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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá nízkoprahovým klubem jako nástrojem k začlenění rizikové 

mládeže do společnosti. Autorka vymezuje termín mládež a riziková mládež, zabývá se 

socializací mládeže do společnosti a také romskou mládeží jako specifickou skupinou ve 

společnosti se specifickými nároky. Dále se autorka zabývá historií nízkoprahových klubů 

v České republice, zkušenostmi ze zahraničí, principem nízkoprahovosti a také legislativním 

ukotvením v systému sociálních služeb. V praktické části autorka popisuje shody a rozdíly 

v názorech na fungování nízkoprahových klubů mezi klienty a pracovníky ve dvou 

nízkoprahových klubech. Hlavní rozdíly se ukázaly díky etnickým odlišnostem cílové skupiny 

klubů. V jednom z klubů se vyskytují pouze Romové. Jedním z rozdílů byly oblíbené činnosti 

klientů v klubu. Pro Romskou mládež to byl zejména tanec, hra na nástroje a také doučování. 

Pro většinovou mládež pak čas strávený na počítači. Stejně tak hlavní důvod, proč mládež 

klub navštěvuje, bylo pro Romy doučování. Pro zástupce většinové populace to byla nuda. 

Pracovníci se lišili v názorech na hlavní cíle klubu. V jednom z klubů chtějí pracovníci 

pomáhat dětem začlenit se do společnosti a také se vyhýbat rizikovým situacím. Pracovníci, 

kteří se starají o Romskou mládež, zmiňují hlavně poskytování bezpečného prostoru svým 

klientům. Nejvýznamnějším rozdílem v názorech pracovníků byl fakt, že pracující s Romy si 

nejsou jisti tím, že dostatečně ovlivní všechny své klienty do budoucího života a že se nejspíš 

někteří z nich do společnosti nezačlení. Rozhodně ale shledávají nízkoprahový klub 

efektivním. Autorka v závěru navrhuje možná doporučení pro kluby, hlavně nastolení snahy o 

multikulturní výchovu. 
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Abstract 

Bachelor’s thesis concentrates on low threshold facilties as a means of integration of youth at 

risk to society. The author defines the terms youth and youth at risk, concentrates on 

integration of youth to society and defines roma youth as a specific group inside our society 

with specific needs. Then she concentrates on low threshold facilites as a whole. She 

describes the history of these facilities in Czech republic, similiar institutions from abroad and 

their experience, the definition and principles of institutions that are low threshold and the 

legislative basis in the system of social services. In the practical part of this thesis, the author 

describes similarities and differences between opinions on the functionality of low threshold 

facilites among their workers and clients. She concentrates on two concrete clubs where she 

realizes a case study. The main differences are shown by ethnic divergences of the target 

group of clubs. In one of the clubs there are only Roma. One of the differences were favorite 

activities of clients in the club. For Roma's youth, it was mainly dancing, playing instruments, 

as well as tutoring. For the majority youth then spending time on computer. Likewise, the 

main reason why Roma youth visited club, was for tutoring. For the representative of the 

majority population, it was boring. Workers differed in opinion on the main objectives of the 

club. In one of the clubs, workers wanted to help children integrate into society and to help 

them avoid risky situations. Workers who care for young Roma, mainly refer to providing a 

safe space for club’s clients. The most significant difference in the opinion of employees was 

the fact that working with the Roma is not sure to affect them enough in the future life, and 

that probably some of them will not fully integrate into society. Definitely we find the low-

threshold club institution as quite effective. In the end, the author suggests some possible 

recommendations for clubs, especially concentrating their efforts to establish 

a multicultural upbringing. 

Klí čová slova 

Riziková mládež, Nízkoprahové kluby, volný čas, socializace, sociální služby, Romové 

Keywords 

youths at risk, Low-threshold facilities, free time, socialization, social services, Roma 

Rozsah práce: 109 08 znaků 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a 

literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 V Praze dne 3. 5. 2012 Kateřina Mikšovská 



 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu práce, panu Doc. PhDr. Arnoštu Veselému, 

PhD. za obrovskou ochotu, trpělivost, přínosné nápady a konzultace. 

Dále pak pracovníkům a klientům nízkoprahových klubů Pacifik a Husita, bez kterých by tato práce 

nevznikla. 

V neposlední řadě pak mé rodině a mým blízkým za obrovskou podporu. 

 



 

 

8 

 

 

 

Projekt bakalářské práce 

 

 

 

 

 

 

Předpokládaný název: 

 

 

 

 

Nízkoprahové kluby jako nástroj začleňování 

rizikové mládeže do společnosti 

 

 

 

 

Kateřina Mikšovská 

ISS FSV 

 

Institut Sociologických studií 

Projekt bakalářské práce  



 

 

9 

 

Výzkumné téma: 
 
Mým výzkumným tématem, jak už napovídá předpokládaný název, budou právě nízkoprahové  kluby. 
Toto výzkumné téma jsem si zvolila vzhledem k osobním zkušenostem, které jsem získala během 
mého působení v jednom z pražských nízkoprahových klubů jako dobrovolník. Mou hlavní motivací, 
kromě zodpovězení výzkumných cílů, je i to, že mnoho lidí, kterým se o nízkoprahových klubech 
zmíním, vůbec neví, že takovéto instituce existují, nebo k čemu jsou. V současné době, hlavně ve 
velkých městech, je mnoho neorganizované mládeže. Tato mládež je denně ohrožována různými 
riziky, zvyšují se u ní sociálně-patologické jevy a je proto velmi aktuální snažit se tuto mládež 
začleňovat do společnosti a učit ji správným životním hodnotám. Kromě státu existují také neziskové 
organizace, jednou skupinou jsou právě nízkoprahové kluby. Je to poměrně mladá, ale rychle se 
rozvíjející služba, proto si myslím, že bude prospěšné problematiku nízkoprahových klubů více 
přiblížit. Moje práce bude obsahovat teoretickou a praktickou část. V teoretické části vymezím 
základní pojmy opřené o odbornou literaturu, v praktické části pak provedu výzkum. 
 
 
Cíle: 
 
Mým výzkumným cílem je zmapovat všechny aktéry, kteří jsou do politiky nízkoprahových klubů 
zainteresováni a zjistit, zda všichni sledují stejné cíle, zda se jejich očekávání o činnosti klubu  
shodují, či liší. Na základě zjištění případně budu chtít doporučit možná zlepšení. 
 
Výzkumné otázky: 
Jací aktéři jsou do politiky nízkoprahových klubů zainteresováni? 
– Kdo je zřizovatelem? 
– Jaká je cílová skupina klubu? 
– Kdo jsou pracovníci v klubu? 
– Kdo další dochází do klubu?( Dobrovolníci, rodiče) 
Jaké cíle aktéři sledují? 
– Za jakým účelem byl klub založen? 
 Za jakým účelem nejčastěji mládež do nízkoprahového klubu dochází? 

– Jak klub získává finance na svou činnost? 

– Jaké služby klub nabízí a jak vzniká nabídka služeb? 

– Jak je klub vybaven a podle jakých předpokladů je vybaven právě takto? 

– Jak se cílová skupina klubu dozvídá o činnosti klubu? 

 

Metodologie: 
 
Pro svůj výzkum jsem zvolila výzkumný design případovou studii, která bude provedena metodou 
polo-strukturovaných rozhovorů. Rozhovory provedu ve dvou nízkoprahových klubech pro možnost 
případného srovnání a možných doporučení pro činnost klubů. Oba kluby budou pražské, jedním z 
nich je klub Pacifik na Černém mostě, druhý klub Husita na Žižkově.  
 
Teoretická východiska: 
 
 Svou práci opřu o teorie sociálního vyloučení a nároky socializace mládeže v postmoderní době, 
například z díla Ulricha Becka: Riziková společnost a  Zygmunda Baumana: Úvahy o postmoderní 
době. Poté využiji teorie, týkající se mládeže, zaměřím se na rizikovou mládež (LABÁTH, Vladimír. 
Riziková mládež.) A popíši socializaci v životním období Adolescence.(MACEK, Petr. Adolescence. ) 
 Vymezím také základní pojmy, týkající se nízkoprahových klubů- (Pojmosloví nízkoprahových 
zařízení pro děti a mládež . [s.l.]: Streetwork, 2008. 20 s. Dostupné z WWW: 
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<http://www.nizkoprahy.sk/sites/default/files/5._pojmoslovi.pdf>.) , vymezím nízkoprahový klub v 
kontextu sociálních služeb a popíšu legislativní ukotvení- zákon o sociálních službách) . 
 
 
Předpokládaná struktura práce: 
 
Úvod 
Mládež a její místo ve společnosti 
Riziková mládež 
Adolescence-socializace v tomto životním období 
Nízkoprahový klub 
 
− historie 

− cílová skupina 
− kontaktní práce 
− soc.prevence 
− nízkoprahový klub Husita -historie, poslání, služby 
− nízkoprahový klub Pacific- historie, poslání, služby 

provedení případové studie 
výsledky případové studie 
shrnutí zjištěných závěrů 
 
Literatura: 
BALVÍN , Jaroslav. Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. [s.l.]: Radix, 2008. 256 s. ISBN 
8086031837. 
BALVÍN , Jaroslav. Romové a volný čas: sborník z 9. setkání Hnutí R v Brně, 17.-18. října 1997. [s.l.]: 
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Úvod 

 

 Vzhledem k osobním zkušenostem, které jsem získala díky působení jako dobrovolník 

v jednom z pražských nízkoprahových klubů, jsem se rozhodla zabývat se touto službou i ve 

své bakalářské práci. Jedním z důvodů byl i fakt, že většina lidí z mého okolí vůbec neví, co 

nízkoprahový klub znamená, nebo k čemu slouží. Neexistuje ani mnoho ucelených publikací 

zabývajících se tímto tématem.  

 Ve své práci jsem čerpala zejména z Pojmosloví nízkoprahových klubů
1 a z knihy 

Kontaktní práce2. Inspirací mi bylo také několik bakalářských a diplomových prací 

zabývajících se podobným tématem. Nejvíce z nich pro mě byly přínosné práce: 

„Nízkoprahové kluby jako prostředek prevence problémů v chování“ od Zuzany Stejskalové3, 

ve které se autorka zabývá nízkoprahovými kluby jako alternativou prevence proti sociálně 

patologickým jevům. Věnuje se také nízkoprahovým klubům v Jihomoravském kraji. Dále 

pak diplomová práce Ing. Michala Svobody4, ve které se zabývá sociálně-pedagogickými 

přístupy v nízkoprahových a také otevřených klubech. Stejně tak práce Martina Kavaly5 se 

zabývá pedagogickými přístupy a způsobem trávení volného času. Zaujala mě také práce 

Sociálně ohrožená mládež v okrajových pražských lokalitách6, ve které se autorka zabývá 

způsoby trávení volného času mládeže. Důležitá pro mě byla práce Martiny Čumové7, ve 

které jsem se seznámila se situací v zahraničí a využila tuto práci i ve své teorii.  

1- Pojmosloví: Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Praha: Česká asociace streetwork, o.s., 2008. 
Dostupné z: http://www.streetwork.cz/images/download/Pojmoslovi_text.pdf 

2- KLÍMA, Petr. Kontaktní práce: Antalogie textů České asociace streetwork. Ostrava: Česká asociace streetwork, 
2007. 

3- STEJSKALOVÁ, Zuzana. Nízkoprahové kluby jako prostředek prevence problémů v chování. Brno, 2006. 
Bakalářská práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. 

4- SVOBODA, Michal. Sociálně-pedagogické přístupy práce s "neorganizovanou mládeží" v nízkoprahových 
zařízeních a otevřených klubech pro děti a mládež [online]. České Budějovice, 2007 [cit. 2012-04-29]. Dostupné 
z: http://www.tf.jcu.cz/getfile/63ef264a5f848856. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 
Vedoucí práce Doc.Mgr.Michal Kaplánek, Th.D. 

5- KAVALA, Martin. Využití volného času neorganizovanými dětmi a mládeží [online]. Zlín, 2010 [cit. 2012-04-29]. 
Dostupné z: http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/13342/kavala_2010_bp.pdf?sequence=1. Bakalářská 
práce. Univerzita Tomáše Baťi ve Zlíně. 

6- JANDOVÁ, Martina. Sociálně ohrožená mládež v okrajových pražských lokalitách. Praha, 2009. Bakalářská 
práce. Univerziza Jana Amose Komenského. 

7- ČUMOVÁ, Martina. Práce s neorganizovanou mládeží v České republice a ve Finsku (nízkoprahové kluby pro 
děti a mládež, youth clubs) [online]. Brno, 2006 [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/105774/ff_b/. 
Bakalářská práce. Masarykova Univerzita v Brně. 
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 Nejbližší mému tématu byla práce Evy Navrátilové8, ve které se zabývala komunitou 

Romů v nízkoprahových klubech, a práce Dagmar Solnářové9, která zkoumala jeden pražský 

nízkoprahový klub. Ve svém výzkumu dotazovala jak klienty, tak pracovníky klubu a snažila 

se zodpovědět otázky, zda si jsou klienti dostatečně vědomi služeb v klubu, zda služby 

využívají a zda je snaha pracovníků úspěšná.  V závěru autorka zmiňuje, že by bylo dobré 

v budoucnu její výzkum rozšířit a prohloubit. 

 Tato práce navazuje na výše uvedené práce a doplňuje je v těch ohledech, které dosud 

nebyly dostatečně zkoumány. Zaměřila jsem se na klienty a pracovníky v klubu, chtěla jsem 

porovnat jejich názory na jednotlivé aspekty a zároveň popsat, jaké vztahy fungují mezi 

klienty a pracovníky. Rovněž jsem chtěla porovnat názory klientů a pracovníků ze dvou 

nízkoprahových klubů a nalézt případné odlišnosti. Vzhledem k tomu, že jeden z vybraných 

výzkumných klubů je navštěvován čistě romskou menšinou a druhý z valné části většinovou 

populací, ukázaly se zajímavé rozdíly mezi oběma kluby. Věřím, že tato práce může být 

přínosem vzhledem k tomu, že popisuje jak rozdíly mezi dvěma aktéry v klubech (mezi 

pracovníky a klienty), tak rozdíly mezi dvěma etniky. Zajímal mě nízkoprahový klub jako 

nástroj, díky kterému můžeme začleňovat rizikovou mládež do společnosti.  

 Zpočátku práce jsem definovala samotnou mládež a rizikovou mládež. Vzhledem 

k tomu, že nízkoprahové kluby mají být nástroj k začleňování mládeže do společnosti, 

popsala jsem také socializaci mládeže a to, jak je pro mládež důležitý způsob trávení volného 

času. Poté jsem se zabývala vznikem nízkoprahových klubů v České republice, jejich 

působením v zahraničí, legislativním ukotvením, i principem nízkoprahovosti. Velkou část mé 

práce zabírá pak samotný, mnou provedený, výzkum. 

 

 

8- NAVRÁTILOVÁ, Eva. Romové a nízkoprahová centra [online]. Brno, 2006 [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/104352/pedf_b/. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita v Brně. 

9- SOLNÁŘOVÁ, Dagmar. Mít kam jít aneb Salesiánské středisko mládeže [online]. Pardubice, 2010 [cit. 2012-
04-29]. Dostupné z: http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/36223/1/SolnarovaD_Mitkamjit_JP_2010.pdf. 
Bakalářská práce. Univerzita Pardubice. 
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1. Cíle práce 

 Ve svém výzkumu jsem se zabývala dvěma hlavními skupinami aktérů, které jsou 

zainteresované do politiky nízkoprahových klubů. Byli to samotní klienti klubu, tedy děti a 

mládež navštěvující nízkoprahový klub, a pracovníci klubu. Mým výzkumným cílem bylo 

porovnat názory těchto dvou skupin aktérů na fungování nízkoprahových klubů. Zajímalo mě, 

zda obě skupiny sledují stejné cíle, zda se jejich názory na činnost klubu shodují, či liší. 

Porovnávala jsem názory klientů ze dvou různých nízkoprahových klubů, názory pracovníků 

dvou různých nízkoprahových klubů a také názory klientů a pracovníků. Na základě zjištění 

jsem pak navrhla některá možná zlepšení.  

Výzkumné otázky, které jsem si položila: 

Jak klienti/pracovníci vnímají účel klubu? 

Jaké mají klienti povědomí o nízkoprahových klubech v okolí bydliště a jak se mohou o klubu 

dozvědět? 

Jak jsou klienti/pracovníci spokojení v klubu? 

Z jakých důvodů klienti navštěvují klub z pohledu klientů/pracovníků? 

Jaké jsou oblíbené činnosti klientů v klubu a mimo klub z pohledu klientů/pracovníků? 

Jaké služby klub nabízí z pohledu klientů/pracovníků? 

Jaké názory mají klienti/pracovníci na pracovníky/klienty v klubu? 

Jaká jsou pozitiva a negativa existence nízkoprahových klubů z pohledu pracovníků klubu? 

 

 

 

 



 

 

17 

 

 

2. Metody a zdroje dat 

 

2.1. Výzkumný design 

 Jako výzkumný design jsem zvolila více-případovou studii. „V případové studii jde o 

zachycení složitosti případu, o popis vztahů a jejich celistvosti“10 Předpokládá se, že díky 

podrobnému prozkoumání několika málo případů porozumíme i ostatním případům. 

Analyzovala jsem vztahy a aktivity ve skupině, která se vyskytuje v nízkoprahových klubech. 

Ve své více-případové studii jsem chtěla porozumět fungování dvou nízkoprahových klubů a 

vztahům v nich ve své komplexitě.11 Díky zkoumání více případů jsem chtěla získat lepší 

vhled do dané problematiky.12 Zvolila jsem více-případovou studii, která má výhodu v tom, 

že zahrnuje více případů  a dá se tedy považovat za prokazatelnější.13 Nevýhodu pak v tom, že 

je náročnější na realizaci, potřebujeme více prostředků a času.14 Jako velkou výhodu 

případové studie shledávám také fakt, že jsem se dozvěděla mnoho informací od jednotlivých 

aktérů. Některé informace byly hodně detailní. Další výhodou případové studie je, že díky ní 

jsem zkoumala současný jev v jeho reálných souvislostech a jeho přirozeném prostředí.15 

Nevýhoda případové studie je v tom, že výsledky výzkumu se nedají zobecnit na všechny 

nízkoprahové kluby. Zkoumala jsem malý počet případů, aby se výsledky mohly vztáhnout na 

všechny ostatní klienty a pracovníky. Jsem si vědoma těchto limitů.  

 

10- HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367-485-
4.-  str. 103 

11- HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367-485-4. 
– str. 104-105 

12- HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367-485-
4.- str. 107 

13- YIN, Robert K. Case study research: Design and methods. Third Edition. London: Sage Publications, 2003. 
ISBN 0-7619-2553-8.-str. 46 

14- YIN, Robert K. Case study research: Design and methods. Third Edition. London: Sage Publications, 2003. 
ISBN 0-7619-2553-8.-str. 47 

15- Y YIN, Robert K. Case study research: Design and methods. Third Edition. London: Sage Publications, 2003. 
ISBN 0-7619-2553-8.-str.13 
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2.2. Struktura rozhovorů a sběr dat  

 Pro svou více-případovou studii jsem zvolila jako metodu získávání dat polo-

strukturované rozhovory. Tuto metodu jsem zvolila, abych zjistila, jak se respondenti cítí, co 

si myslí nebo čemu věří.16 

 Můj výzkum jsem rozdělila na 3 části. V první části jsem porovnávala názory klientů 

dvou klubů, v druhé názory pracovníků dvou klubů a ve třetí názory klientů a pracovníků. 

Navzájem jsem tedy porovnávala jednotlivé případy. Rozhovory jsem prováděla ve dvou 

nízkoprahových klubech. Prvním z nich byl klub Pacifik na Černém Mostě. Vybrala jsem si 

ho, protože jsem sama několik let tento klub navštěvovala jako dobrovolník a znám některé 

pracovníky klubu. Jelikož jsem bydlela celý život v lokalitě sídliště Černý Most, zajímaly mě 

možnosti vyžití rizikové mládeže v této čtvrti Prahy.  Druhým klubem byl klub Husita, který 

se nachází na Žižkově, tedy v centru Prahy a v poměrně specifické lokalitě vzhledem 

k velkému výskytu etnických Romů. Proto mě zajímalo srovnání těchto dvou klubů. Chtěla 

jsem zjistit, zda se budou názory respondentů lišit na základě předpokládaných etnických 

rozdílů klientů jednotlivých klubů.  

 Všechny rozhovory byly pořízeny během měsíce ledna roku 2012. Celkem jsem 

provedla deset rozhovorů. V klubu Pacifik to byly rozhovory se třemi klienty a dvěma 

pracovníky. V klubu Husita se třemi pracovníky a třemi klienty. V jednom případě jsem 

provedla rozhovor se dvěma respondenty najednou, na jejich výslovnou žádost.  

 Rozhovory jsem prováděla přímo v klubu, v přirozeném prostředí respondentů, 

konkrétně v soukromí kanceláře pracovníků. Všichni respondenti byli seznámeni s účelem 

výzkumu, souhlasili s nahráváním rozhovorů na diktafon a dohodli jsme se na tom, že všichni 

zůstanou v anonymitě. Byla tedy zachována etika výzkumu. Problém se vyskytl v otázce 

emočního bezpečí. „Při kvalitativním rozhovoru je mnoho příležitostí, kdy se účastník musí 

vyjádřit k emočně citlivé záležitosti. V rozhovoru jde málokdy o zcela banální věci. … 

Takový rozhovor však skrývá nebezpečí, že se účastník otevře příliš. Je pak na místě ho 

zastavit?“17  

 

16- HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367-485-
4.-str.161 

17- HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367-485-
4.-str.156 
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 Překvapilo mě, jak hodně byli klienti klubu otevření a bezprostřední. Během některých 

rozhovorů vznikla poměrně důvěrná atmosféra a v mnoho případech jsem se rozmýšlela, jestli 

mohu v analýze použít veškeré získané informace.  

Měla jsem připravenou strukturu rozhovorů, kterou jsem upravovala v závislosti na 

odpovědích respondentů. Pracovníkům i klientům jsem pokládala tři skupiny otázek. První 

skupina se týkala klubu obecně. Druhá skupina se zabývala klienty a třetí pracovníky. 

Celkově rozhovory trvaly 145 minut. Celkové přepisy vyšly na 44 stránek textu.18 

 

2.3. Otevřené kódování a analýza rozhovorů 

 Transkripcí jsem převedla mluvený projev všech respondentů do písemné podoby. 

Nepřenášela jsem text do spisovné podoby, ale nechávala jsem dialekt a mnohdy podivnou 

větnou skladbu, přišlo mi to důležité kvůli autenticitě citací respondentů. 

 Systematicky jsem prohledávala data a snažila se nalézt pravidelnosti a klasifikovat 

jednotlivé části.19 Dále jsem prováděla komparaci mezi jednotlivými případy, ale zároveň se 

snažila výsledky analýzy pochopit jako celek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18- Všechny přepsané rozhovory jsou k dispozici na vyžádání 

19- HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367-485-
4.-str. 226 
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3. Teoretická východiska 

 

   3.1. Mládež a její místo ve společnosti 

 Nejdříve chci popsat, proč je důležité se zabývat nízkoprahovými kluby a jejich 

cílovou skupinou, dětmi a mládeží. Během dospívání dochází k důležitým životním změnám, 

jak fyzickým, tak psychickým. Člověk se vyvíjí, vzdělává, vytváří si svůj pohled na svět. 

Většinou v této fázi života také dochází k důležitým životním rozhodnutím, jako je výběr 

školy, budoucího povolání, ale i výběr životního stylu. Chci tedy popsat, proč je důležité pro 

společnost věnovat se této skupině v populaci. 

 Mládež v dnešní době silně ovlivňuje společenskou dynamiku a má velmi významnou a 

specifickou funkci ve společnosti. Je to velká sociální skupina lidí do věku ukončení sociální 

zralosti. Obvykle je za horní hranici považován věk 26 až 30 let.20 Do kategorie mládež 

zahrnujeme dospívající v období pubescence a adolescence.21 

 „Ve skupině mládeže dochází k vytváření základu vzdělanostního potenciálu 

společnosti.“22 To je velmi důležité pro celkový společenský rozvoj.  

 Společnost by se měla starat o celkový vývoj mládeže, ať už výchovou v rodinách, 

nebo edukační činností ve školách. Bohužel tyto instituce v některých případech selhávají, a 

proto existuje mnoho organizací, které zajišťují jak volnočasové, tak sociální služby pro děti a 

mládež.  Jejich funkcí není jen zajistit dětem, jak trávit volný čas, ale také působit výchovně a 

jako prevence proti kriminalitě, která v dnešní době u mladých narůstá.   

 „Kriminalita mládeže je jev i v bohatých západních společnostech stále spojený 

s nezaměstnaností, s nemajetností, s nedostatečným vzděláním, často i s nedokončeným 

základním vzděláním, s nízkou motivací k práci.“23   

20- SAK, Petr. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8.-str.13 

21 -LABÁTH, Vladimír. Riziková mládež. [s.l.]: Slon, 2001. 158 s. ISBN 80-85850-66-4.-str.11 

 22- SAK, Petr. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8.-str.14 

 23- MATOUŠEK, Oldřich; KROFTOVÁ , Andrea. Mládež a delikvence. [s.l.]: Portál , 1998. ISBN: 80-7178-226-2- 
str.70 
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3.2. Riziková a neorganizovaná mládež 

 „Mládež a děti se dostávají do kontaktu s negativními vlivy, které ohrožují jejich 

mravní a sociální vývoj ve věku, kdy ještě nejsou sociálně zralí a nejsou proto sociálně 

kompetentní k obraně před těmito vlivy.“24 Je tedy na společnosti, aby mládež před těmito 

vlivy ochránila, nebo jejich působení co nejvíce zmírnila. Často děti totiž pocházejí 

z rizikového prostředí, či rizikové rodiny.  

 I práce s rodiči rizikových dětí bývá často obtížná, naráží na nemotivovanost rodičů.25 

Mohou to být rodiče ze sociálně slabých rodin, z rodin, kde špatně fungují mezilidské vztahy, 

nebo také příliš zaneprázdnění rodiče, kteří nemají na své děti čas. V rodině je velmi důležitá 

výchova a je problém, když v této funkci rodina selhává. „Vychováváme přesně tak, jak nás 

vychovávali naši rodiče, ač jsme tím jako děti velmi trpěli (Adler)“ 26 

 Pojem „riziková“ má velkou šíři, obsahuje celý proces od prvních signálů až po 

závažné problémy jako je prostituce, závislost na hazardních hrách, nebo užívání drog.27 

 Termín riziková (nebo ohrožená, v nebezpečí - z anglického at risk) může mít víc 

významů. Může to být větší ohrožení psychosociálního vývinu oproti standardní populaci. 

„Za rizikovou mládež považujeme dospívající, u kterých je následkem působení více faktorů 

zvýšená pravděpodobnost selhání v sociální a psychické oblasti.“28 Člověk může být rizikový 

z různých hledisek. Většinou tak definujeme toho, kdo má problémy začlenit se do 

společnosti. Důvody, proč tomu tak je, se mohou lišit.  

 Pojem neorganizovaná mládež je někdy v literatuře ekvivalentem k pojmu riziková. 

Shrnuje mládež, která netráví svůj volný čas organizovaným způsobem. Nechodí na žádné 

kroužky, nevěnuje se pravidelně nějakému sportu, či koníčku. Často se toulá po ulicích nebo 

tráví čas doma. Může pak být náchylnější k rizikovému typu chování. 

 

24- SAK, Petr. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8.-str.14 

25- LABÁTH, Vladimír. Riziková mládež. [s.l.]: Slon, 2001. 158 s. ISBN 80-85850-66-4.-str.118 

26- JEDLIČKA, Richard a Jaroslav KOŤA. Aktuální problémy výchovy: Analýza a prevence sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 9788071845553.-Str.18 

27- LABÁTH, Vladimír. Riziková mládež. [s.l.]: Slon, 2001. 158 s. ISBN 80-85850-66-4. -str.12 

28- LABÁTH, Vladimír. Riziková mládež. [s.l.]: Slon, 2001. 158 s. ISBN 80-85850-66-4. Str.-11 
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3.3. Socializace mládeže 

 Mladí lidé potřebují nějaký prostor, zázemí, kde by mohli bezpečně procházet 

procesem socializace.29 Většina problémů člověka vzniká v kontaktu s jinými lidmi, 

v sociálním prostředí. Musí se naučit správnému chování k autoritám a ostatním lidem, 

správné komunikaci, spolupráci, správným reakcím, normám společnosti, také se naučit řešit 

problémy a konfliktní situace.30 „Socializací rozumíme takové zapojení jedince do 

společnosti, které mu umožňuje žít v harmonických vztazích s jinými jedinci, se skupinami a 

institucemi, a navíc přispívat k prosperitě a pozitivnímu vývoji jak skupin, v nichž je 

začleněn, tak i celé společnosti. Socializace je proces, který začíná v dětství a vrcholí tím, že 

člověk dospěje.“31 Je to proces zaměřený na prosociální jednání. Zahrnuje v sobě schopnost 

efektivně komunikovat, žít s jinými lidmi, spolupracovat s jinými lidmi a pomáhat jiným 

lidem.32 

 Mládež se většinou snaží začlenit mezi své vrstevníky. Chtějí získat uznání party, mít 

nějakou sociální pozici. To může být problém, když se chytnou špatné, „rizikové“ party a 

snaží se začlenit a přijmout její hodnoty.“33 

 

 

 

 

 

 

 

29- KLÍMA, Petr. Kontaktní práce: Antalogie textů České asociace streetwork. Ostrava: Česká asociace 
streetwork, 2007.-str.58 

30- LABÁTH, Vladimír. Riziková mládež. [s.l.]: Slon, 2001. 158 s. ISBN 80-85850-66-4.-str.95 

31- BALBÍN, Jaroslav. Romové a majorita. Ústí nad Labem: HNUTÍ R, 1997. ISBN 8090214975.- str.27 

32- BALBÍN, Jaroslav. Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha: Radix, 2008. ISBN 978-80-
86031-83-5. 

33- LABÁTH, Vladimír. Riziková mládež. [s.l.]: Slon, 2001. 158 s. ISBN 80-85850-66-4.-str.17 
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3.4. Mládež a volný čas 

 Volný čas se vymezuje jako čas, který člověku zbývá po tom, co splní všechny své 

povinnosti. Člověk by se měl samostatně rozhodovat, jak chce svůj volný čas trávit, aby mu 

činnosti v tomto čase přinášely uspokojení. Jako hlavní funkce volného času se uvádějí: 

odpočinek, zábava a rozvoj osobnosti.34 

 Kromě toho, jak mládež tráví čas ve škole, je také důležité, jak tráví čas odpoledne ve 

svém volném čase, kdy nemá žádné povinnosti. Může to být rozhodující faktor v tom, jak se 

mládež vyvíjí, socializuje a začleňuje do společnosti. Je to významná oblast života a výchovy, 

ovšem můžeme očekávat i případná rizika.35 Volnočasové aktivity mohou mít pozitivní 

vyústění a mohou významně přispět k rozvoji osobnosti mladých lidí. Také mohou vyústit 

opačně - odmítnutím nabízených možností, morálním krachem i trestním postihem.36  

 „Jestliže společnost zabezpečí kvalitní trávení volného času dětí a mládeže, urychlí tím 

rozvoj obecných i specifických schopností mladé generace a potlačí rozvoj negativních 

sociálních rysů. Ve sféře volného času se rozhoduje o rozvoji talentu mladého jedince a 

naplnění jeho potřeb a zájmů a na druhé straně se tlumí tendence k negativnímu sociálnímu 

zrání. I když primitivní ekonomický kalkul vidí volný čas dětí a mládeže jako zbytkovou 

oblast, hlubší ekonomický pohled, který počítá s efektivitou a produktivitou potenciálu mladé 

generace získaného volnočasovými aktivitami a s prostředky ušetřenými na následné 

kriminalitě a narkomanii mládeže, uznává ekonomický význam kvalitního trávení volného 

času mladé generace. Sféra volného času může také do určité míry kompenzovat nedostatky 

školského systému.“37 

 

 

 

34- HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789275.-str.13 
 
35- HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789275.-str.9 
 
36- HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789275.- str.13 
 
37- SAK, Petr. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8.- str.131 
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    V mládí má člověk čas na vyzkoušení širokého spektra různých činností a zájmových 

aktivit. Je tedy žádoucí, aby si vybral pro budoucí život ty, které navazují na hodnotovou 

orientaci a kulturu společnosti. Často si vybírají zájmy a aktivity, které navazují na způsob 

života rodiny, ve které vyrůstají.38 Ne všechny rodiny ale tráví volný čas hodnotným 

způsobem. Především děti ze sociálně slabších rodin nemají možnost účastnit se všech 

sportovních a jiných zájmových aktivit, přestože by kvalitní volnočasové aktivity nejvíce 

potřebovali.39 

 Ve volném čase by se měl člověk realizovat, dělat jen to, co ho baví. „Základní 

principy volného času jsou dobrovolnost, seberealizace, aktivita, samostatnost, tvořivost a 

cílevědomost.“ „Volný čas plní důležité funkce, k nimž patří především socializační 

(společenská aktivita, navazování mezilidských vztahů, osvojování společensky uznávaných 

norem), kompenzační (vyrovnávání školních povinností, povinností souvisejících s rodinou), 

seberealizační (uspokojování potřeb, rozvoj zájmů), preventivní (využívání volnočasových 

aktivit jako možné ochrany před negativními společenskými jevy) a výchovná (hodnotové 

orientace).“40 

 Problémem je, že pokud děti a mládež tráví svůj volný čas zcela nestrukturovaně a 

nejsou pro ně vytvářeny vhodné podmínky, nemají možnost pozitivní realizace a nedokážou 

se dobře socializovat. Naopak tráví svůj čas pasivním způsobem a mohou vést ke vzniku 

sociálně-patologickým jevům. Nabídka volnočasových aktivit by měla být jakýmsi 

kompromisem mezi organizovanou a neorganizovanou formou trávení volného času, protože 

by tak mohla zaujmout velkou část neorganizované mládeže. Mladé generaci vyhovuje 

volnost a neformálnost v aktivitách.41 

 

 

 

 

38- SAK, Petr. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8.-str.133 

39- SAK, Petr. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8.-str.204 

40- BALBÍN, Jaroslav. Romové a volný čas. Ústí nad Labem: HNUTÍ R, 1997. ISBN 80-902149-5-9.-str. 40 

 41- Volný čas a prevence u dětí a mládeže. In: Volný čas prevence u dětí a mládeže [online]. Praha: MŠMT, 
2002 [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/olnycas.pdf 
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3.5. Romská mládež jako specifická skupina 

 Všechny etnické menšiny, všude na světě, mají vždy své specifické problémy. Stejně 

tak je tomu s romskou menšinou v České republice. „Masivním negativním faktorem 

duševního, charakterového a sociálního vývoje romského dítěte je averze majority vůči jeho 

etniku, se kterou se setkává velmi brzy a která mu velmi srozumitelně signalizuje, že tato 

společnost není „jeho světem“.42 „Dítě vyrůstá ve své komunitě a je jí silně ovlivněno. Velké 

procento Romů nacházíme v sociálně problémových skupinách a jsou objektem náročné péče 

různých odborníků.43 Romské dětství je často kratší. Je to dáno biologicky i tím, že děti bývají 

dříve zapojovány do aktivit dospělých členů komunity.44 Podle Nečase je stoupající podíl 

Romů na trestné činnosti podmíněn několika základními faktory: distancí majoritní 

společnosti, nepříznivou sociální situací, nízkou vzdělaností a kvalifikovaností a duchovní a 

fyzickou chudobou.45 

 Kromě výchovy je důležitým faktorem šťastného osudu romské mládeže také 

vzdělání. České školství je však k romskému dítěti nepříznivé. Romské dítě vyrůstá 

v rodinném prostředí, které nechápe význam vzdělání a staví tuto hodnotu v hodnotovém 

systému na velmi nízké místo.46 „Důsledkem je vysoká absence zaviněná malou snahou 

rodičů o pravidelnost školní docházky, nedostatek péče o domácí přípravu a minimální 

spolupráce se školou, zejména u dětí s nejslabším prospěchem a chováním.“47 

 

 

 

 

42- BALBÍN, Jaroslav. Romové a majorita. Ústí nad Labem: HNUTÍ R, 1997. ISBN 8090214975.-str.35 

43- BALBÍN, Jaroslav. Romové a majorita. Ústí nad Labem: HNUTÍ R, 1997. ISBN 8090214975.-str.28 

44- ŘÍČAN , Pavel. S Romy žít budeme, jde o to jak : dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje 
společné budoucnosti. [s.l.]: Portál, 1998. 143 s. ISBN 8071782505,.-str.104 

45- ŠOTOLOVÁ, Eva. Vzdělávání Romů. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 978-80-246-1524-0.-str.23 

46- BALBÍN, Jaroslav. Romové a volný čas. Ústí nad Labem: HNUTÍ R, 1997. ISBN 80-902149-5-9.-str.60 

47- ŘÍČAN , Pavel. S Romy žít budeme, jde o to jak : dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje 
společné budoucnosti. [s.l.]: Portál, 1998. 143 s. ISBN 8071782505,- str.110  



 

 

26 

 

Romské děti prožívají volný čas nepříznivým způsobem vzhledem k přípravě dítěte 

pro školu. Romské dítě má rádo pohybové aktivity, zpěv a hudební nástroje. To co dělá 

mládež ráda, by měla využít škola a snažit se takovými aktivitami vyplnit její čas po 

vyučování. Děti z nepodnětných rodin by měly mít příležitost připravit se do školy, napsat si 

úkoly, navštěvovat sportovní, hudební, či divadelní kroužky.48 Pokud tuto možnost 

neposkytuje škola, často děti neví, jak svůj čas organizovaně naplňovat. 

 Potřeba zařízení pro trávení volného času romských dětí je naléhavější než u dětí 

majority. „Romské dítě je citlivé na emocionální vazbu a potřebuje v zařízení vidět svou 

„druhou rodinu“, kde by se mohlo sdružovat s kamarády a věnovat se tomu, co ho baví.“49 

 Pozitivním příkladem školy, která se věnuje romským dětem a snaží se o kvalitní 

výuku a kvalitní trávení volného času této minority je Fakultní základní škola, Havlíčkovo 

náměstí 300 v Praze 3.50 Na Praze 3 je trojnásobně vyšší počet romských dětí, než je 

celopražský průměr.51 Většinou však škola ponechává trávení volného času dětí a mládeže 

institucím mimo školu. I proto děti často vyhledávají nízkoprahové kluby. V současné době 

začaly na nízkoprahové kluby upozorňovat i média, jako na způsob, jak naučit mladé Romy 

nějakým pravidlům a podporovat je ve vzdělání. Aktuální článek Ivany Karáskové upozorňuje 

na fakt, že „příslušníci "ztracené generace" neuznávají žádná pravidla, protože jim chybějí 

autority.“52 

 „Mimoškolní zájmová činnost může v budoucnu snížit rizika party, drog a jiných 

závislostí. V každém dítěti je nadání a vlohy, které se musí rozvíjet. Dítě získává seberealizaci 

a obdiv ostatních.“53 

 

48- BALBÍN, Jaroslav. Romové a volný čas. Ústí nad Labem: HNUTÍ R, 1997. ISBN 80-902149-5-9.-str.63 

49- BALBÍN, Jaroslav. Romové a volný čas. Ústí nad Labem: HNUTÍ R, 1997. ISBN 80-902149-5-9.-str.102 

50- BALBÍN, Jaroslav. Romové a volný čas. Ústí nad Labem: HNUTÍ R, 1997. ISBN 80-902149-5-9.- str.123, 
http://www.havlicak.cz/zamereni.php 

51- ŠOTOLOVÁ, Eva. Vzdělávání Romů. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 978-80-246-1524-0.-str. 47 

52-KARÁSKOVÁ, Ivana. Napětí sílí. Vyrostla ztracená romská generace. IDNES.cz [online]. 3.5. 2012 [cit. 2012-
05-03]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/napeti-sili-vyrostla-ztracena-romska-generace-fqi-
/domaci.aspx?c=A120502_214418_domaci_brd 

53- BALBÍN, Jaroslav. Romové a volný čas. Ústí nad Labem: HNUTÍ R, 1997. ISBN 80-902149-5-9.-str.77 
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4. Nízkoprahové kluby pro děti a mládež 

  Nízkoprahové kluby jsou služba, která je určená pro děti a mládež. Většinou tuto 

službu využívá tzv. riziková mládež, která se nachází v určité obtížné životní situaci. 

Nízkoprahové kluby by měly sloužit jako nástroj pro začlenění této mládeže do společnosti. 

Jedním z prostředků jsou volnočasové aktivity, které se dětem a mládeži v klubu nabízí.54 

 

4.1. Historický vývoj v České republice 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je v České republice poměrně nová služba. 

K velkému rozvoji došlo na konci devadesátých let. Prvním velkým mezníkem bylo zavedení 

funkce sociálního asistenta v roce 1994. Společně se sociálními asistenty se začal rozvíjet 

streetwork na úrovni nestátních organizací. První organizace byly určené pro drogově závislé, 

později se rozšířily i na jiné cílové skupiny, mezi nimi i neorganizované děti a mládež. Nikdo 

přesně nevěděl, jak tuto práci dělat, všichni jen měli velké množství energie a nadšení. V roce 

1995 začali sociální asistenti budovat zázemí, kam by mohli s klienty z ulice přecházet a tak 

vznikla první „nízkoprahová centra pro děti a mládež“.55 Bylo znatelné, že mládež, která není 

nikde členem, neplatí nikde příspěvky a neúčastní se nikde pravidelné činnosti, nemá prostor, 

kde se sejít se svými vrstevníky.56 

 Druhý významný mezník, který ovlivnil vývoj v oblasti nízkoprahových klubů, byly 

přímé grantové programy nadací. (Děti ulice, Gabriel, Levi Strauss, Česká spořitelna, 

Vodafone). Třetím významným mezníkem bylo založení pracovní skupiny nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež v rámci České asociace streetwork (pracovní skupina ČAS). Tato 

skupina vznikla v lednu roku 2001.57 

 

54 -Pojmosloví: Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Praha: Česká asociace streetwork, o.s., 
2008. Dostupné z: http://www.streetwork.cz/images/download/Pojmoslovi_text.pdf -str.5 

55-KLÍMA, Petr. Kontaktní práce: Antalogie textů České asociace streetwork. Ostrava: Česká asociace 
streetwork, 2007.-str.303-304 

56- KLÍMA, Petr. Kontaktní práce: Antalogie textů České asociace streetwork. Ostrava: Česká asociace 
streetwork, 2007.-str.319 

57-KLÍMA, Petr. Kontaktní práce: Antalogie textů České asociace streetwork. Ostrava: Česká asociace 
streetwork, 2007.-str.304 
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 „Důvodem vzniku pracovní skupiny, která byla formálně zaštítěna ČASem, byla 

potřeba definování sama sebe jako nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, vymezení se 

vůči ostatním činnostem s dětmi a mládeží a stanovení měřítek kvality. “ 

 Skupina ČAS, tvořená zejména pracovníky nízkoprahových zařízení si dala za cíl 

vytvořit standarty nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Tyto standarty, které platí 

dodnes, měly pro rozvoj nízkoprahových klubů zásadní význam.58      

 Dalším důležitým krokem bylo prosazení nízkoprahových programů do typologie 

sociálních služeb MPSV. Tento fakt umožnil čerpání financí určených pro sociální služby 

z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí.59  

 Posledním mezníkem byl rok 2005, od kterého Česká asociace streetwork, společně 

s Národním vzdělávacím fondem - CEKAS, realizuje projekty podpořené z Evropského 

sociálního fondu. Tyto projekty jsou zaměřené na profesní vzdělávání pracovníků a odborníků 

v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Výsledkem jsou akreditované vzdělávací 

kurzy pro začínající a pokročilé pracovníky. 60 

 V roce 2005 bylo také vytvořeno Pojmosloví NZDM, „které mělo dát základní 

terminologický rámec a vymezit, co je a co naopak není nízkoprahový klub“. Podle 

pojmosloví je posláním NZDM „usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním 

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

odbornou pomoc a podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.61 

 

 

 

 

 

 

 

58 ,59,60- KLÍMA, Petr. Kontaktní práce: Antalogie textů České asociace streetwork. Ostrava: Česká asociace 
streetwork, 2007.-str.305  

61- KLÍMA, Petr. Kontaktní práce: Antalogie textů České asociace streetwork. Ostrava: Česká asociace 
streetwork, 2007.-str.320 
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4.2. Nízkoprahové kluby v zahraničí 

 V zahraničí se nízkoprahové kluby (v překladu low threshold facilities) vyskytují 

zejména jako kluby zaměřené na pomoc drogově závislým. Příkladem je klub ve Švýcarsku, 

který funguje jako místnost pro drogově závislé lidi, kteří si sem mohou přijít pro čisté 

stříkačky.62 Také jsem čerpala z článku63, který se zabývá drogovou situací v Kanadě. Článek 

obsahuje základní fakta o drogově závislých, zajímavostí je, že existuje dělení na „low, 

medium a high threshold facilities“ „Low“ je pro nejvíce závislé a neočekává se v něm od 

klientů žádná snaha, v „medium“ už se nějaká snaha očekává a „high“ je už vyloženě prostor, 

kam se chodí abstinovat.  Stejně tak v Londýně existuje program64 určený pro uživatele drog a 

alkoholu.  

 Kluby, které jsou zaměřené na rizikové děti a mládež, případně streetwork, mají ve 

světě také svou tradici. Hlavní rozdíl tkví v názvosloví. V zahraničí se kluby, podobné našim 

nízkoprahovým, nazývají různými názvy (youth clubs, club work, centre-based youth work). 

Práci s neorganizovanou mládeží v Německu a ve Velké Británii popisuje např. Michal 

Svoboda ve své diplomové práci.65 Situaci ve Finsku zase popisuje ve své bakalářské práci 

Martina Čumová.66 Fungují zde tzv. „Youth clubs“, které jsou zřizované městem. Což je 

rozdíl oproti České republice, kde jsou nízkoprahové kluby zřizovány nejčastěji nestátními 

organizacemi. „Youth clubs“ fungují jako otevřené kluby téměř v každém městě. Základní 

myšlenka je stejná jako v České republice - pokud možno předcházet rizikům, které mohou 

mladého člověka potkat v období puberty. 

 

 62- SOLAI, Sandra, DUBOIS-ARBER, Fabienne BENNINGHOFF a Lazare BENAROYO. Ethical reflections 
emerging during the activity of a low threshold facility with supervised drug consumption room in Geneva, 
Switzerland. International journal od Drug Policy [online]. 2006, č. 17 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: 
http://www.canadianharmreduction.com/sites/default/files/Ethical%20Conflict%20in%20Drug%20Consump%20Ro
om%20-%20Switz%20-%202006.pdf 

63- KERR, Thomas a Anita PALEPU. Safe injection facilities in Canada: Is it time?. Canadian Medical 
Association [online]. 2001, č. 4 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: 
http://www.canadianmedicaljournal.ca/content/165/4/436.full 

64- HERZOG, Aleš. Jaká je práce v londýnském káčku. [online]. [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: 
http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=2607 

65- SVOBODA, Michal. Sociálně-pedagogické přístupy práce s "neorganizovanou mládeží" v nízkoprahových 
zařízeních a otevřených klubech pro děti a mládež [online]. České Budějovice, 2007 [cit. 2012-04-29]. Dostupné 
z: http://www.tf.jcu.cz/getfile/63ef264a5f848856. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 
Vedoucí práce Doc.Mgr.Michal Kaplánek, Th.D.- str. 60 

66- ČUMOVÁ, Martina. Práce s neorganizovanou mládeží v České republice a ve Finsku (nízkoprahové kluby pro 
děti a mládež, youth clubs) [online]. Brno, 2006 [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/105774/ff_b/. 
Bakalářská práce. Masarykova Univerzita v Brně. 
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 Organizace Člověk v tísni nazývá nízkoprahová centra pojmem „DROP IN 

CENTRES“.67 Tak se také nazývají kontaktní centra pro drogově závislé. Ale právě i 

kontaktní centra pro drogově závislé jsou nízkoprahová - umožňují klientům přístup ke 

službám anonymně a v neformálním prostředí.68 Pojem „nízkoprahová“ se tedy používá i pro 

centra jiného typu, než jsou nízkoprahové kluby, tak jak je známe v České republice.  

 

4.3. Cílová skupina  

       

 Dle Pojmosloví nízkoprahových zařízení pro děti a mládež64 definujeme cílovou 
skupinu jako děti a mládež, které: 

 

„ a) zažívají nepříznivé sociální situace (konfliktní společenské situace, obtížné životní 
události, omezující životní podmínky) 

b) jsou ve věkových skupinách (od 6 do 12 let, od 13 do 18 let, od 19 do 26 let) 

c) žijí nebo se pohybují v konkrétní lokalitě, kterou lze vymezit: sociálně, geograficky 

d) vztahují se k nim další doplňkové charakteristiky: 

- nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit 

- vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče 

- dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času 

- dávají přednost trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinou 

- mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů a který je ohrožující pro ně samé 
nebo jejich okolí 

- nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují 
jiné typy služeb. “69 

 

67- DROP IN CENTRES. In: People in need [online]. [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: 
http://www.clovekvtisni.cz/index2en.php?id=422 

68- Kontaktní centrum (DROP IN CENTRE). In: Drogy-info.cz [online]. [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: 
http://www.drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/k/kontaktni_centrum_drop_in_centre 

69- Pojmosloví: Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Praha: Česká asociace streetwork, o.s., 
2008. Dostupné z: http://www.streetwork.cz/images/download/Pojmoslovi_text.pdf 
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4.4. Nízkoprahové kluby v kontextu sociálních služeb-legislativní 

ukotvení 

 Nízkoprahové kluby jsou nástroj pro začlenění rizikové mládeže do společnosti. 

Jedním z nejvýznamnějších prostředků jsou volnočasové aktivity, které však nejsou sociální 

službou. S ohledem na ostatní služby, které nabízejí nízkoprahové kluby, jsou tyto zařízení 

definovány zákonem o sociálních službách.  

„NZDM jsou Zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. definována jako jedno ze 

zařízení sociálních služeb, ve kterém se realizuje sociální práce (cílem je zlepšit kvalitu života 

klientů předcházením sociálním a zdravotním rizikům, souvisejícím se způsobem jejich 

života, nebo snížením těchto rizik, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí 

a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace), a zároveň jsou zde primárním 

prostředkem k navázání kontaktu volnočasové aktivity, které však nespadají do rámce sociální 

práce, ani sociálních služeb.“70 

„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež- § 62 108/2006 Sb. 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní 

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

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

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

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

poskytována osobám anonymně. 

Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto činnosti: 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

-zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

-sociálně terapeutické činnosti 

-pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí “71 

70- KLÍMA, Petr. Kontaktní práce: Antalogie textů České asociace streetwork. Ostrava: Česká asociace 
streetwork, 2007.-str.81 

71- Pojmosloví: Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Praha: Česká asociace streetwork, o.s., 
2008. Dostupné z: http://www.streetwork.cz/images/download/Pojmoslovi_text.pdf -str.3 
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„Vyhláška 505/2006 SB. §27: 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro 

děti a mládež obsahují tyto úkony: 

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: zajištění podmínek pro společensky přijatelné 

volnočasové aktivity, pracovně výchovná práce s dětmi, nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené 

vzdělávání 

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci 

ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 

3) sociálně terapeutická činnost: socioterapie, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 

s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob.“72 

 

 

 

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

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

odbornou pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.“73 

 

 

 

72- KLÍMA, Petr. Kontaktní práce: Antalogie textů České asociace streetwork. Ostrava: Česká asociace 
streetwork, 2007.-str.321 

73- Pojmosloví: Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Praha: Česká asociace streetwork, o.s., 
2008. Dostupné z: http://www.streetwork.cz/images/download/Pojmoslovi_text.pdf -str. 3 
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 4.5. Princip nízkoprahovosti 

 Nízkoprahové služby jsou specifická služba, která se definuje právě na principu 

nízkoprahovosti. Nízkoprahové kluby se snaží o maximální dostupnost. Je zde snaha odstranit 

časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, aby cílová skupina měla vždy možnost 

vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb.  

- „Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké 

přirozenému prostředí cílové skupiny. 

- Pro omezení přístupu uživatele ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost. 

- Uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní 

údaje uživatele musí být vedena se souhlasem uživatele a s právem do ní nahlížet. 

Zařízení získává jen ty údaje uživatele, které jsou stanoveny jako nezbytné pro 

poskytování odborných a kvalitních služeb. 

- Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná 

docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Uživatelé mohou přicházet a 

odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Uživatel není povinen 

zapojit se do připravených činností. 

- Služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně. 

- Provozní doba sužby odpovídá potřebám uživatele. Je k dispozici v době, kdy uživatel 

má podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je 

provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům. 

- Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a 

jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky či efektivitu 

služby.“74 

 Nízkoprahové služby mají několik základních rysů. Zaměřují se na osoby, které 

nevyhledávají institucionalizovanou pomoc. Služba se poskytuje v přirozeném prostředí 

klientů.75 

74 Pojmosloví: Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Praha: Česká asociace streetwork, o.s., 
2008. Dostupné z: http://www.streetwork.cz/images/download/Pojmoslovi_text.pdf - str.5 

75- KLÍMA, Petr. Kontaktní práce: Antalogie textů České asociace streetwork. Ostrava: Česká asociace 
streetwork, 2007.-str.178 
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5. Analýza rozhovorů 

5.1. Nízkoprahový klub Pacifik 

 Posláním nízkoprahového klubu Pacifik je navazovat kontakty s dětmi a mládeží od 6 

do 18 let z pražského sídliště Černý most a blízkého okolí, trávícími svůj volný čas venku na 

ulici, v partách, sami doma, nebo jinak neorganizovaně. Pracovníci mají za cíl takovým dětem 

a mládeži poskytovat odbornou pomoc při řešení obtížných životních situací, nabízejí jim 

smysluplné trávení volného času, pomáhají předcházet rizikům spojených s jejich životním 

stylem. 

 Pacifik funguje pod komunitním centrem Motýlek, které vzniklo, aby pomáhalo dětem 

s handicapy prostřednictvím sociálních služeb. Je zde na výběr velké množství aktivit, které 

jsou určené dětem s postižením a jejich rodinám, aby získaly potřebné dovednosti a mohly se 

začlenit mezi vrstevníky. Stejně tak se potřebují začlenit děti, které žijí v sociálně ohrožujícím 

prostředí. Proto kromě mateřského centra a centra denních služeb vznikl právě i nízkoprahový 

klub Pacifik, určený právě pro tyto děti a mládež.76 

 V Pacifiku dochází k pravidelnému vzdělávání pracovníků prostřednictvím 

vzdělávacích kurzů, seminářů a stáží: 

• „Kurzy České asociace streetwork: Kurz podpory a sebepodpory pro vedoucí pracovníky, 

Individuální plánování, Základy nízkoprahových služeb pro začínající pracovníky a 

dobrovolníky, Zvládání agrese v nízkoprahových programech 

• Dvoudenní stáž pracovníků v o. s. Ratolest Brno 

• Týdenní výjezd do terénních a nízkoprahových služeb a monitoring dobré praxe na 

Slovensku a v Polsku 

• Otevřené mezioborové semináře Prev-centra 

• Výcvik v motivačních rozhovorech 

• Pravidelná setkávání pražské regionální skupiny nízkoprahových služeb ŽUPAN“ 

 76- Nízkoprahový klub Pacifik. [online]. [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: http://www.motylek.org/cz/nizkoprahovy-
klub-pacifik/o-pacifiku 
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Klub Pacifik spolupracuje s českou asociací streetwork, s ÚMČ Prahy 14, s terénní 

pracovnicí pro národnostní menšiny a s kurátory pro děti a mládež. Také je v kontaktu 

s ostatními nízkoprahovými kluby z celé ČR.77 

 V létě organizuje příměstský tábor, kterého se v roce 2010 zúčastnilo 96 dětí. Program 

probíhal buď v klubu, nebo byly organizované různé výlety. Celkem se děti během roku 

mohly zúčastnit 74 mimořádných akcí, včetně tří vícedenních pobytů mimo Prahu, které 

organizovala městská část Prahy 14 s pomocí pracovníků klubu Pacifik.  

 Náklady na celoroční provoz nízkoprahového klubu představovaly za rok 2010 celkem 

1.544.467 Kč. Náklady se hradily z dotací MPSV, MHMP, MČ Praha 14 a dále darů 

fyzických a právnických osob a z veřejné sbírky“78 

 

5.2. Nízkoprahový klub Husita 

 Nízkoprahový klub Husita se nachází na pražském Žižkově, který je specifický 

velkým výskytem romské populace, tedy i velkým počtem dětí ze sociálně znevýhodněných 

rodin, které jsou ohroženy nepříznivou životní situací, či sociální situací rodiny. V únoru 2004 

vznikla v ulicích Žižkova terénní práce (streetwork). S touto prací začali dobrovolníci, kteří 

nabízeli dětem pomůcky na hraní a různé volnočasové aktivity. V říjnu 2004 Husitské 

centrum o.p.s. navázalo spolupráci s Náboženskou obcí Žižkov a otevřelo nízkoprahový klub 

Husita. 

  „Posláním nízkoprahové klubu Husita je pomáhat dětem ze sociálně znevýhodněných 

rodin z Prahy 3 a přilehlých lokalit. Nabízet jim bezpečný prostor, poradenství, podporu a 

smysluplné využití volného času a tak předcházet rizikovému chování a zmírňovat tak jeho 

dopady. Předávat dětem etické a duchovní hodnoty za účelem rozvoje sebeúcty a úcty 

k druhému bez ohledu na rasu, náboženské vyznání a sociální původ. V nízkoprahovém klubu 

se děti učí zodpovědnosti za své chování a ohleduplnosti ke svému okolí.“79 

77- Výroční zpráva 2010. In: [online]. 2010 [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: 
http://www.motylek.org/uploads/pdf/vyrocni-zpravy/VZ%20Motýlek%202010.pdf -str.27 

 78- Výroční zpráva 2010. In: [online]. 2010 [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: 
http://www.motylek.org/uploads/pdf/vyrocni-zpravy/VZ%20Motýlek%202010.pdf – str. 28 

 79- Výroční zpráva 2010. In: [online]. 2010 [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: 
http://npkhusita.husitskecentrum.cz/?page_id=11 
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 V klubu Husita probíhalo v roce 2010 několik dlouhodobých projektů. Jedním z nich 

byl projekt „Kaj Džas“. „Tento projekt zahrnoval doučování, kariérní poradenství a prevenci 

v rámci témat měsíce. Každý měsíc se tak vybralo jedno z témat, nejen z okruhu prevence, 

toto téma pak bylo doprovázeno mnohými aktivitami, např. výtvarnou soutěží, besedou 

s odborníkem, výletem atp.“ Druhý projekt se jmenoval „Ukaž, co umíš“, zapojilo se do něj 

téměř 70 klientů a sloužil jako prevence sociálně-patologických jevů, především aktivním 

využitím volného času. Jedním z projektů byl Program prevence ministerstva vnitra. Klub 

obdržel grant 40000Kč a mohl umožnit velmi talentovaným dětem natočit CD s tradiční 

romskou hudbou. „Zkoušky, natáčení a vydání cd bylo podmíněno účastí těchto klientů na 

preventivních besedách a exkurzích. Byla to exkurze do Diagnostického ústavu v Praze v 

Lublaňské ulici, preventivní beseda s policistou z Prahy 3 a beseda o drogách a kouření. CD 

kapely Black Style, vyšlo v říjnu 2010 v nákladu 300 ks.“80 

 V Husitovi bylo také připraveno několik krátkodobých projektů, letní tábor a 

spolupracovalo se s několika dalšími nízkoprahovými kluby. 

 Celkový počet klientů v roce 2010 byl 226, celkem bylo v klubu 3600 návštěv a 

průměrná denní návštěvnost byla 22 klientů.81 

 Celkové příjmy klubu Husita (přijaté dary, dotace a granty) byly 580 000Kč. Celkové 

výdaje 545 167 Kč.82 

 

 

 

 

 

 

 80 - Výroční zpráva 2010. In: [online]. 2010 [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: 
http://npkhusita.husitskecentrum.cz/?page_id=11 –str.6-7 

 81- Výroční zpráva 2010. In: [online]. 2010 [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: 
http://npkhusita.husitskecentrum.cz/?page_id=11- str. 11-12 

 82- Výroční zpráva 2010. In: [online]. 2010 [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: 
http://npkhusita.husitskecentrum.cz/?page_id=11-str. 21-22 
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5.3. Případová studie-klienti  

 První část případové studie se týká klientů nízkoprahového klubu, tedy samotných dětí 

a mládeže. V následujících šesti podkapitolách se zaměřím na šest podtémat a porovnám 

názory klientů z obou nízkoprahových klubů a pokusím se nalézt v nich případné shody, či 

rozdíly.  

 

5.3.1. Účel klubu z pohledu klientů 

 V této podkapitole jsem si položila otázku: „Vědí děti co je účelem klubu?“ Zajímal 

mě jejich názor, proč vůbec existuje klub, který pravidelně navštěvují a kde tráví většinu 

svého volného času. Položila jsem jim dvě otázky: „Proč se tento klub jmenuje 

nízkoprahový?“ a „Proč si myslíš, že tento klub existuje?“  

 Odpovědi na první otázku se nelišily. Čtyři z šesti respondentů, nezávisle na tom 

z jakého byli klubu, nevěděli, proč se nízkoprahový klub jmenuje právě takto. Dva 

z respondentů měli na název klubu svůj názor.  

KP1:„Protože je blízko..k nám..něco takového..že je dostupnej…jakoby..blíž..že nejezdíme 

někam za Prahu..že je v našem okolí.“ 

KH1  „No……že..proste..no…nic…že proste..lidi můžou překročit ten práh, aby sem mohli 

jít.“ 

 Odpovědi na druhou otázku se lišily. Respondenti z klubu Pacifik měli stejný názor- 

nízkoprahový klub existuje, aby se děti nenudily.  

KP1: „Aby se lidi jako neflákali venku..měli si s kym popovídat..aby měli jak zabít čas“ 

KP2 „Ehm, .. Pro děti… No, se nuděj 

  Respondenti z klubu Husita zmiňovali také fakt, že nízkoprahový klub je pro děti, 

které mají doma problémy.  

KH2:  „Pro ty co mají doma nějaký problémy a třeba chtěj být nějak s lidma a nemůžou jít 

ven“ 



 

 

38 

 

 Nejvýznamnější rozdíl byl tedy v tom, že respondenti z Husity si uvědomili i fakt, že 

nízkoprahový klub je určen dětem, které mají nějaké problémy doma. 

 

 5.3.2. Povědomí o nízkoprahových klubech v okolí bydliště 

 Zkoumala jsem, jak se děti zajímají o nabídku nízkoprahových klubů v okolí, jestli 

vědí o ostatních klubech, jestli je také navštěvují, také jak se dozvěděly právě o klubu 

Pacifik/Husita.  Dle přehledu nízkoprahových a otevřených zařízení pro děti a mládež v hl. m. 

Praze 83 se na Praze 14 vyskytují tři nízkoprahové a jeden otevřený klub. Rozdíl mezi 

nízkoprahovým a otevřeným klubem je v tom, že otevřený klub je zařízení, které se soustředí 

zejména na organizaci volnočasových aktivit a nenaplňuje všechny principy 

nízkoprahovosti.popsané v kapitole 3.5. Nízkoprahové kluby se jmenují Pacifik a Jahoda, se kterou 

zároveň funguje i klub Džagoda, Cikne Čhave a otevřený klub Most-pobočka Domu dětí a 

mládeže. Na Praze 3 se vyskytují čtyři nízkoprahové kluby, Husita, klub Beztíže, dětské 

centrum Teen Challenge a Romské komunitní centrum R-mosty. 

 

Dětem jsem položila dvě otázky: „Je tady v okolí ještě podobný klub?“ 

 A „Jak ses o klubu dozvěděl?“ 

Všichni respondenti věděli o nabídce nízkoprahových klubů v okolí.  

KP1: „Jo.. Jahoda, Džagoda…a myslim, že Autobus, ale tam jsem nikdy nebyla…těch je víc 

no…“ 

KP2: „Chodím sem, ale budu chodit na čerňák do Jahody“ 

KH1: „Je tady ještě Ulita a Vítek, no tam je náboženskej ten Vítek a Ulita..tam je to, že 

zezačátku od 3 je svačina, pak od 4 můžeme zpívat a pak malovat a pak musíme hrát hry..“ 

KH3: „Vítek“   

 

 83- Přehled nízkoprahových a otevřených zařízení pro děti a mládež v hl.m. Praze. In: [online]. [cit. 2012-04-29]. 
Dostupné z: www.nicm.cz/files/Prehled%20nizkoprahovych%20klubu.doc 
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Ani to, jak se respondenti dozvěděli o klubu, se příliš neliší. V pěti ze šesti případů se 

respondenti dozvěděli o klubu od svých přátel, sourozenců, či přátel ze školy. Nebylo tedy 

třeba využít streetwork, ani jiné metody, jak zaujmout mládež k návštěvám v klubu. 

KP1: „já se šla podívat s kamarádkou a už se nám tu zalíbilo no“ 

KH2: „Já od kamarádky“ 

KH3: „brácha“ 

 

 5.3.3. Spokojenost v klubu 

 V této podkapitole jsem respondentům položila více otázek, patřily mezi ně „Líbí se ti 

vybavení klubu?“, „Změnil by si tady něco na vybavení?“, „Co tu nejraději děláš?“, „Co tady 

lze v klubu všechno dělat?“, „Ptají se vás pracovníci, co byste chtěli dělat?“, „Je něco, co se ti 

tady nelíbí?“ 

 V obou klubech respondenti uvedli, že vybavení v klubu se jim moc líbí.  

KP1: „Jo líbí….počítač..fotbálek…všechno možný..“ 

              

Rozdíl se však ukázal při položení otázky, co na vybavení by změnili…respondenti 

z klubu Pacifik měli konkrétní přání: 

KP1: „Nooo asi druhej počítač no…“ 

KP2: „Novej pingpong vlastně, nám se zrovna rozbil…“ 

 Zatímco respondenti z klubu Husita by na vybavení neměnili vůbec nic. Jen jedna 

respondentka vyslovila přání: 

KH1: „My rádi tancujeme a chtěly bysme tu kroj. Kroj na tanec.“ 
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Toto přání vysvětlila respondentka hned v následující otázce, kde jsem se tázala na to,  

co respondenti v klubu nejraději dělají. Zde se odpovědi respondentů značně lišily, 

v závislosti na tom, z kterého klubu byli. Respondenti z Pacifiku uváděli jako nejoblíbenější 

činnost počítač, případně povídání si s pracovníky. 

KP3: „Povídám si s pracovníkama“ 

KP1: „Hraju fotbálek, šipky, nebo..počítač..“ 

KP2: „No sem na počítači, povídám si s pracovnicí a všelico možný“ 

Zatímco respondenti z Husity uvedli jako nejoblíbenější činnost tanec. 

KH1: „Tancuju“ 

KH2: „ Já taky“ 

KH3: „D ělám salta“ 

 

Tento rozdíl si vysvětluji právě etnikem klientů. U klientů klubu Husita se projevily 

oblíbené činnosti romské komunity. U romských dětí se často projevuje nadání a záliba 

v tanci a hudbě. 84 Zpěv, tanec a hra na hudební nástroje je pro Romy jedním z největšího 

umění jak žít a přežít.85 Určitě jsou tyto činnosti v nízkoprahovém klubu pozitivní, protože 

poskytují pozitivní zážitky, nové poznatky, pocity sebeuspokojení, štěstí. Dětem se posiluje 

sebevědomí a cítí úspěch ze společné činnosti a i díky tomu mohou vzniknout nové sociální 

pozitivní vztahy s vrstevníky i dospělými.86 

 

 

 

 

84- ŘÍČAN , Pavel. S Romy žít budeme, jde o to jak : dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje 
společné budoucnosti. [s.l.]: Portál, 1998. 143 s. ISBN 8071782505,. - str.112 

85- BALVÍN, Jaroslav. Romové a etika multikulturní výchovy. Praha: HNUTÍ R, 1999. ISBN 8090246109- str.112 

86- BALBÍN, Jaroslav. Romové a volný čas. Ústí nad Labem: HNUTÍ R, 1997. ISBN 80-902149-5-9.- str.48 
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      Další rozdíly se ukázaly v otázce, co v klubu lze všechno dělat. Zajímalo mě, zda 

všechny děti budou jmenovat stejné činnosti. V této otázce se neprojevil takový rozdíl v tom, 

z jakého klubu respondent pocházel, ale rozdílně otázku pojali chlapci oproti dívkám. Chlapci 

jako hlavní činnosti jmenovali různé hry, nebo kreslení. Dívky odpověděly tím způsobem, že 

v klubu lze dělat vše, co není proti pravidlům. 

KP1: „Fotbálek, no a pak všechno co není proti pravidlům… No takový známý věci…to je 

jasný, to je jako ve škole…akorát se tu muže řvát…drogy nic tak…“ 

KH1: „Všechno, kromě praní a alkoholu. A kouření..ale oni se tady právě perou furt kluci. A 

oni se někdy perou ze srandy, někdy vážně…a ty pracovníci je bud vyhodí, nebo maj pauzy…“ 

   

Jako přestupek proti pravidlům bylo zmíněno kouření, praní se, drogy a alkohol.  

Podle práv a povinností v klubu Husita:  

„Zákaz vstupu pod vlivem drog a alkoholu. 

Zákaz poškozování majetku klubu. 

Vracej půjčené věci a uklízej po sobě. 

Zákaz fyzického, sexuálního i slovního násilí, rasismu a šikany. 

Respekt k rozhodnutí pracovníka. 

Zákaz prohlížet v klubu pornografii, nebo obsah, který je v rozporu s pravidly v klubu.“87 

 Podle výše zmíněných pravidel se tedy ukázalo, že respondenti vědí, že v klubu jsou 

určitá pravidla, která se nesmějí porušovat, i že jejich porušení může být důvodem 

k vyloučení z klubu.  

 

 

 

 87- Nízkoprahový klub Husita. [online]. [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: 
http://npkhusita.husitskecentrum.cz/?page_id=49 
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Zajímavá byla také odpověď jednoho respondenta z klubu Husita, který mezi činnosti 

zahrnul také doučování.  

KH3: „Salta, salta, hrát hry, vyučovat se“ 

 Romové vyrůstají v jiné sociokulturní situaci a je podstatné rozvíjet v nich jejich 

potenciál a snažit se co nejlepšími metodami dosáhnout co nejlepšího možného vzdělání jako 

prostředku rovnocenného uplatnění ve společnosti.88 Romští rodiče podceňují v mnoha 

případech význam vzdělání. Objevují se i pokusy romských rodičů dosáhnou toho, aby děti 

byly prohlášeny za nevzdělatelné a oni tak získali větší finanční přínos.89  U některých Romů 

jde jednoduše o odpor k našemu typu vzdělání. Většina komunity patří k nižší sociální vrstvě 

a ta často cení jiné znalosti, dovednosti i postoje než vyšší vrstvy, kterým je škola 

přizpůsobena. Svou roli hrají také romská etnická specifika.90 

 Podle Šotolové91 jsou hlavní příčiny neúspěchu romských dětí ve škole odlišný 

jazykový vývoj, odlišná kvalita plnění funkce rodinné výchovy, u některých Romů 

nedocenění významu vzdělání, nedostatečná příprava pro školu, nižší informovanost části dětí 

vyplývající ze sociální izolovanosti mnohých rodin a nedostatečná připravenost učitelů pro 

práci s minoritami. Nízkoprahový klub tedy pomáhá v odstranění některých z těchto příčin, 

například pomáhá dětem s přípravou do školy.  

 Motivovat romské děti a jejich rodiny pro účast na vzdělání je těžké jak finančně, tak 

personálně. Vzdělání však hraje klíčovou roli v socializaci Romů. Podle Říčana toho zatím 

běžné školy nejsou schopné. 92 Je tedy žádoucí zapojit i další instituce. Jak je vidět, mohou to 

být právě nízkoprahové kluby. 

 

 

 

88 - BALVÍN, Jaroslav. Metody výuky romských žáků. Praha: Radix, 2007. ISBN 978-80-86031-73-6.-str. 10 

89 - BALBÍN, Jaroslav. Romové a majorita. Ústí nad Labem: HNUTÍ R, 1997. ISBN 8090214975.-str.35 

90- ŘÍČAN , Pavel. S Romy žít budeme, jde o to jak : dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje 
společné budoucnosti. [s.l.]: Portál, 1998. 143 s. ISBN 8071782505,. - str.112 

91- ŠOTOLOVÁ, Eva. Vzdělávání Romů. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 978-80-246-1524-0. - str.39 

92- MATOUŠEK, Oldřich; KROFTOVÁ , Andrea. Mládež a delikvence. [s.l.]: Portál , 1998. ISBN: 80-7178-226-2-
str.141 
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Odpovědi na otázku, zda se pracovníci ptají na názory dětí, se nelišily. Všichni 

respondenti uvedli, že pracovníci se na jejich názory ptají.  

KP1: „Jo ptají, třeba jestli nechceme nějakou hru, třeba člověče, nezlob se, nebo tak..nějaký 

obyčejný….ale třeba někdy si jdu zahrát..třeba tu bombu, nebo… No je to velkej rozdíl, 

protože ve škole musíš bejt zařazená a jakoby…jak bych to řekla..v klidu, nesmíš prostě 

nic..nesmíš říct svůj názor, všichni furt řikaj, ať řekneš svůj názor….ale když ho řekneš, tak 

maj proto ňákej postih…to taky nechápu…ten jejich..řád..kdy řeknou  ať řekneš názor….ty ho 

řekneš…a mam poznámku, že sem drzá na učitele…no prostě…to je jiný tady jakože…v 

pohodě…přijdeš si kdy chceš…když to nejde tak nejdeš..jo tady jo, tady se mě i ptaj na mý 

názory, jestli mě to baví…taky píšem jednou ročně nějakej dotazník..co bysme tady chtěli 

změnit..a takhle…smajlíky..a známkujeme a tak..a oni pak ví co vylepšit, třeba nám tady dali, 

počítač nám sem dali, ten tu taky není moc dlouho..když jsem sem chodila asi 4 roky předtím, 

tak tu nebyl…“ 

               

 Odpovědi se také nelišily na otázku, co se dětem v klubu nelíbí. Všichni respondenti 

bez rozdílu klubu, nebo pohlaví zmínili jako hlavní věc, která se jim v klubu nelíbí, nevhodné 

chování ostatních dětí v klubu, agresi, sprosté vyjadřování a zlobení. 

KP3: „D ěti sou zlí, strkají do mě, teď při šipkách do mě strkali, tak je Simča93 vyhodila. „ 

KP2:  „Některý děti tady… No….zlí…zlí..a tak… Jako my se snažíme co nejlíp..ale oni ne, tak 

my si řekli, že se budeme chovat jak oni k nám…“ 

KH1: „Jo, když se tady třeba perou, nebo tak. Když kluci zloběj. My jim třeba vynadáme, ale 

oni sou tady třeba i holky, co mluví sprostě a tak. Ty pracovníci se to snažej právě měnit, 

někdy se jim to i povedlo, ale někdy..sou tady takový, že prostě..si nedaj říct. “ 

  

 

 

 

 93- pracovnice klubu 
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 „Četnost, intenzita a formy agresivního chování jsou do značné míry osvojené 

v průběhu lidského života, což znamená, že jsou rovněž ovlivnitelné prostředím.“ V nejširším 

smyslu lze agresivní chování ovlivnit výchovou. „Dobrá výchova může napomoci i tomu, že 

původní agresivní energie je v pozdějším životě zužitkována v tvůrčí či sportovní aktivitě“        

94 V nízkoprahových klubech se pracovníci snaží o tlumení agresivního chování u klientů a 

zároveň se snaží jejich energii využít při volnočasových aktivitách, které vedou děti k tvůrčí 

činnosti.  

 

 Jedna dívka z klubu Pacifik také zmínila jako fakt, který jí vadí v klubu, přítomnost 

romské mládeže. Ihned ovšem zmiňovala, že není rasistka. 

KP1: „Asi že tu choděj…cikáni no…ale jako já proti nim nic nemám…řikam, i bílej může být 

svině…to ale jako…některý mi tu vaděj…třeba….že mě ošahávaj, to mi trochu vadí jako..že 

chci ať mě nechaj jako.. já jim vždycky buď vlepim facku..nebo..prostě je zkopu..a oni pak 

dolejzaj, tak se s nima bavim… sou spíš oprsklejší…ale myslej si, že maj za sebou..jako 

že..když prostě…prostě si myslej, že sou víc no…. …my nejsme jako nějaký rasistický…“ 

 Dívka zmínila, že Romové jsou „oprsklejší“, jedná se o jejich živý temperament, který 

patří k jejich etniku. Je pozitivní, pokud svůj cit a temperament vyjadřují písní, nebo tancem. 

Horší, když zlobením a šťavnatými nadávkami.95 

 

 

 

 

 

 

94- JEDLIČKA, Richard a Jaroslav KOŤA. Aktuální problémy výchovy: Analýza a prevence sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 9788071845553-str.69 

95- ŘÍČAN , Pavel. S Romy žít budeme, jde o to jak : dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje 
společné budoucnosti. [s.l.]: Portál, 1998. 143 s. ISBN 8071782505-str.52      
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5.3.4. Důvody návštěv v klubu  

V této podkapitole jsem se zabývala hlavními důvody návštěv respondentů v klubu, 

proč do klubu začali chodit, proč tam rádi chodí, jestli tam našli hodně kamarádů.  

 Pět z šesti respondentů uvedlo, že si v klubu našli hodně kamarádů, nebo že mají v 

klubu hodně svých kamarádů, pouze jedna respondentka z Pacifiku uvedla, že se spíše baví 

s pracovníky. 

KP1: „Jo..docela hodně…i jako starší…jako..všechno v pohodě… No, normální, ne takový ty 

namyšlený fifleny…“ 

KH3: „Já si tu nenašel žádný, protože tady choděj všichni moji kamarádi“ 

 

 Ani u další otázky nezáleželo na tom, z jakého klubu respondenti pocházeli. Položila 

jsem otázku: „Proč si začal chodit do klubu?“, tři respondenti odpověděli, že do klubu chodí 

kvůli tomu, že nechtějí být doma. Dva respondenti začali do klubu chodit kvůli kamarádům. 

Pouze jeden respondent nevěděl odpověď. 

KP3: „Doma se vůbec nedá vydržet. No…táta.on…táta on mlátí mámu každej den,...někdy i 

mě, nás. Ale já se odstěhuju.“ 

KH2: „Já protože jsem nechtěla sedět furt doma, protože jsme se sem přestěhovali a máma 

nás nechce pouštět ven sami..se bojí…tak nás dala sem do klubu a tak tu můžeme být..a hrát si 

s kamarádkami“ 

KH1: „Já když sem doma, tak se strašně nudím, přijdu ze školy, a tady si pak i udělám 

úkoly..“ 

       

 U další otázky jsem zjišťovala, proč respondenti nyní do klubu dochází, proč jim to 

v klubu připadá zajímavé a rádi zde tráví svůj čas. Zde se odpovědi respondentů lišily. 

Všichni respondenti z klubu Pacifik uvedli, že hlavním důvodem je nuda. Že mimo klub se 

nudí a do Pacifiku chodí, aby se nějak zabavili. Respondenti z Husity uváděli stejné důvody, 

ale všichni tři uvedli jeden důvod navíc - a to, že se do Husity chodí doučovat a dělat si úkoly. 
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KH1: „Hlavně kvůli kamarádkám, že a můžu tady dělat úkoly“ 

KH2: „A taky se tady můžeme učit, ona se tady naučila pády..jako do školy..rodiče choděj do 

práce a nemůžou se s náma učit..“ 

KH3: „Pro zábavu, nebo někdy, když je nuda, nebo i vyučovat se“ 

 

 Ptala jsem se také, jak často respondenti navštěvují klub. Všichni z nich odpověděli, že 

pokud je to možné, tak každý den. Vzhledem k tomu, že jsem respondenty vybírala náhodně, 

byla jsem ráda, že moji respondenti byli pravidelnými návštěvníky klubu. 

 

5.3.5. Oblíbené činnosti v klubu a mimo klub 

 V následující podkapitole mě zajímalo, co děti rádi dělají, když nejsou zrovna v klubu, 

chtěla jsem díky tomu zjistit i to, co jim právě třeba v běžném životě chybí a proč chodí za 

zábavou do klubu. Oblíbené činnosti v klubukapitola 5.3.3.  byly pro respondenty z Pacifiku 

zejména počítač a povídání si s pracovníky, pro respondenty z Husity to pak byl tanec. 

 Mezi oblíbené činnosti mimo klub respondenti z Pacifiku uváděli pomoc rodičům, 

úkoly a aerobik. Jedna respondentka uvedla, že mimo klub nedělá ráda nic. Respondenti 

z Husity uvedli všichni stejný hlavní koníček mimo klub a to počítač a televizi.  

 Na mou otázku, kam by respondenti chodili, kdyby jejich klub neexistoval, odpověděli 

všichni shodně, že by chodili do jiného klubu. Po upřesnění mé otázky, kam by chodili, kdyby 

žádný nízkoprahový klub neexistoval, odpověděli v pěti případech shodně - museli by být 

doma a nudili by se. 

 

KH1: „Asi bych byla doma…“ 

KH2: „No já bych musela bejt doma.“ 

KP2: „Asi doma, ale sám…“ 
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 Jedna respondentka z klubu Pacifik uvedla, že kdyby klub neexistoval, tak by se 

zabila. Tuto informaci jsem brala v obrazné rovině, ale respondentka dále uvedla, že už se 

jednou zabít chtěla, když byl klub o prázdninách zavřený.        

 

5.3.6. Názor na pracovníky 

 V poslední podkapitole mě zajímalo, co si respondenti myslí o pracovnících, se 

kterými denně v klubu tráví čas. Zajímalo mě, jaký mají k pracovníkům vztah, i co si myslí, 

že pracovníci v klubu dělají, co je jejich náplní práce. 

 Na otázku, proč v klubu pracovníci jsou, odpovídali respondenti podobně. Všichni se 

shodli na tom, že pracovníci jsou v klubu, aby je hlídali, aby se děti nepraly, aby nekradly, 

aby něco nerozbily. Při otázce, co v klubu pracovníci dělají, se odpovědi opakovaly, ale 

kromě hlídání zmiňovali respondenti také, že pracovníci nabízejí zábavu, ptají se na náladu 

klientů, jsou hodní. 

KP1: „No povídají si s náma..pomáhaj nám řešit naše problémy“ 

 Všechny děti také označily pracovníky jako svoje kamarády. Poslední otázka 

zjišťovala, zda respondenti často řeší s pracovníky své problémy. Chtěla jsem zjistit, zda 

využívají pouze volnočasové aktivity, nebo právě i jednu z nabízených sociálních služeb, tedy 

poradenství. 

Čtyři ze šesti respondentů uvedli, že moc problémy s pracovníky neřeší, jen dvě 

respondentky z klubu Husita uvedly, že řeší své problémy ze školy. 

KH2: „Jo, třeba když máme nějaký problémy ve škole, tak třeba nám poradili..a třeba když 

sem jednou měla obecně problémy, tak mi poradili..“ 

 Jedna z respondentek také uvedla, že problémy s pracovníky už moc neřeší, protože se 

právě díky návštěvám v klubu stala samostatnou osobností. Na jednu stranu uvedla, že dřív 

bývala „hodná holčička“, na druhou, že neměla svoje názory, neměla kamarády, neuměla se 

seznamovat.  
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KP1: „No teď už moc ne, protože jsem taková samostatná, ale dřív, když sem neměla moc 

kamarády a neuměla se seznamovat…byla jsem slušná, bylo mi jedno, co si vezmu na 

sebe..jestli nejsem učesaná, jestli mam tepláky do školy, bylo mi to jedno… já jsem byla 

taková..ne jak bych to řekla…taková..hrozně slušná, tichá holčička…která prostě na všechno 

kejvala…neměla vlastně svůj názor…chodila jenom do školy..kde měla kamarádky, teď jsem 

sebevědomá..když jsem sem přišla, tak jsem byla taková….no…vlezdoprdelka..k vedoucím, 

všechno jsem dělala..všechno jsem poslouchala…všechny jsem okřikovala..kárala, aby byli 

slušný…prostě takovej…no…neměli mě moc rádi…tady jsem se změnila…… ale tady choděj 

jako hlavně normální lidi…já nemam ráda takový ty hodňoučký…co jsou jako…až moc…a 

pak nesnáším ty zlí, sprostý, co si dovolujou na každého…nějak tu míru..že se člověk umí bavit 

jako..žádnej takovej ten košilky, všechno..to úplně nesnáším…“ 

 

 Nebylo překvapením, že klienti klubu se nechtějí příliš svěřovat se svými problémy. 

Pubescent „má svá tajemství: myšlenky, pocity, ale také kamarádství a podniky, o kterých 

nám nechce říct“.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

96- ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-124-7.-str.18 
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5.4. Případová studie - pracovníci 

 V druhé části případové studie se zaměřím na pracovníky v klubu. Budu porovnávat 

názory na jednotlivá podtémata a bude mě zajímat, zda se názory pracovníků ze dvou různých 

nízkoprahových klubů budou lišit, či se budou ve všem shodovat. 

               

5.4.1. Účel klubu z pohledu pracovníků 

 V této podkapitole mě zajímalo, jak pracovníci vnímají účel klubu ze svého pohledu, 

co vidí jako hlavní cíle svého klubu, případně i své osobní cíle, kterých chtějí při této práci 

dosáhnout.   

 Pracovníkům jsem položila otázku, za jakým účelem byl klub založen. Všichni se 

shodli, že zřizovatelé měli pocit, že je to potřeba, pro děti, které mají problémy. 

PP1: „No…jako komunitní centrum Motýlek je zřizovatel a Pacifik byl právě zařízenej, 

protože, protože, asi měli zřizovatelé pocit, že děcka tady mají tak nějak problém, asi…“ 

 

 Když jsem se ptala na hlavní cíl pracovníků v klubu, pracovníci v Pacifiku se shodli, 

že chtějí dětem pomoci vyhýbat se rizikovým situacím, snažit se o jejich začlenění, aby si 

našly přátele.  

 

PP1: „Nám pracovníkům jo..tak za mě..tak nějak taková ta klasika, co máme v letáčku, nebo 

na netu..pomoc nějakého začlenění, najít si tady nějaké kamarády…ehmm, nějak způsobem 

jim dávat zpětnou vazbu, těm co se nějak nechovaj OK, tak aby si to nějak uvědomili..a nák 

s nima pracovat..a.povídat si s nima o tom, co je jakoby trápí, nějakym způsobem, aby to pro 

ně bylo k něčemu..aby jim bylo prostě líp, aby mohli získat ňákej nadhled“ 

 

  

 



 

 

50 

 

Cíle nízkoprahového klubu Husita97 jsou ovlivněny cílovou skupinou klubu a 

lokalitou, kde se klub nachází. Zajímalo mě proto, jaké cíle zmíní právě pracovníci tohoto 

klubu.  Cíle se lišily od těch v klubu Pacifik, všichni pracovníci klubu Husita jmenovali jako 

hlavní cíl poskytovat dětem možnost cítit se bezpečně, že mají bezpečný prostor, kam mohou 

přijít, kde mohou trávit volný čas. Druhý cíl, který zazněl, byl „Dělat dětem hezké dětství“, 

navzdory tomu, že někteří z nich se v dospělosti nezačlení do společnosti. 

PH1: „Prevence, proti patologickejm jevům, většina z nich sem chodí každej den, hned po 

škole, takže by se asi poflakovali někde jinde. A bůhví co by se naučili. Já to beru tak, jakože 

ty děti žijou v hrozném prostředí a na to sou teda ještě dost v pohodě. Na to co zažívaj…já 

myslim, že se tady cejtí bezpečně, že ví, co od nás mohou očekávat..že to doma neví…že my 

tady na ně nekřičíme a nemlátíme je, učej se tady zdravý vzorce chování.“ 

PH2: „my se tady těm dětem snažíme dělat hezký dětství jako..a ono to tak v praxi asi i je, i 

když já nemam ty čísla k dispozici..že stejně ty děti, spoustu z nich skončí stejně v tý sociální 

pasti, no, z některých stejně budou ty grázlové, ňáký problémy vytvářej, ale tady maj nějaký 

prostor, kde jako, máme k nim vztah, když řeknu, že se jim snažíme udělat hezký dětství, 

tak…tak to je…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 97- Cíle nízkoprahového klubu Pacifik-poskytovat klientům individuální podporu tak, aby se dokázali vyrovnat  
s obtížnými  životními událostmi-snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, 
životního stylu a rizikového chování klientů-zvyšovat  sociální a komunikační schopnosti a dovednosti klientů-
podporovat klienty v sociálním začlenění mezi vrstevníky a ve využívání běžně dostupných služeb-zabezpečit 
nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci 
osobních aktivit-vést klienty k smysluplnému trávení volného času a motivovat je  k samostatnému vyhledávání 
běžných volnočasových aktivit- (Nízkoprahový klub Pacifik. [online]. [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: 
http://www.motylek.org/cz/nizkoprahovy-klub-pacifik/o-pacifiku) 

Cíle nízkoprahového klubu Husita-Hlavním cílem je nezávislost cílové skupiny na sociálních službách a 
schopnost uživatelů služby se společensky uplatnit. Dílčí cíle jsou: zmírnění dopadů sociálního vyloučení, 
ukončené vzdělání, uplatnění se na trhu práce, navazování a udržování zdravých vztahů, aktivní rozhodování o 
svém životě, využití volného času k osobnímu rozvoji, posílení sociálních a komunikačních kompetencí, 
zmírnění vlivu negativních vzorců chování, posílení osobní identity a sebevědomí, zmírnění dopadu obtížných 
životních situací na uživatele služby, ozdravení životního stylu, omezení negativního hodnocení a předsudků 
místní komunity vůči uživatelům naší služby a naopak(Nízkoprahový klub Husita. [online]. [cit. 2012-04-29]. 
Dostupné z: http://npkhusita.husitskecentrum.cz/?page_id=49) 
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 Dva z pěti pracovníků si myslí, že děti vnímají účel klubu úplně jinak, že se do klubu 

chodí pouze bavit, tři pracovníci jsou názoru, že děti, které chodí do klubu delší dobu, si účel 

klubu dobře uvědomují. 

PH2: „docela velká část si to uvědomuje i přímo, že prostě vědí, že třeba je máme rádi, že sou 

tu respektovaný. A že třeba i ty, co sou takový divočejší, ne úplně tak, prostě takový divočejší, 

tak docela rychle pochopí, že to, co my jim tady poskytujem, tak není uplně všude.“ 

 

 5.4.2. Služby a možnosti v klubu 

 V následující podkapitole mě zajímalo, jaké služby klub nabízí, jak vzniká nabídka 

těchto služeb, kdo rozhoduje o vybavení klubu, jak se cílová skupina může o klubu dozvědět, 

zda do klubu ještě dochází někdo další, kromě dětí a ostatní možnosti, které klub nabízí. 

 Na otázku, jaké služby klub nabízí, respondenti zmiňovali zejména volnočasové 

aktivity - kroužky, výlety, další v pořadí zmiňovali poradenství, dále také doučování, 

bezpečný prostor, také další, zejména sociální služby klubů98.  Zároveň uváděli, že je klienti 

vědomě příliš nevyužívají a většinu času tráví volnočasovými aktivitami. 

PH2: „primárně je to sociální služba…když nás požádaj o pomoc, snažit se poradit..to by 

měla být asi tak primární věc, i když nejvíc času tady ty děti strávěj volnočasovýma 

aktivitama…“ 

 

 

98- Služby klubu Pacifik - kontaktní práce, informační servis, poradenství, případová práce, situační intervence, 
krizová intervence, zprostředkování dalších služeb - doprovod, účast při jednání, kontakt s institucemi ve 
prospěch klienta, skupinová práce, práce s blízkými osobami, pobyt v zařízení (Nízkoprahový klub Pacifik. 

[online]. [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: http://www.motylek.org/cz/nizkoprahovy-klub-pacifik/o-pacifiku) 

Služby klubu Husita - kontaktní práce, bezpečný prostor, 1. Výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti- 
doučování, aktivizace, vedená pedagogická činnost, situační intervence, skupinové aktivity, rozvoj osobnosti, 
individuální plánování, 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím- kulturní a sportovní akce, 
besedy na různá témata, výlety, práce se sociálním prostředím, 3. Sociálně terapeutické činnosti- poradenství, 
práce s krizí, práce se skupinou, nácvik sociálních dovedností, podpůrný rozhovor, 4. Pomoc při uplatňování 
práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí- kontakt s rodinou, práce  s blízkými osobami, 
informační servis, jednání s návaznou institucí ve prospěch uživatele služby, doprovod (Nízkoprahový klub 
Husita. [online]. [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: http://npkhusita.husitskecentrum.cz/?page_id=49) 
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 Všichni pracovníci se shodli, že nabídku služeb tvoří společně na schůzích a nechávají 

se inspirovat i názory dětí, snaží se realizovat jejich nápady. Stejně tak, co se týká vybavení 

klubu, rozhodují o tom všichni pracovníci společně, snaží se inspirovat tím, co by děti chtěly, 

bohužel je však vše ovlivněno penězi. 

 O nabídce služeb pracovníci informují klienty pomocí plakátů na nástěnce, pomocí 

facebooku, webových stránek, nejvíce však ústní formou přímo v klubu.  

             

 Také jsem se pracovníků ptala, kdo dochází do klubu kromě nich samotných a klientů- 

v obou klubech se shodli na dobrovolnících a praktikantech, rozdíl byl však, co se týkalo 

návštěv rodičů klientů v klubu. V Pacifiku tyto návštěvy nejsou žádané, na rozdíl od Husity, 

kde se snaží pracovníci komunikovat s celou komunitou, ve které klienti žijí. 

PP2: „Dobrovolníci, rodiče občas, ale neměli by to bejt, takže když se to stane, tak se je 

snažíme někam odvézt.“ 

PH1: „Občas se tu staví nějací rodiče a zahrajou si třeba na nástroje, my se snažíme 
komunikovat s celou tou komunitou.“  

 

 Zajímalo mě, jak pracovníci informují potenciální klienty o klubu, jak se vůbec mohou 

klienti o klubu dozvědět. Všichni pracovníci se shodli, že se vůbec nemusí snažit, aby získali 

klienty, naopak děti sami přivádí sourozence, kamarády, probíhá předávání kontaktů v rámci 

komunity naprosto přirozenou cestou. Kromě toho se mohou děti o klubu dozvědět 

z internetu, z novin městských částí, případně z různých akcí. 

PH1:  „..jsme tu sedmým rokem, nemáme streetwork, my sázíme na předání kontaktů v rámci 

tý komunity, oni prostě neustále přiváděj kamarády“ 

   

 Spolupráce s ostatními nízkoprahovými kluby podle všech respondentů probíhá, dělají 

společné akce, např. sportovní závody nebo výlety. Také se scházejí s ostatními pracovníky 

nízkoprahových klubů a vyměňují si zkušenosti. 
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5.4.3. Názor na klienty       

      

 Cílová skupina99   je v obou klubech stejná, co se týká věku, klub mohou navštěvovat 

děti a mládež od 6 do 18 let. V obou klubech pracovníci uvedli, že když by přišel někdo starší, 

než je cílová skupina, určitě s ním také budou pracovat, ale spíš individuálně, vyřeší s ním 

nějaký problém, ale už nemůže pravidelně docházet.  

 

 Zajímalo mě, jak budou pracovníci definovat „průměrného klienta“ klubu, jestli je 

v klubu více chlapců, či dívek, jak staré děti nejčastěji do klubu chodí, jakého etnika. 

 

 V Pacifiku pracovníci uvedli, že do klubu chodí více chlapci, ti starší kolem 14-15 let 

jsou PP2: „koloběžkáři“, hodně kouří, požívají marihuanu, mladší chlapci kolem 11 let jsou 

stylem PP2: „jojisti“ a jsou to takoví „normální kluci“, dívky chodí do klubu spíš mladší a 

PP2: „to sou takový, jakože hodný holky, tyjo…v růžovym, rády si tady dělaj diskotéku, 

zatancujou si“ Co se týká etnika, tak „menšiny jsou v Pacifiku v menšině.“  

 V Husitovi je zhruba stejně dívek, jako chlapců, věk mezi 7-12 lety nejvíc, co se týká 

etnika, jsou to výhradně Romové, což je podstatný rozdíl mezi oběma kluby. 

          

 

 

 

99-  Cílová skupina klubu Pacifik: Nízkoprahový klub PACIFIC nabízí služby dětem a mládeži ve věku od 6 
do 18 let, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, zažívají 
konfliktní společenské situace, obtížné životní události, vyrůstají v nepříznivém rodinném zázemí, mají 
vyhraněný životní styl, dávají přednost pasivnímu trávení volného času. (Nízkoprahový klub Pacifik. [online]. 
[cit. 2012-04-29]. Dostupné z: http://www.motylek.org/cz/nizkoprahovy-klub-pacifik/o-pacifiku) 

Cílová skupina klubu Husita: Děti a mládež ve věku od 6 do 18 let bez rozdílu etnicity, které žijí a pohybují se 
na Praze 3 a okolí a nacházejí se v sociálně nepříznivé situaci. (Nízkoprahový klub Husita. [online]. [cit. 
2012-04-29]. Dostupné z: http://npkhusita.husitskecentrum.cz/?page_id=49) 
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 Všichni pracovníci by návštěvníky klubu nazvali rizikovou mládeží. Rizika100, které 

jmenovali, se lišily podle toho, z jakého klubu pracovníci pocházeli. V Pacifiku byla 

jmenována tato rizika: chytání se špatných skupinek, kradení, hulení, drogy, pití alkoholu, 

kriminalita, extremismus, rodinné problémy.  

PP1: „Ur čitě si myslim, že klasika…pití alkoholu na ulici, drogy, kouření trávy hlavně, 

protože třeba ten alkohol, kór u Vietnamců je pro ně lehce dostupnej, trávu nějak seženou ve 

škole, a spousta z nich má problémy doma, takže tam nechce být, že ta rodina nefunguje tak, 

jak by měla, o tom hodně mluvíme, to vnímám jako velkej problém, že vlastně nevědí, jak by ty 

vztahy měly fungovat…“ 

 V Husitovi se pracovníci shodli, že jejich klienti jsou ohroženi už tím, že pocházejí 

z rizikového prostředí. I ti z lepších rodin se s riziky setkávají, protože žijí v určité komunitě. 

Právě sociálním tlakem své komunity jsou ohrožováni, stejně jako na druhé straně rasismem 

většinové společnosti.  

PH2: „Hlavně sociálním tlakem komunity, v rámci, které žijí. Ehh potom hodně rasismem 

většinový komunity..a tyhle dvě věci, když se spojí, tak vznikne taková spirála, ze který moc 

není cesty ven…takže… reálně dělaj ty problémy hodně z nich, takže je dobře, že se na ně ty 

ostatní zlobí a zároveň, zároveň, ta bílá, většinová komunita předpokládá u každého, že je to 

sígr, přitom my tu máme spoustu moc hodných dětí, normálně prostě, normální děti, žádný 

zloději, ty jo, dennodenně se setkávám s tím, že ty bílý v trafice, tramvaji, reagují podrážděně, 

naprosto bezdůvodně vůči nim. Prostě rasismus ze strany bílých a tlak z tý romský komunity.“ 

 „Rasismus je souhrnné označení pro takové jednání, které překračuje pouhé vnímání 

rasových odlišností a přetváří se v nepřátelské aktivity vůči příslušníkům jiné rasy, jež se 

projevují v diskriminaci, v agresivním chování, či násilí“101 

 

100- Další rizika, kterými je mládež ohrožována: sociálně nežádoucí jevy (šikana, kriminalita, vandalismus, 
násilí, zneužívání návykových látek v rodině, rasismus, záškoláctví, domácí násilí, rizikový a předčasný sex), 
obtížná životní situace ( rozpad rodiny, problémy s volbou školy a povolání, partnerské problémy, zajištění 
bydlení, těhotenství před dosažením zletilosti), sociální vyloučení (chudoba, nízké příjmy rodiny a zadluženost, 
nízké vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, nepříznivé bytové podmínky, 

nedostatek motivace podílet se na běžném společenském životě (Nízkoprahový klub Husita. [online]. [cit. 

2012-04-29]. Dostupné z: http://npkhusita.husitskecentrum.cz/?page_id=49) 

101- PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: Příručka (nejen) pro učitele. 2. vyd. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-
7387-502-2.-str.39 
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 Zajímalo mě, jestli do klubu chodí také „neriziková mládež“, děti, které mají výbornou 

rodinu, kamarády, kroužky. V Pacifiku se shodli pracovníci na tom, že takové děti se přijdou 

podívat, ale dlouho v klubu nevydrží. Ty děti, co do klubu chodí, nemusí mít na první pohled 

žádný velký problém, ale PP2: „to je různý, každej ňákej problém má všeobecně a už je jedno, 

jestli spadá do jedný, nebo do druhé skupiny.“ 

 V Husitovi pracovníci hovořili o problému opačného rasismu, klientů jejich klubu 

proti bílým dětem, které by chtěly klub navštěvovat.  

PH2: „bohužel my tu máme problém, že ty cikáni tady to berou, že ten náš klub je jako jejich, 

takže když se stane, že sem přijde třeba bílé dítě, řešíme tu rasismus z opačný strany, je to 

handicap, že když jsem přijde někdo jinej, tak tu moc dlouho nevydrží, protože je fakt, že ty 

děti jsou prostě hodně odlišný.“ 

 V posledních letech narůstají stereotypy a negativní postoje některých Romů vůči 

příslušníkům většinové společnosti. Dochází tak k začarovanému kruhu. Vznikají nesprávné 

názory a zvýrazňuje se pomyslná hranice mezi „my“ a „oni“.102 

 

 I když v jednom klubu jsou skoro samé bílé děti a ve druhém samí Romové, shodli se 

pracovníci na stejných důvodech, proč děti klub navštěvují: Nechtějí se nudit a chtějí někam 

patřit. Významně se lišily oblíbené činnosti, které děti v klubu dělají. V Pacifiku nejraději děti 

tráví svůj čas na počítači. Zajímavé je to z toho důvodu, že většina dětí má počítač i doma, 

doma se nudí, proto chodí do klubu, ale stejně opět tráví čas na počítači, tuto problematiku 

shrnula jedna pracovnice: 

PP1: „Jojo, to je fakt zajímavý, a to ještě tim způsobem, že on třeba někdo doma je na 

počítači, přijde sem, je na počítači, ale furt volá někoho z nás, ať se tam chodíme na to 

koukat, že maj potřebu nějakého sdílení, že najedou na způsob zábavy, která je pro ně 

obvyklá, ale je osamělá a chtěj jí s někym sdílet…“ 

        

 

 

 102 -BALVÍN, Jaroslav. Romové a etika multikulturní výchovy. Praha: HNUTÍ R, 1999. ISBN 8090246109-str.14 
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 V Husitovi jmenovali pracovníci jako nejoblíbenější činnosti dětí tanec a hru na 

nástroje. Je tedy vidět, že romská mládež má k tanci, zpěvu a hudbě blízko a ráda tak tráví 

volný čas. Jedna pracovnice také jmenovala, jako nejčastější činnost mládeže v klubu 

doučování. Pracovníci tedy v tomto bodě potvrdili výpovědi klientů. 

PH3: „Hrajeme hry..pak děláme hodně taneční soutěže, to je hodně baví…pujčujou si 

nástroje, to je taky hodně baví..sou docela kulturně založený, musim říct…pak dělaj docela 

úkoly často…doučování nějaký“ 

 

 Pracovníci se shodli na tom, že je klienti asi mají rádi, berou je na kamarádské úrovni.  

PH1: „Já myslim, že kamarádsky, oni nám samozřejmě všichni tykaj..občas nás nemaj rádi, 

když chtěj porušovat pravidla, ale my se snažíme respektovat je, a potřebujem, aby 

respektovali oni nás“ 

 Jedna pracovnice z Pacifiku měla názor, že je klienti neberou na kamarádské úrovni, 

že jsou pro ně součást klubu. 

PP1: „Hele..třeba včera vim přesně, co si o mě jeden klient myslí:o))ale tak…obecně…určitě  

nás nestavěj do pozic nákejch učitelů, nebo kamarádů, my jsme prostě pracovníci Pacifiku, jo 

Síma z pacíku, Péťa z pacíku, že jsme součást tohohle klubu..“ 

 

 Všichni pracovníci se shodli, že klienti příliš nevyhledávají jejich pomoc, a když už na 

to dojde, tak spíše starší děti a většinou se jejich dotazy týkají vztahů, jak partnerských, tak 

v rodině.  

PP1: „….jako určitě vyhledávaj…ale určitě ne všichni…já si myslim, že prostě..některý…že 

prostě..prostě…tak půl napůl…nejčastějc si chtěj pokecat, co se stalo doma a obecně 

vztahy…vztahy doma a partnerský…ani nechtěj třeba poradit, ale chtěj si to nějak srovnat 

v hlavě, vypovídat se“ 

PH3: „No..jako moc často ne…ale taky..třeba tady byla holka, která byla těhotná chtěla 

poradit, nebo tak no…jako ty dospělejší holky občas, ale víc to probíhá tak, že ty se jich 

zeptáš, co jim je a oni ti to pak nějak řeknou, ale že sami nepřijdou…“ 
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5.4.4. Pracovníci a jejich práce v klubu 

 V této podkapitole mě zajímali samotní pracovníci. Proč si vybrali zrovna práci 

v nízkoprahovém klubu, co se jim na té práci líbí, co nelíbí, případně co by rádi změnili. 

 

 Důvody pracovníků, proč si vybrali zrovna tuto práci, se lišily. Pracovníci v klubu 

Pacifik se shodli, že si tuto práci vybrali, protože je jim blízká cílová skupina. 

PP2: „mě sou ty děcka blízký, že jsem vycházel vlastně z podobných…podobnejch ňákejch 

rizikových podmínek“ 

PP1: „určitě tahle cílová skupina je mi nejbližší, protože se s nima dá právě nějakym 

způsobem pracovat“ 

 U pracovníků z Husity bylo získání této práce spíše o náhodě.  

PP3: „Protože jsem sem šla na praxi při škole a chtěla jsem jít někam jinam a tam mě 

nepřijali a doporučili mi tenhle klub, tak jsem sem začala docházet a už jsem tady zůstala. 

..no  teď to beru jako takovou druhou rodinu“ 

 

 Všichni pracovníci se shodli, že se jim práce v klubu moc líbí, nejvíce, že PP2: „je to 

fakt v pohodě“, PP1: „žádnej den není stejnej“, že PH2: „můžu ukazovat, já nevim, lidem, 

který by se ke mně chovali a priori odmítavě, jim můžu ukazovat, že spolu můžeme mít vztah“ 

nebo, že PH3: „když mam špatnou náladu, tak, že mi jí zlepšej.“ 

 

 Na druhou stranu jsou i věci, které se v klubu pracovníkům nelíbí, všichni se shodli, že 

úplně nejhorší je obrovská agrese. 

PP2: „ze začátku jsem tu měl trochu strach kvůli jednomu klientovi, ale ten už tu dlouho 

nebyl..to byl takovej feťák, ještě k tomu nácek a ještě k tomu chuligán, teď přijde vyjetej na 

klub a dokáže nejenom ženskou, ale i chlapa nějak napadnout“ 
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PP1: „asi je pro mě nejnáročnější taková agresivita, kdy se navážej jako skupina do nějakého 

jednotlivce“ 

PH1: „…hlavně agresivita“ 

 Klienti i pracovníci tedy měli úplně stejný názor na to, že nejhorší v klubu je agrese 

některých klientů.  

 

 Všichni pracovníci uvedli, že by nic, co lze změnit, neměnili, shrnula to pracovnice 

Husity: PH3: „Ráda bych zlepšila vybavení, to ale záleží na penězích, pak a změnila bych 

někdy to chování, ale to se nedá změnit. “ 

 

5.4.5. Pozitiva a negativa existence nízkoprahových klubů 

 Na závěr jsem se pracovníků ptala, co shledávají nejpozitivnějším na existenci 

nízkoprahových klubů a zda vidí i nějaká negativa. Nikdo z respondentů nezmínil jediné 

negativum. V průběhu vyprávění o pozitivech jsem se ptala i na konkrétní příklady, které 

shledávám pro tuto analýzu hodnotnými a proto některé z nich budu citovat: 

PP2: „Echm, tak jako rozhodně myslim si, že děti, co choděj do nízkoprahovejch klubů tak 

jsou potom do života takový jakože připravenější, otevřenější, dokážou komunikovat 

s lidma…o problémem, pocitech a tak……, že jim to pomáhá v budoucím životě…i 

současnym, je pro ně jednodušší řešit problémy, dostanou nějakou radu, když se nemají kde 

jinde svěřit……………… já mam teď strach, že to dopadne špatně …no nový zákony…maj se 

odebírat peníze…no…a má to jít docela do špatného konce…nejspíš teda…ale tak to 

ještě….což není dobrý…protože přijde plno dobrých dětí o plno dobrých míst.“ 

PP1: „Ňákou důležitost určitě vnímám v tom, že když je dítě, který to má totálně na houby 

doma, a má ňák problém v komunikaci s děckama, tak prostě, všechno mu neklape… jednak 

sem mužem přijít a cítí se tu vítanej, že to jako pracovníci máme dobře zmáknutý, že sem 

přijde a někdo si ho všímá..a co vim jako z nějakejch zpětných vazeb odrostlých klientů, tak 

vim jakoby, že říkali, že doma to bylo na houby, ve škole to bylo na houby, ale že mohli přijít 

sem“ 
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PH1: „spousta těch dětí se naučila, jakoby to slušný chování, fakt u nás…přišli, když byli 

malí, neuměli, poděkovat, pozdravit..byli dost agresivní třeba, měli jenom jednu variantu 

nějakých reakcí na problémy, na situace, fakt a tady cejtim někdy satisfakci, když vidim, že se 

po roce umí chovat úplně jinak a tak…prostě příznivý ovlivňování ..no nevim 

no..chování….fakt pár případů jsem viděla, co si jsem jistá, že jsme fakt zapříčinili my.  

Ehm…přišel kluk, co nikdy nechodil do žádného klubu, vim, že doma to má fakt špatný, hodně 

se tam pije, mlátí, měl neuvěřitelný záchvaty agresivity, a tak absolutně neovladatelnej, 

předváděl fakt neuvěřitelný věci..po každym tom konfliktu  jsme ho vzali sem a snažili se ho 

nějak uklidnit a promluvit s ním a zjišťovali, proč to má v sobě takhle.  A opravdu po roce…je 

to…v mnohem mírnější formě. Co se týká toho, jestli jim to pomůže v budoucím 

životě…no…no..nejsem si jistá…nevim no…ta síla tý komunity, je dost silná…silnější..my se 

jim snažíme tady udělat hezčí dětství. Ale určitě některejm jo..některejm ne, to nejde změnit.“ 

PH2: „já si myslim, že nejpozitivnější je to, že to dítě, který by normálně žilo úplně izolovaný 

v jedný sociální skupině, tak tady má možnost jakoby, takhle ten sociální pracovník je takovej 

zkušební terén, kterej zastupuje nějakou většinovou společnost. Ňákou normu, normalitu. A to 

dítě si na tom pracovníkovi zkouší reakci, jak by se reagovalo v tom většinovém světě. Učí se 

komunikovat s tou většinovou společností. My jsme takový ty styčný plochy. Pro nás je to taky 

zkušenost, my tu žijeme s nima a je to i pro nás závazek vysvětlovat tý většinový společnosti, 

my musíme vysvětlovat ten postoj těch dětí, že nejsou tak špatný, poukázat na ten rasismus. 

V tom budoucím životě si myslim, že jim to určitě pomůže, i když sem slyšel, že většina z nich 

spíš jako bude mít ten problémovej život, určitě z nich hodně skončí ve vězení, jako to je 

realita, ten klub tu funguje už nějakou dobu a jsou na to nějaký čísla, ale to je příklad, ale já 

furt věřím, že i kdyby udělali cokoli zlého, tak v nich bude nějaká jiskřička toho pozitivního, 

co tady zažili. Že se to v nich probudí, až si projdou nějakym temným obdobím, tak si 

vzpomenou, co tu prožili…“ 

PH3: „ No…myslim si, že v jistém směru je to účinný a v jistém směru se to nedá změnit. 

Například se nedá změnit jejich charakter a jejich povaha. A dá se změnit jejich chování - 

jako třeba prosím a děkuji, to oni třeba vůbec neuměj…a mírnit je trošku. Oni ti 

Romové…jsou zvláštní prostě. Jsou hodně divoký…a maj to prostě jinak..myslim si, že se pak 

určitě chovají líp. Máme s tim zkušenosti určitě“ 
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 Shrnula bych to tak, že pracovníci klubu Pacifik jsou přesvědčeni, že nízkoprahový 

klub rozhodně pomůže dětem v jejich budoucím životě, jejich fungování ve společnosti. 

Pracovníci klubu Husita jsou více skeptičtí v tom, že účast klientů v nízkoprahovém klubu, 

pomůže jejich začlenění do společnosti a jejich fungování v budoucím životě. Rozhodně ale 

shledávají pozitivním, že jim pomáhá v životě současném. Děti se učí slušnému chování, mají 

kde trávit čas, seznamují se prostřednictvím pracovníků s většinovou společností, připravují 

se do školy, což může být dalším předpokladem k úspěšnějšímu životu. A jak uvedli dva 

respondenti klubu: Mají díky tomu hezčí dětství.  

          

5.5. Případová studie-Klienti a pracovníci 

 V poslední části případové studie budu porovnávat názory pracovníků a klientů klubů 

na jednotlivé aspekty. Již v kapitolách výše 5.3 a 5.4. jsem popsala jednotlivé odpovědi 

pracovníků a klientů, v této se zaměřím na hlavní rozdíly v těchto názorech. 

        

 5.5.1. Účel klubu 

 Vnímají klienti účel klubu stejně, jako pracovníci, kteří se jim v klubu věnují? Vědí, 

proč existuje nízkoprahový klub, do kterého pravidelně docházejí? 

 Ukázalo se, že klienti si myslí, že klub je určen dětem, aby se nenudily. Zároveň si 

uvědomují fakt, že tento klub není vhodný pro všechny děti. Myslí si, že je určen pro děti, 

které mají nějaké problémy.  

 V názoru se tedy shodují s pracovníky, kteří také uvádějí, že klub je určen pro děti, 

které mají nějaké problémy. Uvádějí ale také dílčí cíle, kterých by chtěli při práci v klubu 

dosáhnoutviz kapitola5.4.1.. Klienti si tedy uvědomují, že klub je určen pro někoho, kdo má 

problém, ale nejsou už schopni definovat, nebo si uvědomit, jaké problémy konkrétně by to 

mohly být, nebo v čem by jim mohla účast v klubu být prospěšná. Návštěvy v klubu 

vyhledávají hlavně proto, aby se nenudili a nemuseli být sami. Účel klubu je tedy naplňován 

nepřímo, aniž by si ho klienti uvědomovali. 
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5.5.2. Možnosti, jak se o klubu dozvědět 

 Pracovníci sice jmenovali, že mají informace v novinách městské části a na webových 

stránkách, že v minulosti chodili třeba po škole, ale v obou klubech se v současné době 

nemusejí o klienty snažit, naopak, děti neustále přivádějí další potenciální klienty-sourozence, 

kamarády, spolužáky. Klienti tento fakt pouze potvrdili, všichni se o klubu dozvěděli přes 

nějakého dalšího klienta, pouze v jednom případě to bylo přes pracovníka kontaktního centra 

Motýlek. Je tedy vidět, že v obou lokalitách, jak na Černém mostě, tak na Žižkově, je o 

nabídku nízkoprahových klubů velký zájem. 

 

5.5.3. Vybavení klubu 

 Děti jsou s vybavením klubu spokojené, měly by nějaké přání, ale pracovníkům o nich 

neříkají. Všichni ale uvedli, že pracovníci se jich ptají, co by si přáli. Pracovníci uvedli, že o 

vybavení rozhodují společně, inspirují se nápady dětí a snaží se vybírat to, co by se dětem 

líbilo. 

 

5.5.4. Služby v klubu 

 Klienti uváděli hlavně volnočasové aktivity, v Husitovi také doučování. Příliš si 

neuvědomují, že mezi služby patří také poradenství a ostatní sociální služby. Pracovníci i 

klienti se shodli na tom, že volnočasové aktivity vymýšlejí všichni společně. Jak pracovníci, 

tak děti mohou přijít s nápady, které se snaží zorganizovat. 

 

5.5.5. Oblíbené činnosti v klubu  

 Ukázalo se, že pracovníci vědí dobře, co v klubu děti nejraději dělají, v Pacifiku se jak 

děti, tak pracovníci shodli na tom, že jedna z nejoblíbenějších činností v klubu je čas strávený 

na počítači. V Husitovi pracovníci jmenovali jako oblíbené činnosti dětí tanec, hru na nástroje 

a sportovní aktivity, což děti jen potvrdily. 
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5.5.6. Důvody návštěv v klubu 

 Klienti v klubu jmenovali jako hlavní důvody návštěv klubu nudu, kterou prožívají, 

když jsou sami doma, touhu najít si kamarády nebo trávit s nimi čas, v Husitovi jmenovali 

také doučování. Všichni pracovníci si myslí, že klienti navštěvují klub právě jen kvůli nudě a 

ostatních služeb si nevšímají, ale je zajímavé, že právě v Husitovi si děti uvědomují i to, že se 

v klubu mohou doučovat do školy a chápou, že to není běžné, aby se s nimi někdo doučoval, 

vnímají to tedy jako velkou výhodu návštěv klubu.  

 

5.5.7. Poradenství 

 V této podkapitole se také názory pracovníků a dětí shodovaly. Děti uváděly, že 

s pracovníky mohou řešit své problémy, tuto službu znají, ale vědomě ji příliš nevyužívají, 

nechodí za pracovníky s běžnými problémy. I pracovníci uvedli, že klienti za nimi sami příliš 

nechodí, že je většinou potřeba se doptat, ale že když se klienti otevřou, tak často nějaké 

problémy řeší.  

 

5.6. Shrnutí a závěry analýzy 

 V analýze jsem se hledala rozdíly a shody v názorech mezi klienty dvou různých 

klubů, mezi pracovníky dvou různých klubů a také mezi klienty a pracovníky. 

 Rozdíl mezi oběma kluby je už v jejich cílové skupině, která sice na první pohled a 

podle všech definic je stejná, ovšem ve skutečnosti jeden klub navštěvují pouze výhradně 

Romové, druhý pak děti a mládež z většinové společnosti. Díky tomu, že v jednom z klubů 

jsou právě pouze děti z jednoho etnika, názory a činnosti klientů dvou klubů se v jistých 

záležitostech liší.  

 Jeden z největších rozdílů se projevil v oblíbených činnostech, které děti v klubu 

dělají. Pro děti z většinové společnosti je v klubu oblíbenou činností počítač, zatímco romské 

děti mezi nejoblíbenější činnosti zařadily tanec, zpěv a hru na nástroje, čímž potvrdily teorii, 

která tyto aktivity staví mezi nejoblíbenější pro romskou komunitu. 



 

 

63 

 

 Pro mě hodně překvapivým výsledkem v analýze byl také fakt, že romské děti uváděly 

jako jeden z hlavních důvodů, proč do klubu dochází to, že se v klubu doučují a dělají si zde 

úkoly, což potvrdili i pracovníci klubu. Ukázala se tedy zajímavá nepředpokládaná edukační 

funkce klubu, kdy klub v některých případech supluje rodinu, která nemá správný postoj ke 

vzdělávání svých potomků. 

 Tyto etnické rozdíly mezi klienty se potvrdily i v lišících se odpovědích pracovníků 

klubu. V Pacifiku pracovníci označili za své hlavní cíle - začlenit děti do společnosti, pomoct 

jim v socializaci, vyhýbat se rizikům. Jako hlavní rizika označili alkohol, drogy, party, agresi. 

V Husitovi oproti tomu je hlavním cílem zajistit dětem bezpečný prostor, který mohou 

využívat. Jako hlavní rizika, před kterými je nutné děti chránit, pak pracovníci označili 

sociální tlak jejich komunity a rasismus většinové společnosti.  

 Co se týká pozitiv existence nízkoprahových klubů, pracovníci si myslí, že čas 

strávený v klubu, dětem rozhodně pomůže v budoucím životě, v Husitovi se domnívají, že 

tomu tak možná nebude u všech, ale rozhodně jim to pomáhá alespoň v životě současném, 

neboť díky návštěvám v klubu se umějí lépe chovat, doučují se, mají nějaký pozitivní kontakt 

s většinovou společností prostřednictvím pracovníků. Rozdíly mezi dětmi a pracovníky se 

projevily nejvíce v tom, že děti si některé věci, jako jsou například sociální služby v klubu, 

uvědomují pouze nepřímo. 

 Jinak se názory klientů a pracovníků shodovaly, bylo vidět, že pracovníci dělají svou 

práci dobře a dokážou názory klientů dobře odhadnout. Kromě rozdílů uvedených výše, bylo 

zajímavé, že v hodně faktech se výpovědi shodovaly a nezáleželo na tom, jakého etnika děti 

jsou, nebo z jakého klubu jsou. Do klubu chodí z podobných důvodů a všichni mají na 

nízkoprahový klub stejný názor - neumějí si bez něj svůj život představit. Zarazily mě proto i 

narážky pracovníků na fakt, že možná to s nízkoprahovými kluby nedopadne dobře, že mají 

dostávat méně peněz a pravděpodobně některé zaniknou.  

 Ukázalo se, že nízkoprahový klub není jen nástrojem k začleňování rizikové mládeže 

do společnosti, ale kromě této socializační funkce, zastává také například funkci edukační, 

zejména u romské mládeže. Jako další bych jmenovala aktivizační funkci, když se pracovníci 

snaží, aby děti trávily svůj volný čas smysluplným způsobem.  

 Jsem si vědoma určitých omezení své případové studie, zkoumala jsem jen určitý 

vzorek dětí v nízkoprahovém klubu, tedy případné rozšíření na více respondentů by výzkum 
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mohlo ovlivnit. Stejně tak jsem si vědoma toho, že výsledky nelze vztáhnout na všechny 

nízkoprahové kluby, opět z důvodu malého počtu zkoumaných případů. Přesto si troufám říct, 

že většina zjištění bude platná i v ostatních nízkoprahových klubech. Bylo by zajímavé tento 

výzkum v budoucnu rozšířit na více klubů a získat tak další hodnotné výsledky. 

  

Závěr 

 Ve své práci jsem definovala, co znamená pojem nízkoprahový klub, jaký je princip 

nízkoprahovosti, cílová skupina klubu, i historie klubů v České republice. Také jsem se 

zaměřila na vymezení pojmu riziková mládež a na romskou mládež, jako specifickou skupinu 

v populaci. Ukázalo se však, že teorie je jedna věc a praxe se může značně lišit. Ukázalo se, 

že nízkoprahový klub je multifunkční zařízení s mnoha nečekanými efekty a přesahuje tak i 

původní účel.  

 Hlavní rozdíly mezi dvěma kluby se ukázaly zejména vzhledem k etnickým 

odlišnostem mezi klienty. Jedním z rozdílů jsou oblíbené činnosti, jak děti v klubu tráví svůj 

volný čas. Pro romskou mládež, to kromě tance a hudby, je také doučování a příprava do 

školy. Zde se ukázala pro mě velmi nečekaná funkce edukační. Ukázalo se, že nízkoprahový 

klub není pouze jeden typ zařízení, ale několik typů zařízení v jednom. Děti zde mohou trávit 

svůj volný čas smysluplným způsobem a zároveň využívat i další služby, jako doučování 

nebo sociální poradenství, které však většinou využívají pouze nevědomě.  

 Jak z názoru klientů, tak pracovníků, lze odvodit, že pokud by se nízkoprahové kluby 

zrušily, mnoha dětem by se zhoršila jejich životní situace. A i přesto, že si pracovníci nejsou 

jisti tím, že všichni z jejich klientů budou v životě žít podle představ většinové společnosti, 

shodují se na tom, že účast v nízkoprahovém klubu pomáhá dětem v životě současném. Nejen, 

že jsou díky návštěvám v klubu úspěšnější ve škole, umí lépe navazovat vtahy s vrstevníky a 

tráví čas hodnotným způsobem, učí se také vhodné vzorce chování v různých situacích a klub 

jim často nahrazuje rodinu, kde zažívají problémy.  

 Překvapil mě také fakt, že v klubu Husita se vyskytuje zejména romská mládež, neboť 

když do klubu přijde neromské dítě, je vytlačeno, z důvodu, že Romové mají pocit, že klub je 

jen jejich. Je špatné, že už v tak nízkém věku děti ať na jedné, nebo druhé straně, pociťují 

averzi vůči etnickým menšinám (či většinám). Troufám si říct, že jediná možnost, jak 
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odstranit etnické předsudky, je seznámit se s odlišným etnikem a jeho specifiky už v mládí a 

získat nějaké pozitivní zkušenosti. Proto mým doporučením pro fungování nízkoprahových 

klubů do budoucna je snaha o multikulturní výchovu. „Je potřeba změny společenského 

klimatu a oslabení bariér mezi většinou a menšinou.“103 „Multikulturní výchova je edukační 

činnost zaměřená na to, aby učila lidi z různých etnik, národů, rasových a náboženských 

skupin žít spolu, vzájemně se respektovat a spolupracovat.“104 „Cílem multikulturní výchovy 

je občanská společnost, jejíž členové se budou - jako jednotlivci i jako skupiny - navzájem 

respektovat, tolerovat a kulturně obohacovat.“105 Doporučila bych nízkoprahovým klubům 

pořádat více společných akcí, aby se děti různých etnik více poznaly, navázaly nová přátelství 

a začaly „nacházet styčné body pro společné aktivity a vzájemnou spolupráci.“106 

 Jsem si vědoma toho, že moje práce nejde příliš do hloubky jednotlivých problémů, 

neboť se jedná pouze o bakalářskou práci, a toto téma je příliš široké ke zkoumání a uchopení, 

neboť se stále nabízí další otázky a další možnosti, jak na nízkoprahové kluby nahlížet. I proto 

bych v budoucnu ráda na svůj výzkum navázala, nebo to doporučila ostatním. Myslím, že by 

výzkum bylo zajímavé rozšířit o více respondentů. Stejně tak by bylo užitečné provést 

porovnání pražských nízkoprahových klubů a klubů v menším městě. Nejzajímavější by bylo 

zkoumat nízkoprahový klub v delším časovém horizontu prostřednictvím longitudinální studie 

a sledovat efekty, které na klienty má 

 Myslím si, že nízkoprahový klub je služba, která má v systému sociálních služeb své 

opodstatněné místo, možná i proto, že na první pohled jako sociální služba nepůsobí a 

riziková mládež, která by jakoukoli službu a priori odmítala, navštěvuje nízkoprahový klub, 

protože si skutečný účel dostatečně neuvědomuje a vyhledává ho, aby měla kde smysluplně 

trávit svůj volný čas. Rozhodně však přináší nečekané efekty a mládež, která klub vyhledává, 

by jinak musela trávit svůj volný čas neorganizovaně, často sami doma, nebo na ulici a mohla 

by mít větší tendence k sociálně-patologickým jevům. Proto si myslím, že nízkoprahový klub 

jako služba má smysl a určitě by se měl dále rozvíjet a také zkoumat. Do budoucna by to 

určitě mohla být služba prospěšná pro celou společnost.  

103- MATOUŠEK, Oldřich; KROFTOVÁ , Andrea. Mládež a delikvence. [s.l.]: Portál , 1998. ISBN: 80-7178-226-2-
str.140 

104- PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: Příručka (nejen) pro učitele. 2. vyd. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-
7387-502-2.-str.15 

105- ŘÍČAN , Pavel. S Romy žít budeme, jde o to jak : dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje 
společné budoucnosti. [s.l.]: Portál, 1998. 143 s. ISBN 8071782505,-str.117 

106- BALBÍN, Jaroslav. Romové a volný čas. Ústí nad Labem: HNUTÍ R, 1997. ISBN 80-902149-5-9.- str.48 
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Summary: 

In my thesis, I defined what means the term „low threshold facility“, what is the principle of 

low threshold, the target group and even the history of these facilities in Czech republic. I also 

concentrated on defining the term „youth at risk“ and „gypsy youth“ as a specific group in our 

population. 

Main differences between these two clubs have shown to be associated with ethnical diversity 

among the clients. One of the differences are favorite time spending activities in the club. For 

the gypsy youth, it is mainly dancing and singing, followed by learning and preparing for 

school lessons. That have shown us another function of the low threshold facility. The highly 

appreciated educational function, which means that one low threshold facilty can cover a 

whole range of other facilities under one roof. Children can spend time here in a meaningful 

way while they can enjoy other services, such as tutoring or social counselling which they 

usually use quite unknowingly.  

You can deduce from the opinions of clients as well as social workers, that if the low 

threshold facilites should be shut down, lots of children would get into worse social situations 

than they are now. And even though the workers are not sure of what will become of their 

clients in their lifes to come, they agree on making a good impact on the present life of their 

clients. Not only the clients are more succesful at school, they are better at forming new 

relationships, spend time in a meaningful way, learn the way how society works in specific 

situations and the facility often compensates for a family, where most of their problems come 

from. 

I find the low threshold facilities as institutions, which have their rightful place in the system 

of social services. At first sight, it definitely doesn’t look like a social service and that’s one 

of the reasons why youth at risk, which would normally defy any social service, come here to 

spend some time, play games, chat with friends, without realizing the main reason the club 

exists. The facilities have some unexpected effects and the youth visiting the club, would be 

unorganized, home alone, on the street or else, and would be prone to social-pathological 

behavior, if left unsupervised by the facilities. That’s also why I think the low threshold 

facilities have a purpose and should be definitely improved, researched and cared for in the 

times to come. 
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Příloha číslo 1: Dotazník pro klienty 

O klubu: 

Proč se tento klub jmenuje nízkoprahový? Víš to? 

Proč si myslíš, že tento klub existuje? 

Je tady v okolí ještě podobný klub? 

Jak jsi se o klubu dozvěděl? 

Chodí sem do klubu ještě někdo, kromě vás dětí a pracovníků? 

Líbí se ti vybavení klubu? 

Změnil by si tady něco na vybavení? 

Pokud ano, co by si tu chtěl mít? 

 

O dětech: 

Jak staré děti chodí sem do klubu? 

Jsou to děti tady z okolí? 

Proč ty jsi sem začal chodit? 

Co tu nejraději děláš? 

Proč sem vlastně chodíš? 

Jak často sem chodíš? 

Našel sis tu nové kamarády? Máš tu hodně kamarádů? 

Co tady v klubu lze všechno dělat? 

Ptají se vás pracovníci, co byste chtěli dělat? 

Kdyby tenhle klub neexistoval, kam by si chodil místo toho? 

Co nejraději děláš, když nejdeš do klubu? 

Je něco, co se ti tady nelíbí?  

Pokud ano, Co by si chtěl změnit? 

 

O pracovnících: 

Proč jsou v klubu pracovníci? 

Co tu dělají? 

Jsou pracovníci tvoji kamarádi?  

Vyhledáváš někdy jejich pomoc? 
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Příloha číslo 2: Dotazník pro pracovníky 

 

O klubu: 

Jak dlouho už existuje tento klub?  

Za jakým účelem byl založen a kdo je zřizovatelem?  

Jaký je hlavní cíl vašeho NZDM? O co se snažíte? 

Myslíte, že děti to vnímají stejně jako vy? Vědí, co je hlavní cíl klubu? 

Kde získáváte peníze na svou činnost? 

Kdo, kromě dětí, ještě dochází do klubu? 

Jaké služby váš klub nabízí? 

Jak vzniká nabídka služeb? 

Můžou i děti přijít s návrhy? 

Kdo rozhoduje o vybavení klubu? 

Jak se může cílová skupina dozvědět o klubu?  

Jak informujete klienty o nabídce služeb? 

Jak vnímáte ostatní nízkoprahové kluby? Jako konkurenci? Spolupracujete? 

 

O klientech: 

Jaká je cílová skupina návštěvníků ve vašem klubu? 

Jak byste popsali průměrného návštěvníka?Kluci/ holky, věk, etnikum.. 

Nazval byste klienty vašeho klubu rizikovou mládeží? 

Pokud ano, jakými riziky si myslíte, že je ohrožována?  

Pokud ano, Proč byste klienty zařadit do této skupiny? 

Chodí k vám i neriziková mládež? 

Proč si myslíte, že děti nejčastěji do klubu dochází? 

Co v klubu nejraději dělají? 

Co myslíte, že si myslí o vás? Jak vás vnímají? 

Vyhledávají často vaši pomoc? 
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O pracovnících: 

Jak dlouho pracujete v klubu? 

Proč jste si vybral zrovna tuto práci? 

Co se vám tady na práci v klubu nejvíce líbí? 

Je něco, co se vám nelíbí? 

Jaké problémy nejčastěji řešíte? 

Co byste tady rád změnil? 

Co si myslíte, že je nejpozitivnější na existenci  nízkoprahového klubu? A jsou také nějaká negativa? 

 

          

Příloha číslo 3: Zkratky respondentů 

KP1: Klient Pacifiku číslo 1 – Rozhovor byl pořízen 19.1. 2012 a trval 9 minut 

KP2:Klient Pacifiku číslo 2 – Rozhovor byl pořízen 19.1. 2012 a trval 13 minut 

KP3:Klient Pacifiku číslo 3 – Rozhovor byl pořízen 19.1. 2012 a trval 17 minut 

KH1: Klient Husity číslo 1 – Rozhovor byl pořízen 31.1. 2012 a trval 5 minut 

KH2: Klient Husity číslo 2 -  Rozhovor byl pořízen 31.1. 2012 a trval 8 minut 

KH3: Klient Husity číslo 3 – Rozhovor byl pořízen 31.1. 2012 a trval 8 minut 

PP1:Pracovník Pacifiku číslo 1 – Rozhovor byl pořízen 27.1. 2012 a trval 27 minut 

PP2:Pracovník Pacifiku číslo 2 – Rozhovor byl pořízen 27.1. 2012 a trval 19 minut 

PH1:Pracovník Husity číslo 1 – Rozhovor byl pořízen 31.1. 2012 a trval 13 minut 

PH2:Pracovník Husity číslo 2 – Rozhovor byl pořízen 31.1. 2012 a trval 17 minut 

PH3:Pracovník Husity číslo 3 -  Rozhovor byl pořízen 31.1. 2012 a trval 16 minut 
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Příloha číslo 4: Rozdíly u klientů (tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klienti X Klienti Klienti Pacifik 

Klienti Husita  Cílová skupina 

Romové  X  Většinová společnost 

Oblíbené činnosti v klubu 

Tanec, hra na nástroje X počítač, povídání s pracovníky 

Důvody, proč dochází do klubu 

Doučování X Nuda 
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Příloha číslo 5: Rozdíly u pracovníků (tabulka) 

 

Pracovníci X 
Pracovníci 

Pracovníci Pacifik 

Pracovníci Husita Cíle pracovníků 

Dělat klientům hezké dětství, poskytovat jim bezpečný prostor, kde mohou 
trávit čas X pomáhat dětem začlenit se do společnosti, vyhýbat se 

rizikovým situacím 

Hlavní rizika, kterými jsou klienti ohroženi 

Sociální tlak komunity, rasismus většinové společnosti X Alkohol, drogy, 
party, agrese 

Názor na přítomnost rodičů 

Rodiče dochází do klubu, komunikace s celou komunitou X rodiče nejsou 
příliš vítaní 

Názor na to, jak NZDM pomůže v budoucnosti klientům 

Některým nepomůže, ale pomáhá v současnosti X určitě pomůže 

 


