pokud ano, byla odpověď srozumitelná? 

a) ano 

b) ne 

 

9. Stalo se Vám někdy, že před Vámi pracovník hovořil tak, jako byste nebyl/a přítomen/a? 

Animátor                                                            Sociální pracovník 

a) často                                                                a) často 

b) občas                                                              b) občas 
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c) nikdy                                                               c )nikdy 

 

 

10. Vyhovuje Vám dosažitelnost pracovníků v zařízení? 

Animátorů                                                           Sociálních pracovníků 

a) určitě ano                                                         a) určitě ano 

b) spíše ano                                                          b) spíše ano 

c) spíše ne                                                            c) spíše ne 

d) určitě ne                                                           d) určitě ne 

e) nevím                                                               e) nevím 

 

11. Máte při jednání s pracovníky dostatek soukromí? 

S animátory                                                     Se sociálními pracovníky 

a) vždy                                                                  a) vždy 

b) občas                                                                b) občas 

c) nikdy                                                                 c) nikdy 

d) nebylo zapotřebí                                              d) nebylo zapotřebí 

 

12. Cítíte celkově, že je k Vám přistupováno s úctou a respektem? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 

13. Jak jste spokojen/a s tím, jak personál zařízení zajišťuje a zprostředkovává  uspokojování 
Vašich duchovních potřeb? (nabídka zprostředkování bohoslužby, setkání s bratrem Šimonem, 
atd.) 

Animátoři                                                        Sociální pracovníci 

a) velmi spokojen/a                                            a) velmi spokojen/a 
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b) spíše spokojen/a                                            b) spíše spokojen/a 

c) spíše nespokojen/a                                         c) spíše nespokojen/a 

d) zcela nespokojen/a                                        d) zcela nespokojen/a 

14. Jak  jste spokojen/a s celkovým přístupem pracovníků Domova sv. Františka? 

Animátorů                                                      Sociálních pracovníků 

a) velmi spokojen/a                                         a) velmi spokojen/a 

b) spíše spokojen/a                                          b) spíše spokojen/a 

c) spíše nespokojen/a                                      c) spíše nespokojen/a 

d) zcela nespokojen/a                                      d) zcela nespokojen/a 

 

15. Víte jakým způsobem si můžete podat stížnost na poskytované služby? 

a) ano 

b)částečně 

c) ne 

 

16. Jak jste se dozvěděl/a jak si podat stížnost? 

a) nevím jak si ji podat 

b) od animátora 

c) od jiného klienta 

d) z nástěnky 

e) od sociálního pracovníka 

f) jinak (uveďte jak)___________________________________________________ 

 

17. Jste spokojen/a se způsobem vyřizování stížností? 

a) ano 

b) nemám s tím zkušenost 

c) ne 
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18. Víte jaké sankce vám hrozí za porušování Řádu DC? 

a) ano 

b) částečně 

c) nevím 

19. Víte, kde se můžete podrobně seznámit s Řádem DC a sankcemi za jeho porušování? 

a) ano (uveďte kde) __________________________________________________ 

b) ne 

 

20. Sankce za porušování Řádu DC Vám připadají: 

a) zcela přiměřené 

b) spíše přiměřené 

c) spíše nepřiměřené 

d) zcela nepřiměřené 

Vyhodnocení dotazníku: 
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Vlasta Hirmanová: diplomová práce „Lidský vztah a křesťanská víra v pomáhající profesi“ 

 

I dnes a pravděpodobně více než v minulých dobách platí, že „být lidský“ znamená především být 

odpovědný a to nejen sám k sobě, ale i k okolnímu světu, k druhým lidem a zejména k řádu bytí které  nás 

přesahuje. Odpovědnost je spolu s porozuměním, rozumnou obětavostí, empatií, prosociálním jednáním 

atp. také jedním ze základních předpokladů  pro úspěšné vykonávání pomáhající profese. Pomáhající 

pracovníci jsou z velké části motivováni pro výkon svého povolání, touhou pomáhat bližnímu. Až později 

zjišťují, že realita je poněkud prozaičtější  a kromě toho, že jejich práce  je velmi náročná na výkon, 

emoční nasazení a vynaloženou energii, nemohou z velké části očekávat jakoukoliv návratnost vydaného. 

K tomu všemu se setkávají s řadou předsudků nejen ze strany laiků, ale i ze strany odborné veřejnosti. 

Tato práce mapuje lidský vztah a křesťanskou víru v pomáhající profesi, a jejich naplňování v jednom z 

největších Azylových domů v Čechách, v Domově sv. Františka, v Plzni. 
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Annotation 
 

 

Human relation and belief in helping proffesion  

 

Even today, probably more than in previous times, ”being human“ primarily means to be 

responsible not only to himself but also to the outside world, to other people and especially the 

order of being that goes beyond us. Responsibility is together with understanding, rational self-

sacrifice, empathy, prosocial behavior, etc.. also one of the basic presumptions for successful 

performance of helping profession. Helping workers are largely motivated for exercise of their 

profession by desire to help a fellow. Only later, discovering that the reality is somewhat more 

prosaic and, moreover, that their work is very demanding on the performance, emotional 

commitment and the energy expended, they cannot largely expect any return delivered. In 

addition to this all they meet series of  prejudices, not only by laymen, but also by professionals. 

This work presents human relationships and Christian faith in a helping profession and their 

implementation in one of the largest shelters in Bohemia, in the Home of St. Francis in Pilsen. 
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Počítáno včetně poznámek pod čarou a vysvětlivek. 

 

 

 


