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ÚVOD 

 

Česká republika má druhou největší spotřebu alkoholu na osobu na celém světě, jak 

vyplývá z poslední zveřejněné zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2011. 

Ta upozorňuje i na to, že zvyšující se spotřeba alkoholu může mít na lidskou společnost 

nesmírné následky. Přesto v ČR existuje pouze jediná nezisková organizace (NO), jež by 

poskytovala pomoc lidem, kterým démon alkoholu přerostl přes hlavu a kteří potřebují 

odborné zázemí, aby se z jeho spárů dostali. Tou zmíněnou organizací je ALMA FEMINA o. 

s., která poskytuje komplexní služby následné péče určené ženám s problémem zneužívání 

alkoholu. 

 Vzhledem k tomu, že jsem chtěla svou bakalářskou práci směřovat k tematice 

ženského aktivismu a neziskových organizací, pátrala jsem po takové, která by tato kritéria 

splňovala. Důvodem, proč jsem si pak vybrala tuto konkrétní organizaci, je především její 

jedinečnost na scéně neziskového sektoru. A protože se jedná o organizaci poměrně mladou, 

vzniklou teprve v roce 2007, nebyla o ní zatím žádná studie zpracována. Již tím se ale 

dostávám k několika otázkám. Jak je možné, že organizace s takovým zaměřením vznikla 

teprve 18 let po revoluci? A co stojí za tím, že žádná studie doposud vypracována nebyla? 

Ano, organizace je mladá, ale její jedinečné zaměření by mělo přeci pozornost výzkumníků 

přitahovat. Nejen na tyto otázky se v rámci práce pokusím odpovědět.  

Otázek se objevilo mnoho, tou pro mne klíčovou a hlavní výzkumnou otázkou, která 

v sobě zahrnuje nejen tyto dílčí podotázky, je otázka, jaké místo zaujímá organizace ALMA 

FEMINA o. s. na současné scéně prožensky orientovaných neziskových organizací.  

Ve své studii se pokusím výzkumnou otázku zodpovědět pomocí kvalitativních metod, 

které zahrnují rešerše veškerých interních dokumentů organizace, kterými byly Stanovy, 

Komplex vnitřních předpisů, Odborná metodika práce s cílovou skupinou, Etický kodex 

zaměstnanců a Výroční zprávy (VZ) z let 2009 – 2011. Důležitou částí pak bude rozbor 

subjektivních výpovědí organizátorek organizace, které jsem získala metodou 

strukturovaných rozhovorů. Na základě získaných informací je pak vytvořena podrobná 

historiografie, která by nemohla být úplná, pokud bych ji nepodpořila informacemi získanými 

z rozhovorů s organizátorkami. Rozhovory jsou pak hlavním zdrojem analýzy reflexe 

organizátorek toho, jak chápou svou činnost, jak vnímají organizaci ALMA FEMINA o. s.  

Bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou hlavních částí. Smyslem první z nich je 

zachytit teoretická východiska tak, aby mi pomohla při rozkrývání problematiky zkoumané 
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organizace. Teoretická východiska jsem opřela o čtyři základní pilíře. První z nich se týká 

problematiky neziskového sektoru a neziskových organizací. Tato část by mi měla pomoci 

k zařazení organizace do tohoto neveřejného prostoru a určení její základní typologie. Druhá 

teoretická část se přímo zabývá problematikou ženského aktivismu v ČR, jeho vývojem po 

roce 1989, kontextem v rámci neziskového sektoru a typologií prožensky orientovaných 

neziskových organizací. Tento teoretický rámec je pak klíčový k následnému zařazení 

zkoumané organizace do ženského aktivismu a k pochopení toho, jak samy sebe vnímají 

organizátorky sdružení. Třetí část jsem věnovala genderovým východiskům práce, které mi 

poslouží k tomu, abych zjistila, na jakých principech zkoumaná organizace staví, z jakých 

vychází. Poslední teoretický koncept se zabývá náčrtem diskuse mezi odbornými adiktology a 

genderovými specialisty ke specifikům alkoholismu u žen. 

Druhá část mé práce je analytická. Nejprve podrobně vysvětlím metodologické 

principy, ze kterých jsem vycházela. Dále se jedná se o podrobné zachycení historiografie 

organizace pomocí rekonstrukce jejích materiálů a rozhovorů s organizátorkami. Poslední část 

je věnována samotné analýze rozhovorů s organizátorkami a jejich vlastnímu vnímání role 

zkoumané organizace v různých kontextech, ať už se jedná o kontext sociálního hnutí, 

ženského aktivismu či veřejného mínění. V závěru pak shrnu veškeré výsledky svého 

výzkumu, ke kterým jsem v této studii dospěla.  

Přínos své práce vidím především ve zmapování bílého místa neziskového sektoru. 

Kromě toho si však všímám i genderových aspektů při řešení daného problému. Na tomto 

místě bych však chtěla upozornit, že se nejedná primárně o genderovou práci. S ohledem na 

to, jakou problematikou se zkoumaná organizace zabývá, některé genderové otázky se mi zde 

objevily. A protože je považuji v tomto kontextu za významné, zaměřím se okrajově i na ně. 

Těžištěm mé práce tedy není genderová analýza, ale ženský aktivismus. 

Jedná se o prvotní studii, která zachycuje konkrétní organizaci ve stavu tak velké 

krize, která nevylučuje její zánik. Z toho mi opět vyplývá několik otázek. Jak je možné, že se 

organizace s takovouto tematikou dostala do existenční krize? Kde je podpora veřejnosti? 

Copak společnost nevnímá alkoholismus jako hrozbu? Jaký názor na to mají organizátorky 

sdružení? Ve své práci se pokusím všechny tyto otázky zodpovědět a zaplnit ono pomyslné 

bílé místo na poli prožensky orientovaných neziskových organizací. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

Teoretická část mé práce je klíčovým východiskem pro pochopení existence 

občanského sdružení Alma Femina o. s., důvodu jejího vzniku a vývoje a v neposlední řadě i 

její funkce. 

Teorie je rozdělena do čtyř hlavních bloků, přičemž první se zabývá neziskovým 

sektorem v České republice, druhý ženským aktivismem po roce 1989 v ČR a existencí 

ženských neziskových organizací v této době. Třetí je pak věnována základním genderovým 

konceptům, které se mi dále v práci objevují. Poslední, doplňková, část pak zachycuje 

problematiku alkoholismu s jejími specifiky u žen a využití genderových principů při léčbě. 

 

 

1. NEZISKOVÝ SEKTOR 

 

Kvůli správnému chápání této problematiky je nejprve zapotřebí vymezit si základní 

pojmy a terminologii neziskového sektoru, se kterými se bude v textu pracovat. 

 

 

1.1. Terminologie neziskového sektoru 

 

Prvním pojmem bude samotný neziskový sektor. Ten podle Rektoříka (2001) vedle 

soukromého a veřejného sektoru a sektoru domácností tvoří základní členění ekonomiky. 

Otázka terminologie stále není ustálena, a proto v chápání tohoto pojmu vznikají nemnohé 

problémy, jak uvádí Frič (2001). To Skovajsa (2010) potvrzuje tvrzením, že pro tento sektor 

existují různá označení, která popisují prostor mezi státem, trhem a domácností, přičemž 

každé označené má své přednosti i nedostatky.  

Při použití pojmosloví neziskový sektor je zdůrazněno, že jeho cílem není oproti 

komerčním a ziskovým organizacím vytvářet zisk (Frič, 2001). Kvůli nepřesnosti pojmu 

neziskový sektor se upřednostňuje pojem nestátní neziskový sektor, i když i ten skýtá mnohé 

problémy. Toto označení jen vyjadřuje postavení mimo stát a trh, ale jak uvádí Skovajsa, 

(2010) neřeší problematiku pojmu „neziskový“. Dalším z označení je třetí sektor. Toto 

označení má opět vycházejíce ze Skovajsy (2010) 4 nevýhody, tedy že není pozitivně 

vymezen v rámci obsahové stránky, že může být chápán jako terciární sektor služeb, pořadí 
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může vypovídat o menší důležitosti sektoru a tento pojem není srozumitelný veřejnosti. Méně 

často používaným termínem je nevládní sektor. Tento výraz je nepřesným překladem 

z anglického slova „non-governmental“, což neznamená jen nevládní, ale i nestátní. Tento 

pojem v sobě zahrnuje i soukromé objekty, které se orientují na zisk, což je nedostatkem 

(Skovajsa, 2010). Dalším termínem, který se v České republice příliš neobjevuje, ale 

v odborné literatuře na něj můžeme narazit, je nezávislý sektor, používaný převážně ve Velké 

Británii. Skovajsa (2010) uvádí, že toto označení vyjadřuje takovou míru nezávislosti, než 

jakou jsou schopné organizace mít, neboť řada z nich je závislá na podpoře státu či 

soukromých firem a dalších. Dalším výrazem, který Skovajsa uvádí, je dobrovolnický 

sektor, často užívaný v USA. Tento termín má výhodu v tom, že správně vystihuje důležitý 

podíl dobrovolníků na činnosti organizace. Popisuje ale jen část fungování sektoru, protože 

zde pracují i placení zaměstnanci (Skovajsa, 2010).  

Závěrečným termínem je pak občanský sektor. Vajdová (2005) uvádí, že tento výraz 

vyjadřuje propojenost s občanskou společností. 

 

 

1.2. Charakteristika neziskového sektoru podle L. M. Salomona 

 

Vzhledem k nepřesné terminologii by bylo vhodné uvést společnou definici, která by 

zahrnovala veškeré dříve zmíněné aspekty terminologické perspektivy. Frič (2001) se 

domnívá, že nejvhodnější řešení tohoto problému nabízí L. M. Salomon, který vytvořil 

strukturálně-operacionální definici. Podle ní je neziskový sektor složený z organizací, které 

jsou charakterizovány pěti společnými rysy.   

Prvním z nich je, že se jedná o organizace, tedy skupiny, které jsou do určité míry 

institucionalizovány. To je v některých zemích dáno jejich formálním statutem, v některých 

pak může být jejich podoba vyjádřena jiným způsobem (pravidelné schůze, jednací pravidla 

či jiný stupeň organizační činnosti). Druhým znakem je, že mají soukromou povahu, jsou tedy 

oddělené od státní správy. Neznamená to ale, že nemohou mít významnou státní podporu. 

Dalším rysem je, že si, jak již bylo zmíněno, nerozdělují zisk. Čtvrtým společným faktorem 

je, že jsou autonomní, tedy řídí svou činnost samy. Nejsou nikým ovládány zvenčí, mají 

vlastní vnitřní pravidla. Posledním znakem pak je, že jsou dobrovolné, tedy že zde existuje 

dobrovolná činnost buď v účasti na určitých aktivitách, nebo ve vedení organizace. 

Všechny tyto aspekty můžeme najít v základních charakteristikách mnou zkoumaného 

občanského sdružení. Organizace ALMA FEMINA o. s. je plně institucionalizovaná 
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organizace soukromoprávní povahy. Nevytváří zisk, který by byl přerozdělován mezi její 

členy. Plně řídí svou činnost sama na základě interních dokumentů a všichni její členové jsou 

dobrovolnými participanty. 

 

 

1.3. Neziskové organizace 

 

Tato část o charakteristikách neziskového sektoru vytváří konceptuální aparát k tomu, 

abych mohla mnou zkoumanou organizaci zařadit do této oblasti podle stávající typologie. 

Podle Rakušanové (2007) hrají neziskové organizace (NO) v demokratické společnosti 

několik důležitých rolí v oblasti zájmu občanů. V prvé řadě je to role participativní, občané na 

základě sdružování uskutečňují společné zájmy a požadavky, řeší společné problémy. Další je 

role servisní, která bude podrobněji popsána dle Friče (2001) dále v textu. Vzhledem 

ke svému vysokému počtu NO také podle Rakušanové (2007) přispívají k vytváření názorové 

plurality a k tvorbě alternativních řešení problémů. NO zároveň v některých oblastech 

nenabízí alternativy, ale jsou jediným řešením situace. Příkladem tohoto může být práce 

s mentálně postiženými či azylové domy, jak dále Rakušanová (2007) dodává. 

Ve veškeré odborné literatuře se dělí subjekty občanského sektoru do čtyř hlavních 

skupin. Mezi ony čtyři základní patří nadace podle Malinovy (2003) terminologie patří 

nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení a evidované 

právnické osoby církve. 

Vzhledem k tomu, že mnou zkoumaná organizace spadá do kategorie subjektů 

občanských sdružení, uvedu zde jejich stručnou charakteristiku. Rakušanová (2007) ve své 

knize uvádí přehlednou tabulku se základními rysy NO. V případ občanského sdružení se 

podle ní jedná o sdružení fyzických a právnických osob, která vznikají za účelem realizovat 

určitý společný zájem. Dohnalová (2006) dodává, že se jedná o spolky, společnosti, svazy, 

hnutí a jiná občanská sdružení, jakož i odborné organizace, které mohou občané zakládat 

k svému právu svobodně se sdružovat. Jeho právní úpravou je zákon č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů (Rakušanová, 2007). Podle Dohnalové (2003) jsou občanská sdružení 

nejčastějším typem právní formy nestátní neziskové organizace v České republice. 

 

Pod pojmem neziskového sektoru můžeme najít širokou škálu NO a pro správné 

pochopení zkoumané organizace budeme vycházet z Fričovy typologie dělení organizací 

podle míry veřejného prospěchu. NO často přispívají veřejnému blahu a podle tohoto měřítka 
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je Frič (2001) dělí na dvě základní skupiny, na organizace vzájemně prospěšné a na 

organizace veřejně prospěšné. První zmíněné mají za hlavní cíl sloužit zájmům vlastních 

členů. Veřejný prospěch se může objevit, ale není hlavním cílem. Naopak druhé, veřejně 

prospěšné organizace mají za hlavní cíl poskytování veřejně prospěšných služeb a sloužit 

obecným zájmům. Přijímají všechny z širší veřejnosti, kteří tuto službu potřebují.  

Další způsob, jak Frič (2001) rozděluje NO, je rozlišení podle typu převládající 

činnosti na servisní a advokační. Servisní se soustřeďují na poskytování různých služeb, které 

ve své podstatě většinou nemohou přinášet zisk, příkladem jsou služby pro handicapované či 

marginální skupiny a další. Advokační NO se zabývají obhajobou práv a zájmů různých 

skupin či veřejných zájmů, upozorňují na problematické otázky, kontrolují rozhodování státní 

správy či projevují veřejně své názory (Frič, 2001). Toto dělení pak doplňuje Skovajsa (2010) 

o zájmové NO, které přináší realizaci vlastních aktivit. Tyto bývají někdy řazeny k servisním 

NO. Patří sem zájmové kroužky, sportovní oddíly či umělecké spolky. 

Vrátíme se k původnímu Fričovu dělení, z čehož nám vyplyne, že neziskový sektor lze 

rozčlenit na čtyři hlavní okruhy. Servisní veřejně prospěšné NO (oblast sociální péče či 

zdraví), servisní vzájemně prospěšné NO (sportovní kluby), advokační veřejně prospěšné NO 

(lidská práva, ekologie), advokační vzájemně prospěšné NO (odbory, profesní komory).  

Na základě této typologie můžeme zkoumanou organizaci ALMA FEMINA o. s. 

zařadit. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšné služby, které jsou určené širší 

veřejnosti s potřebou řešení dané problematik (v tomto případě se jedná o následné doléčovací 

služby) zařadíme organizaci podle míry prospěchu do veřejně prospěšných. S ohledem na 

zaměření organizace v oblasti poskytování služeb specifické skupině lidí (ženy 

s problematickým užíváním alkoholických látek), se jedná o typ servisní. Toto občanské 

sdružení tedy můžeme kvalifikovat jako servisní veřejně prospěšnou NO. 

NO jsou rozděleny podle pole působnosti podle Mezinárodní klasifikace neziskových 

organizací (ICNPO)
1
 do dvanácti oblastí. Jsou to kultura, umění, sport a rekreace (divadla, 

časopisy, knihovny, sportovní kluby, dětské tábory), vzdělání a výzkum (vysoké školy, 

výzkumné ústavy), zdraví (nemocnice, lékařská pohotovost), sociální služby (péče o 

handicapované, pomoc lidem bez domova, jídelny), ekologie (ochrana živočichů, veterinární 

služby), rozvoje obce (komunity) a bydlení (hasiči, bytová družstva, zahrádkářské aktivity), 

ochrana práv a obhajoby zájmů (právní poradenství, sdružení měst a obcí, ochrana 

spotřebitele), politika (politická hnutí, politické strany), organizování dobročinnosti (nadace, 

                                                 
1
 „The International Clasification of Nonprofit Organizations“ 
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centra pro dobrovolníky), náboženství (kostely, mešity), mezinárodní aktivity (výměnné 

kulturní programy, rozvojové pomoci), profesní a pracovní vztahy (profesní komory) a 

posledním je jiná oblast. 

Organizaci ALMA FEMINA o. s. můžeme podle jejího komplexního zaměření zařadit 

do oblasti sociálních služeb. Ve své činnosti se totiž zabývá pomocí ženám, které měly 

problémy se zneužíváním alkoholu. 

 

 

1.4. Vývoj neziskového sektoru po roce 1989 

 

Vzhledem k době založení občanského sdružení AF je nutné alespoň ve stručnosti 

zachytit vývoj neziskového sektoru v České republice od roku 1989, což nám pomůže lépe 

pochopit některé okolnosti jejího vzniku.  Rok 1989 je důležitým bodem pro českou 

společnost, neboť byla přijata nová legislativa, což podle Vajdové (2004) umožnilo vznik 

mnoha nových NO.  

Dle Vajdové (2004) lze vývoj rozdělit do pěti etap. První etapa (1990-1992) 

znamenala příliv financí ze zahraničí, NO začaly vznikat v širší míře hlavně kvůli 

porevolučnímu nadšení. Druhá etapa (1993-1996) se projevila odtažitostí k neziskovému 

sektoru, přestože měla celkem stabilní podporu státu. Třetí (1997-2001) pak znamená 

upevnění legislativy neziskového sektoru, hlavně co se týče nadací a církevních právnických 

osob. Šilhánová (1996) k tomu dodává, že zároveň dochází k výrazné ekonomické podpoře i 

ze strany státu. Další etapa (od 2002 do roku 2004) se vyznačuje odchodem zahraničních 

sponzorů a využívání strukturálních fondů EU, což je pro vnik Almy Feminy o. s. klíčové. A 

nakonec pátá etapa (od 2005), která je dále soustředěna na trvající vliv Evropské unie 

(Vajdová, 2004).  

 

 

 

2. SOCIÁLNÍ HNUTÍ A ŽENSKÝ AKTIVISMUS V ČR PO ROCE 1989 

 

V druhé části bude představeno ženské hnutí, ženský aktivismus v ČR po roce 1989 a 

ženské neziskové organizace. Tento teoretický rámec mi pomůže při zařazování zkoumané 
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organizace do kontextu ženského aktivismu a pomůže také pochopit sebereflexi organizátorek 

v souvislosti s ženským hnutím. 

 

2.1. Ženské hnutí 

 

Nejprve bych pro přehlednost ve stručnosti charakterizovala sociální hnutí, a to 

s ohledem na to, že ženské hnutí je jednou z jeho částí. Podle názoru Znebejánka (1997) 

udává nejuznávanější definici Diani, který za hlavní aspekty sociálního hnutí považuje to, že 

se jedná o síť neformálních interakcí mezi několika individui, skupinami či organizacemi, že 

tito jednotlivci či skupiny jsou pak angažované v politických či kulturních konfliktech. Třetím 

znakem, který uvádí, je pak sdílená kolektivní identita. 

  

Pro mé potřeby je však zásadní specifické hnutí ženské, které vychází z přesvědčení o 

nevýhodné situaci žen ve společnosti. Podle definice Maříkové (1996) je chápáno jako hnutí 

za rovnoprávnost žen a Slovník antropologické občanské společnosti jej definuje jako „hnutí 

usilující o dosažení politické, ekonomické a sociální rovnosti žen s muži, prosazování práv a 

zájmů žen
2
.“ 

Existence samotného ženského hnutí v ČR po roce 1989 zůstává otázkou (Císař, 2008; 

Havelková, 2008). Vodrážka (2006) spíš současnou situaci na českém poli nepovažuje za 

aktivní hnutí, ale za situaci, kterou nazývá "aktivismem bez hnutí".  

 Vodrážka (2006) zastává toto tvrzení z toho důvodu, že se podle něj v prvé řadě 

většina skupin odmítá reprezentovat jako ženských, nebo se za ně sice považují, ale od 

otevřených feministických snah se distancují. V následující stati vycházím z Vodrážky 

(2006), který uvádí chybějící znaky, typické pro hnutí. Podle něj chybí vůdčí osobnosti či 

mluvčí a reprezentantky ženských skupin, která je pro sociální hnutí typická. Chybí i základní 

programový dokument či politický text, který by vymezoval toto hnutí s jeho základními cíly. 

Ženský aktivismus je tichý, neexistuje otevřená snaha o dosažení změn, skupiny se přímo 

distancují od toho vejít do otevřeného konfliktu, dalšího znaku hnutí. Zároveň neexistují ani 

žádná intelektuální centra, kterými se hnutí vyznačuje. V ČR je možno nalézt jen informační 

či osvětové kluby. Podle něj neexistuje ani žádný mediální prostředek, na jehož základě by 

feministický okruh i širší veřejnost mohly vést diskusi. Tato konstruktivní diskuse tím pádem 

také chybí, přičemž veřejná diskuse je dalším důležitým znakem hnutí. Kvůli nedostatku 

                                                 
2
 DOHNALOVÁ, Marie; MALINA, Jaroslav. Slovník antropologie občanské společnosti. Brno: CERM, 2006. 

778 s. ISBN 80-7204-349-8. s 215. 
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zveřejňování informací se tak společnost nedozvídá stanoviska a názory ženských skupin a 

proto dochází k jeho odsuzování. Nikdy nedošlo ani k plnému institucionalizování tohoto 

hnutí, a to hlavně z důvodu chybějícího feministického diskurzu před rokem 1989. 

Charakteristické přitom je, že se hnutí vyznačuje přechodem od spontánních aktivit 

k institucionálnímu ukotvení. Hnutí není v ČR ucelené, téměř každá skupina se výhradně 

vymezuje vůči ostatním, skupiny spolu ani nenavazují spolupráci.  

Proti Vodrážkovu názoru se určitým způsobem staví Havelková (2008), která rozebírá 

současnou českou situaci podle Dianiho definice sociálního hnutí, kterou jsem uvedla v úvodu 

této části práce. Podle ní jsou první dvě podmínky splněny. Jedná se o síťování, i když 

neformální, a o vymezení určitého konfliktu. Poslední podmínka, sdílená kolektivní identita, 

je však, jak dále uvádí, problematická. Problém vidí především v tom, že akademická obec 

ČR se od označení „ženské hnutí“ na rozdíl od západních států distancuje. Tento termín je 

podle ní využíván převážně médii. Při mém výzkumu se mi toto tvrzení u organizátorek 

zkoumaného sdružení plně potvrdilo, což bude podrobněji rozebráno v části této studie 

týkající se sebereflexe organizátorek. 

Havelková (2008) pak shrnuje tuto otázku tak, že existenci tomuto aktivismu, ať už ho 

označíme jakkoli, upřít nemůžeme. 

 

 

2.2. Ženské neziskové organizace a jejich historie po roce 1989 

 

Jak jsem již uvedla, ženský aktivismus je v ČR tvořen převážně jednotlivými žensky 

orientovanými skupinami a organizacemi. Císař (2008) uvádí, že v České republice od 

počátku devadesátých let existovaly desítky skupin, v první polovině 90. let již bylo dle 

Haškové a Křížkové (2006b) v ČR dokonce registrováno na sedmdesát ženských NO. 

Naprostá většina těchto skupin vznikla až po roce 1989 (výjimkou je Český svaz žen (ČSŽ) a 

Pražské matky, fungující již před revolucí). Tyto nově vzniklé skupiny byly aktivní převážně 

v občanské než ve formálně-politické oblasti, zaměřovaly se na zajištění služeb, které nebyly 

plně poskytované státem, např. na podporu obětí domácího násilí nebo na matky 

samoživitelky. Další oblastí, kterou se první ženské organizace zabývaly, byla osvěta v oblasti 

genderové rovnosti a postavení žen (Hašková; Křížková, 2006b). 

Na místě by pro plné chápání zkoumané organizace bylo dobré zmínit historii 

ženských NO po roce 1989 v ČR. 
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První ženské organizace vzniklé po roce 1989 byly podporovány ze zahraničí, a to jak 

tvrdí Hašková a Křížková (2006b) zahraničními financemi (získanými od soukromých 

zahraničních nadací či na základě rozvojové pomoci), což odpovídá etapám vývoje celého 

neziskového sektoru podle Vajdové (2004), které jsem zmínila v předchozí části, tak podle 

Havelkové (2008) i tím, že zakladatelkami byly ženy se zkušenostmi získanými v západních 

zemích, protože zkušenosti samotných českých žen byly vzhledem k předchozímu 

socialistickému režimu v této oblasti prakticky nulové. Havelková (2008) k tomu zároveň 

dodává, že se toto událo vzhledem k historickému vývoji, neboť podle ní úplně vzhledem 

k soudobému režimu feministické hnutí u nás přeskočilo druhou vlnu feminismu
3
 a jeho 

představitelky byly nuceny přizpůsobit se současnému stavu západních zemí a novému 

diskurzu. Samozřejmostí pak je, na čemž se shodnou obě autorky, že ideologická základna 

také vzhledem k nízké míře povědomí o těchto tématech pocházela ze západu
4
. 

První vzniklé ženské skupiny byly většinou velmi malé, výjimkou nebylo, že je tvořila 

pouze hrstka aktivních členek. I to bylo podle Haškové a Křížkové (2006b) jedním z důvodů, 

proč mnoho NO nepřežilo přelom poloviny devadesátých let a v současnosti existuje jen 

jedna třetina NO z první poloviny 90. let. Druhým důvodem hojného zániku organizací je 

změna českých zákonů v druhé polovině tohoto období.  Legislativa se zaměřila na podporu 

větších organizací, které byly formálně registrované (Marksová-Tominová, 1999 in Hašková; 

Křížková 2006b, s. 85). 

Až od konce 90 let (Císař, 2008), což Hašková a Křížková (2006b) specifikují na 

období od příprav ČR na vstup do EU, se situace na poli NO znatelně mění a genderová 

problematika se v hojnější míře dostává do politické i mediální pozornosti. Hlavním důvodem 

tohoto je podle Pavlíka (2004) posudek Evropské komise, která nerovnost pohlaví v ČR 

považuje za zásadní nedostatek. Tím pádem toto téma získává poprvé vládní pozornost. 

Změny v genderové rovnosti, které bylo nutné provést, přestože byly jednou z méně 

důležitých podmínek pro vstup ČR do EU, však zůstaly podle Pavlíka (2004) ve většině 

případů v podobě formalit, společnost se jejich zavedení do praxe nedočkala. Přesto se na 

základě postupů EU dosáhlo alespoň toho, že se problematika rovnosti dostala v malé míře do 

povědomí širší veřejnosti. 

                                                 
3
 Feminismus se v literatuře obvykle dělí do 3 vln. Podle Havelkové (2008) první z nich začala na konci 18. 

století a trvala až do roku 1920. Druhá vlna se pak po několikaleté odmlce začala odvíjet v 60. letech 20. století. 

Můžeme mluvit i o třetí vlně feminismu, která trvá dodnes. 
4
 Myšlenky ženského hnutí se v ČR nerozvíjely od druhé světové války, kdy bylo toto hnutí potlačeno. 

Socialistický režim pak nedával prostor žádné diskusi v tomto diskurzu (Havelková, 2008). 
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Hašková a Křížková (2006b) tvrdí, že přípravy na vstup do EU jsou zároveň důležitým 

bodem ve vstupu ženských NO do politického systému
5
, protože právě v té době začíná 

docházet ke spolupráci státu a odbornic v oblasti genderu, neboť stát začal od NO vyžadovat 

spolupráci, co se týče expertních posudků či vyjádření. Podle nich toto některé organizace 

uvítaly, jiné naopak tento přístup odsuzují, protože expertízy bylo nutné vytvořit v krátkém 

časovém úseku, většinou bez finančního ohodnocení a mnohdy nebylo ani přiznáno autorství 

posudků. Mnohé ženské NO tímto ale získaly a začaly tak pronikat do politických a 

rozhodovacích struktur.  

Shrneme-li tuto problematiku podle Haškové a Křížkové (2006b), v souvislosti se 

vstupem do EU tedy dochází k několika zásadním změnám. Nejdůležitější z nich je uzavírají 

spolupráce mezi neziskovými organizacemi, a to hlavně na základě důrazného tlaku EU
5
. EU 

zároveň neustále zdůrazňuje nutnou spolupráci vládního aparátu s neziskovým sektorem. Pod 

vlivem EU se také organizace začínají formalizovat a zaměřovat na projektové aktivity, což 

znamená, že si kladou přesné cíle a finanční i časový harmonogram. 

Zastavme se tedy u projektové aktivity, která je významným mezníkem existence 

zkoumané NO. Po vstupu ČR do EU se mění financování NO a významným zdrojem financí 

se stávají strukturální fondy, z nichž NO získávají granty na základě projektů, ale na které je 

podle slov Karlíkové (2006), které uvádí ve svém článku Chaloupková (2006) pro ženské 

organizace těžké dosáhnout, především kvůli jejich úzké profilaci a specializaci. Dodává, že i 

z tohoto důvodu se zaměření mnoha žensky orientovaných organizací mění směrem 

k všeobecnější problematice. Tento fakt je jedno z klíčových východisek pro pochopení 

zkoumané organizace a jejích problémů. Další nutnou podmínkou pro zisk grantů ze 

Strukturálních fondů EU je podle Haškové a Křížkové (2006) administrativa na vysoké úrovni 

a s tím spojený vrcholový management. I z toho důvodu organizace začínají mezi sebou 

uzavírat spolupráci, čímž se ale mnohdy mění jejich zaměření a menší organizace tak podle ní 

ztrácejí své poslání. Dodává, že ty NO, které se tomuto procesu nebyly schopné přizpůsobit 

vůbec, zanikly. 

Vedlejšími zdroji financí jsou pak státní granty, které jsou většinou krátkodobé a 

nemají vysokou hodnotu. Vliv soukromých zahraničních sponzorů je dnes zanedbatelný, 

stejně jako podpora vnitrostátních soukromých sponzorů (Hašková; Křížková, 2006b). 

 

 

                                                 
5
 Dalším pokrokovým mezníkem v přístupu do politiky je IV. světová konference o ženách v Pekingu v roce 

1995 (Hašková, Křížková, 2006b). 
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2.3. Typologie ženských neziskových organizací 

 

Podle tohoto teoretického rámce budu zařazovat zkoumanou organizaci do kontextu 

ženských organizací na české scéně. Výchozí autorkou při určování typologie je pak 

Chaloupková, která uvádí kompletní typologizaci ženských neziskových organizací. 

 

Organizace, které se zaměřují na ženy, se velice často za ženské NO nepovažují, a to 

podle odborné literatury hlavně z důvodu neznalosti této ideologie, jak se mi při výzkumu 

potvrdilo. Takovouto identitu považují za zbytečnou, a to i přesto, že z principů 

feministického hnutí vychází (Hašková; Křížková, 2006b). V současné době i přes mnohé 

informační zdroje zůstává negativní pohled a vymezují se v této oblasti především proti 

západním zemím (Valterová, 1993; Vodrážka, 2006). Přesto podle výzkumných projektů
6
 

můžeme dojít k závěru, že nebýt západní vlny, ženská nezisková scéna by vypadala jinak, 

neboť právě ze západu jsou čerpány hlavní myšlenky aktivismu. 

Za ženskou organizaci je podle často uváděné definice (Chaloupková, 2006) 

považována taková institucionalizovaná organizace, která sama sebe za takovou považuje či 

organizace, které jsou zaměřeny výhradně na podporování žen, přestože se tomuto označení 

brání. Pro potřeby svého výzkumu budu vycházet z tohoto pojetí.  

Chaloupková (2006) rozděluje ženské organizace podle jejich tematického zaměření 

do sedmi základních skupin. V závorkách za jednotlivými skupinami jsem uvedla příklady 

současných ženských NO podle seznamu registrovaných ženských NO
7
. Evidovaný je stav ke 

konci května 2012. 

První z nich se zaměřuje na zdraví a zdravotnictví, především reprodukci a porodnictví 

(Česká asiciace dul), nádorovými onemocněními (Mamma help) a poruchami příjmu potravy 

(Annabel). Druhá se specializuje na domácí násilí (Acorus, Rosa), sexuální zneužívání 

(Acorus, Rosa), obchod se ženami (La Strada) a prostituci (Rozkoš bež rizika). Tato skupina 

organizací je na české scéně podle Chaloupkové (2006) největší. Třetí skupina podporuje 

minoritní skupiny žen – romské ženy (Manushe) a homosexuálně či bisexuálně orientované 

ženy (STUD). Další skupinu tvoří organizace, které se zabývají problematikou rodiny (Klub 

                                                 
6
 Jedná se o dva výzkumné projekty: „Vliv domácích a zahraničních institucí na české ženské skupiny“ vedený 

socioložkou Alenou Heitlingerovou na konci 90 let, a „Vytváření  nadnárodního politického prostoru: Evropská 

unie, její rozšíření na východ a potenciál ženské účasti“ realizován oddělením Gender & sociologie 

Sociologického ústavu AV ČR v letech 2003 – 2006. Cílem těchto výzkumu bylo zmapování veřejných aktivit 

zaměřujících se na podporu žen a jejich rovnost. (Hašková, 2006. s 63). 
7
 Seznam registrovaných prožensky orientovaných neziskových organizací k nahlédnutí na:  

http://feminismus.cz/organizace.shtml 

http://www.feminismus.cz/
http://www.feminismus.cz/
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osamělých maminek). Pátá skupina se zabývá profesionálním rozvojem žen a rovnými 

příležitostmi na pracovním trhu. Zaměřují se především na podporu podnikání žen a rozvoj 

jejich manažerských aktivit, podporu žen ve vědě a výzkumu (Klub žen Českého svazu 

vědeckotechnických společností). Následující skupina organizací se zaměřují na ochranu 

životního prostředí (Jihočeské matky). Poslední skupina se zabývá všeobecným postavením 

žen ve společnosti. Věnují se výzkumu a informují laickou i odbornou veřejnost o rovných 

příležitostech (Medúza), koordinaci ženských aktivit (Levicové kluby žen) či postavení žen 

v politice (Fórum 50 %). Do této kategorie spadají i zastřešující organizace (Český svaz žen). 

Chaloupková (2006) dále rozlišuje 4 základní oblasti činnosti žensky orientovaných 

organizací. První z nich se zabývá sociálně-psychologickou pomocí a poradenstvím. Spadají 

sem svépomocná sdružení, která vznikají kvůli vzájemné podpoře členek a výměně 

zkušeností, i organizace poskytující profesionální pomoc, a to jak psychologickou, tak právní 

či sociální. Do této druhé skupiny lze plně zařadit i zkoumanou organizaci ALMA FEMINA 

o. s., neboť její činnost se ztotožňuje s činnosti popsanou Chaloupkovou (2006). 

Další skupiny jsou pak zaměřeny na vzdělávací projekty v oblasti genderové 

problematiky, na výzkumnou a expertní činnost a v poslední řadě se jedná o organizace, které 

zprostředkovávají informace a kontakty a to jak široké veřejnosti, tak i mezi odborníky 

(Chaloupková, 2006).  

 

 

 

3 GENDEROVÉ KONCEPTY 

 

 Celou práci jsem zaštítila pojmy ženského aktivismu a feminismu, proto by bylo na 

místě, abych zmínila alespoň ve stručnosti základní koncept a pro mne relevantní pojmy 

genderové teorie, jejíž principy v podstatě protkávají celou mou studii. V analytické a vlastně 

i historiografické části jsem se tyto principy snažila rozklíčovat na základě těchto teoretických 

východisek. 

 Pro mé potřeby by bylo nejprve vhodné zmínit, že pojem gender znamená společensky 

konstruované postoje a modely chování, které se většinou dělí na ženské a mužské principy 

(Renzetti; Curran, 2003). Tento pojem je součástí pohlavně – genderového systému (SGS), 

což je, vyjdu-li opět podle Renzetti a Curran, systém vlastností, vzorců chování a společenské 
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interakce, které jsou členům společnosti předepisovány na základě jejich biologického 

pohlaví. 

 Na základě SGS se vymezují další důležité pojmy, které ve své práci využiji. Jedná se 

hlavně o genderové stereotypy, které jsou podle týchž autorů definovány zjednodušené popisy 

typických znaků, které lze přiřadit k jednotlivcům na základě jejich biologického pohlaví. 

Tyto znaky jsou v převážné většině bipolární. Toto je pro mou studii důležité, protože mezi 

typické ženské znaky je podle všeobecného mínění považována citlivost, starostlivost, 

laskavost, vnímavost, pečlivost, zodpovědnost nebo empatie. Všechny tyto vlastnosti jsou 

stereotypně připisovány matkám, ale zároveň se promítají do ženských vlastností obecně. 

 Tento koncept zde rozeberu podrobněji, neboť jak později doložím, politika zkoumané 

organizace je jím značně protkána. Tomuto tématu se značně věnuje ve své knize Pohlaví, 

gender a společnost Ann Oakleyová (2000). Ta upozorňuje na fakt, že společnost zdůrazňuje 

sociální aspekt mateřství, ale nikde není potvrzeno, že dítě potřebuje kvůli dobrému 

psychickému vývoji svou biologickou matku. Důležité pro dítě je, aby byla zajištěna dobrá 

fyzická péče, stálé citové vazby a komunikace. Toto dítěti může zajistit i jeho otec či kterákoli 

jiná osoba. Vždyť ne každá žena je dobrou matkou, můžeme najít i případy, kdy je naopak 

matka pro své vlastní dítě tím nejhorším pečovatelem. Shrnu-li tuto problematiku podle 

Oakleyové (2000), dojdu k závěru, že v případě ideologie mateřství se jedná o výrazný 

sociální konstrukt, který staví každou ženu do sociální role matky s mnoha genderovými 

stereotypy. 

 Společností je na ženy kladen vysoký nárok mateřství a je celkem těžké se mu ubránit. 

Proto je také na ženy, které podlehnou alkoholu, vyvíjen větší nátlak než na muže a 

společnost na ně hledí skrz prsty (jak dokládám níže). Primárním genderovým stereotypem 

totiž je, že matky musí být dobré. I zkoumaná organizace tento aspekt zná a snaží se ho ve své 

práci plně využít, přestože se jedná o značný genderový stereotyp, který ještě zdůrazním 

v další stati o genderovém přístupu ke konzumaci alkoholu. 

 

 

 

4. SPECIFIKA PROBLEMATIKY ALKOHOLISMU U ŽEN 

 

Nyní v krátkosti problematika alkoholismu s ženskými specifiky. Začnu příkladem 

z praxe, který uvádí, jak se závislost žen zvyšuje. V roce 1975 bylo na léčbu alkoholismu 
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přijato na jednu ženu 10,8 muže. O dvacet let později na jednu ženu připadalo jen 2,6 muže 

(PhDr. L. Csémy in Nešpor, 2011, 55). Nárůst závislých žen je podle Nešpora (2011) 

způsoben zvýšenou nabídkou a zároveň sbližováním životního stylu žen a mužů, což přináší 

krom výhod i takováto rizika (Nešpor, 2011). 

Nešpor dále uvádí další body, proč je podle něj nutné odlišit léčbu alkoholismu u 

jednotlivých pohlaví. Tvrdí, že kvůli fyzickým faktorům na ženy působí návykové látky 

silněji, zdravotní škody jimi způsobené pak nastávají dříve. Alkoholismus je zde podle něj 

spojen s depresemi a úzkostí, to může být jeho příčinou. Dodává, že se u nich častěji objevuje 

samotářské pití, neboť jim více záleží na mínění okolí, proto ho skrývají. V poslední řadě 

uvádí pak, že příčinou může být i to, že ženy jsou častěji sexuálně zneužívány nebo týrány. 

 Nešpor také uvádí, že v ryze ženské skupině může být psychoterapie užitečnější, 

neboť se tak dají lépe zvládat traumatizující problémy, se kterými by se žena muži nesvěřila. 

Nevznikají tak ani destruktivní vztahy se závislými muži. Kalina (2003) k tomuto tématu 

dodává, že ženy mají zároveň při hledání pomoci více zábran, je tedy nutné, aby intervence 

byla diskrétní, brzká a krátká. Dále je podle něj důležité, aby byl léčebný program 

kompatibilní s péčí o děti. Zkoumaná organizace plně zastává tato genderová specifika a od 

toho se odvíjí i poskytování svých služeb. 

 

 Vyjdeme-li z předchozí části týkající se genderových konceptů, specificky stereotypů, 

můžeme podle Renzetti a Curran (2003) přidat jeden další. Tito tvrdí, že v rámci maskulinity 

je konzumace alkoholu přijatelnější než u žen. Ty jsou naopak označovány jako podle jejich 

slov „hodné holčičky,“ které nepijí. „Správní muži“ naopak ano. Proto je na alkoholismus žen 

nazíráno veřejností negativněji než na stejný problém u mužské části populace.  

Renzetti a Curran polemizují s názory výše zmíněných adiktologů, kteří tvrdí, že 

zrovnoprávňováním žen a mužů dochází k zvyšování počtu závislých žen. Žádné empirické 

výzkumy, jak tvrdí, tuto hypotézu ale nepotvrdily. Autoři citují Sandmaira (1980, s. 242), 

který tuto problematiku shrnuje takto: „Pokud vzrostl problém alkoholismu u žen, nebude to 

zřejmě tím, že došlo k osvobození žen, ale spíše tím, že k němu ještě nedošlo.
8
“ 

 Na vině pak nejsou podle nich jen biologické faktory pohlaví. Dalšími faktory je 

sexuální orientace (podle studií mají lesbické ženy a gayové větší náchylnost k alkoholismu), 

rasová a etnická příslušnost (běloši užívají větší množství alkoholu než např. černoši), a dále 

sociálně-strukturální podmínky. Autoři knihy Ženy, muži a společnost se s adiktology 

                                                 
8
 RENZETTI, Claire M.; CURRAN, Daniel J. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-

0525-2. s 507 
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shodnou v tom, že u žen dochází v případě nadměrného užívání alkoholu k většímu a 

rychlejšímu poškození než u mužů. 

 Přestože jsme si tedy ukázali, že závislost není jen mužskou záležitostí, ale závisí i na 

jiných faktorech než je pohlaví, alkoholismus je běžně uváděn jako „mužská nemoc.“ Toto je 

jeden z důvodů, jak Renzetti a Curran (2003) uvádí, že téměř všechny léčebné programy jsou 

koncipovány pro mužskou klientelu
12

 a specifické potřeby žen se neberou v potaz. 

 Organizace ALMA FEMINA o. s. je ztotožněna s tím, že závislé ženy potřebují 

specifickou léčbu, proto je zaměřena na tuto konkrétní cílovou skupinu a jejich služby jsou 

koncipovány přesně podle tvrzení Renzetti a Curran (2003), kteří tvrdí, že programy pro 

závislé ženy musí být koncipovány tak, aby individuálně přistupovaly ke každé klientce a tím 

tak reagovaly na jednotlivé specifické potřeby. Podle těchto autorů tomu tak ve většině 

případů není, s čímž souhlasí i organizátorky zkoumaného sdružení, a chtějí tak svým 

přístupem tuto situaci změnit. 

 

 

5. SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

 

 Teoretickou část jsem zpracovala na základě relevantní odborné oborové literatury, 

kterou co nejpřesněji uvádím v Seznamu použité literatury na konci práce.  

V teoretické části jsem zachytila důležité informace k vypracování části analytické. Na 

základě informací o neziskovém sektoru a neziskových organizacích jsem již částečně 

zařadila zkoumanou organizaci ALMA FEMINA o. s., stejně tak koncept ženského hnutí a 

ženských neziskových organizací mi pomohl k typologizaci zkoumané organizace. Zároveň 

z něj ale pro mne z tohoto teoretického konceptu vyplývají další výzkumné otázky. Chápou 

opravdu organizátorky zkoumaného sdružení svou organizaci jako ženskou? Nebo se od ní 

distancují, k čemuž v mnoha případech podle odborné literatury dochází? A jaký vztah k této 

tematice ženství a feminismu mají? 

 Závěrečná část teorie týkající se genderových pojmů relevantních k mé práci a specifik 

léčby ženské závislosti je pak důležitým východiskem při pochopení vlastní reflexe 

organizátorek. Pomáhá mi přesněji pochopit principy a strategie, se kterými nezisková 

organizace LAMA FEMINA o. s. pracuje a zanalyzovat objektivně jejich výpovědi. Na 

základě tohoto rámce se mi samozřejmě zpřesnily a formulovaly další otázky, které na první 

pohled nebyly zřejmé, ale vzhledem k tomu, že se jedná o práci zaštítěnou pojmy feminismu a 
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ženského aktivismu, nebylo by dobré je zcela vynechat. Jedná se o to, jak organizace pracuje 

s konceptem sociálního konstruktu a biologické danosti. A opravdu se i v takovéhle 

organizaci objevují nějaké genderové stereotypy?  

 Mým cílem je odpovědět na otázku, jaké místo zaujímá organizace ALMA FEMINA 

o. s. na současné scéně prožensky orientovaných neziskových organizací. Všemi těmito 

teoretickými koncepty jsem si připravila půdu k jejímu maximálnímu zodpovězení, o což se 

pokusím v druhé části své práce. 
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II. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

6. METODOLOGIE 

 

6.1. Výzkumné otázky 

 

Hlavní výzkumný problém této studie, jak jsem uvedla v úvodu a jenž jsem se snažila 

podložit v teoretické části, se zabývá tím, jaké místo zaujímá organizace ALMA FEMINA o. 

s. na současné scéně prožensky orientovaných neziskových organizací.  

Cílem tohoto výzkumu je tedy zařazení organizace do neziskového sektoru a 

aktivismu ženského hnutí, detailní a komplexní popis organizace s jejími cíly, strategiemi a 

specifickým přístupem.  

Smysl práce spočívá v prvotním a hloubkovém představení neziskové organizace 

ALMA FEMINA o. s. a jejím zařazením do českého kontextu, neboť se její problematikou 

doposud žádná práce nezabývala.  

Dílčí otázky, které mi mají dopomoci výzkumný problém vyřešit, jsou následující: 

 

Jaká je forma organizace, její zařazení do veřejného sektoru? 

Jak organizace vznikala a jak se postupně se vyvíjela? 

Čím přesně se organizace zabývá, jaké je její poslání a cíl, její cílové skupiny? 

Jaká je organizační struktura sdružení? 

Jaké je složení a kvalifikace pracovníků?  

Jak organizace spolupracuje s jinými občanskými sdruženími? 

Jakým způsobem se organizace prezentuje veřejnosti, jak spolupracuje s médii? 

Jak je zajištěno financování organizace? 

Jakým způsobem lze organizaci zařadit do hnutí ženského aktivismu? Jaký na to mají pohled 

organizátorky? 

Jak chápou samy organizátorky sdružení své sdružení v kontextu ženského hnutí? 

 

 

 

 

 



22 

 

6.2. Výzkumná strategie, techniky sběru dat 

 

Vzhledem ke snaze vytvořit hloubkovou studii jedné konkrétní organizace, se bude 

jednat o kvalitativní výzkum, který definuji podle metodologů Glasera a Corbinové jako 

výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických metod nebo dalších způsobů 

kvantifikace (Hendl, 2008).  

V rámci kvalitativního výzkumu se bude jednat o studii, která v sobě kombinuje více 

výzkumných strategií. Vzhledem k povaze práce jsem se rozhodla pro kombinaci analýzy 

dokumentů organizace a strukturovaných rozhovorů. 

Při analýze dokumentů budu vycházet z hlavních úředních dokumentů organizace, 

především ze Stanov organizace, Výročních zpráv z let 2009 – 2011, z Komplexu vnitřních 

předpisů ALMA FEMINA o. s., Personálních předpisů ALMA FEMINA o. s. včetně 

Etického kodexu zaměstnanců ALMA FEMINA o. s. a Odborné metodiky práce s cílovou 

skupinou. Nedílnou součástí budou i virtuální data z internetových stránek 

www.almafemina.cz. 

Základním předpokladem při realizaci rozhovorů bylo to, že se uskuteční jednotlivě 

v soukromí a jejich délka se bude pohybovat kolem 60 minut. Odpovědi pak měly být 

zaznamenávány na diktafon. Bohužel mi však všechny organizátorky odmítly poskytnout 

rozhovor přímo. Důvodem bylo především jejich časové vytížení, neboť výzkumná fáze 

probíhala v době podávání žádostí o finanční dotace. Ve dvou případech byl pak nesouhlas 

s pořizováním nahrávky podnícen právě oním samotným médiem, dotazované uvedly, že jim 

to není příjemné ani přirozené. V posledním případě pak byla důvodem dlouhodobá 

zahraniční cesta jedné z organizátorek. Všechny organizátorky byly ochotné poskytnout mi 

odpovědi na všechny mé otázky, ale jen formou rozhovoru bez nahrávání nebo písemnými 

odpověďmi. Vzhledem k jejich časovému vytížení jsem se rozhodla využít písemných 

odpovědí. Pokud byly odpovědi nejasné nebo nesrozumitelné, měla jsem možnost na cokoli 

se doptat následně. 

Otázky se týkaly vzniku organizace, jejího poslání, cílů a fungování, cílových skupin, 

projektů organizace, spolupráce s jinými organizacemi a médii, prezentace na veřejnosti a 

financování. V závěru pak byla umístěna část, která se týká ženského aktivismu a feminismu. 

Zároveň měly dotazované možnost vyjádřit se ke všemu, co by považovaly za důležité, žádná 

však tuto možnost nevyužila. Struktura rozhovoru byla následující: 

 

Základní údaje o organizaci ALMA FEMINA o. s., její vznik a vývoj 
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Proč byla organizace založena? 

Jak organizace vznikala? 

Jaké byly začátky fungování občanského sdružení? 

Potýkali jste se při zakládání organizace s nějakými problémy? Jakými? 

Prošla organizace za dobu své existence nějakým vývojem? Jakým? 

Zaměření organizace, cílové skupiny 

Čím přesně se organizace zabývá v současné době? 

Jaké je Vaše hlavní poslání? 

Změnil se tento cíl za dobu fungování sdružení? Proč? 

Na koho přesně se organizace zaměřuje? 

Proč se specializujete právě a pouze na ženy? 

Další činnosti občanského sdružení, projekty 

Mohla byste detailněji popsat činnosti Vaší organizace? 

Uskutečňuje v současné době sdružení nějaké projekty? Jaké? 

Zaměřujete se i na osvětovou činnost širší veřejnosti? Jak? 

Vydalo Vaše sdružení nějaké publikace? Jaké? 

Co považujete za největší úspěch sdružení za dobu jeho existence? Co naopak za neúspěch? 

Kontakt s jinými organizacemi 

Existuje nějaká organizace s podobným zaměřením? Pokud ano, v čem se od ní odlišujete? 

Spolupracujete s nějakými jinými organizacemi - českými i zahraničními? Jakými? Jak tato 

spolupráce probíhá? 

Spadá Vaše organizace pod nějaké zastřešující sdružení? Proč ano/ne? 

Jak hodnotíte tak nízký počet organizací Vašeho typu? Myslíte si, že to může mít nějaké 

důsledky pro společnost? 

Kontakt s veřejností, média 

Jakým způsobem je organizace prezentována veřejnosti?  

Spolupracujete s médii? Jakým způsobem? 

Jak veřejnost podle Vás hodnotí tuto organizaci?  

Financování 

Organizace vznikla relativně pozdě, pokud srovnáváme s jinými sdruženími podobného typu. 

Mělo na vznik vliv i financování? 
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Jaký je hlavní způsob získávání financí na fungování sdružení? Existují i další možnosti 

získání finančních zdrojů? 

V současné době se potýkáte s finančními problémy. Proč? 

Je to poprvé, co jste se dostali do problémů, týkajících se financování? 

Jak očekáváte, že se situace v této oblasti bude dále vyvíjet? 

 

Zařazení mezi ženské organizace, vztah k feminismu 

Zařadila byste toto sdružení mezi ženské organizace? Z jakého důvodu? 

Považujete se za součást nějakého širšího hnutí? Proč? 

Patří mezi pracovníky organizace výhradně ženy? Proč? 

Jak chápete pojem feminismus? Jaký k němu máte vztah? 

Nazývá Vás a Vaše spolupracovnice okolí feministkami? Co si o tom myslíte? 

 

Podmínkou vytvoření práce o organizaci ALMA FEMINA o. s. bylo absolvování stáže 

v dané organizaci. Stáž probíhala v průběhu jednoho měsíce (květen 2012) s docházením do 

Centra dvakrát do týdne na dobu dvou hodin. Toto mi pomohlo k celkovému pochopení 

fungování organizace a jejích aktivit.  

 

 

6.3. Vzorkování 

  

Vzhledem k tomu, že se jedná o hlubší studium a organizace je menší povahy, zvolila 

jsem účelové vzorkování podle Hendla (2008). Respondentkami byly organizátorky  sdružení 

Alma Femina, o. s., které působí na různých pozicích, aby se obsáhlo co největšího spektra 

odpovědí z různých oblastí (vedení, sociálně-právní poradenství, finanční manažerství, 

psychoterapie). Otázky položeny všem jejím pracovnicím, jednalo se tedy o vyčerpávající 

počet možných dotazovaných. Celkem šlo o počet sedmi dotazovaných organizátorek. 

 Jelikož se práce soustřeďuje na občanský aktivismus, zvolila jsem jako své 

respondentky pouze organizátorky občanského sdružení, klientky byly vynechány.  
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6.4. Záznam, analýza a interpretace dat 

 

Vzhledem k tomu, že data byla získána v písemné podobě, nebylo nutné je již 

přepisovat. Získaná data jsem kvůli autenticitě nechala v té podobě, v jaké mi byly předány, 

protože i forma některých odpovědí vypovídá o konkrétních názorech na pokládané otázky. U 

některých bylo pouze nutné doplnit diakritiku. 

 Získaná data bylo nutné popsat, k čemuž jsem použila techniku otevřeného kódování 

inspirované zakotvenou teorií podle Strausse a Corbinové tak, jak uvádí ve své knize Hendl 

(2008). Pomocí otevřeného kódování jsem dosáhla zobecnění dat pro jejich další využití při 

vyvozování závěrů. Tento postup mi pomohl zorganizovat data podle jednotlivých témat. 

Data jsem zaznamenala pro jejich lepší přehlednost do tabulek, z nich již bylo možné dále 

vyvozovat závěry.  

 

 

6.5. Hodnocení kvality výzkumu 

 

Do hodnocení kvality výzkumu spadá několik základních oblastí, která jsem se snažila 

zachovat. V prvé řadě by studie podle Hendla (2008) měla rozšiřovat poznatky v dané oblasti, 

což jsem splnila tím, že organizace je jediná svého druhu a nikdo se jí do této doby nezabýval. 

Dále budu vycházet z Yinova (2001) honocení výzkumu, který mluví o konstruktové validitě, 

která znamená existenci správného operacionální měření studovaných konceptů. To je 

zajištěno tím, že při sběru dat je použito více zdrojů. V mém konkrétním případě je to splněno 

tím, že kombinuji několik rozhovorů s analýzou dokumentů. 

 Vycházíme-li opět z Hendla (2008), dojdeme k dalším důležitým kritériím kvality 

výzkumu. První z nich je důvěryhodnost, tedy zajištění, že předmět zkoumání byl přesně 

popsán a identifikován. Tu jsem se snažila zajistit konzultacemi s vedoucí mé bakalářské 

práce a triangulací, kterou jsem v tomto konkrétním případě nebyla schopna plně splnit, neboť 

jsem byla jediným výzkumníkem. Poté se jedná o hodnověrnost práce, což je zajištěno revizí 

– opět s garantkou práce. Samozřejmým aspektem je transparentnost práce, čehož je dosaženo 

konzultacemi a shromažďováním veškerých materiálů k studii. 
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6.6. Etické otázky výzkumu 

 

Vycházejíc z Hendla (2008)  pro mne bylo první řadě důležité informovat účastníky 

výzkumu o celém průběhu i okolnostech výzkumu, popsat jim přesně, čeho se výzkum bude 

týkat a jakou roli v ní budou hrát právě oni. Přestože jména organizátorek jsou v práci 

uvedena, dotazovaným jsem s ohledem na jejich přání zaručila, že jejich odpovědi zůstanou 

anonymní a nebudou přiřazeny ke konkrétním jménům, neboť některé informace, zvláště co 

se týče osobních názorů, byly citlivé povahy a dotazované si nepřály být s nimi spojovány.   

Dotazovaným jsem potvrdila, že mohou kdykoli výzkum přerušit či dokonce ukončit. 

Musela jsem od nich získat jejich informovaný souhlas, který byl v mém případě pasivní, na 

čemž jsme se s dotazovanými shodly. Nepotřebovala jsem totiž přímo podepsání dokumentu, 

neboť se nejednalo o výrazně citlivé informace a výzkum bude probíhat v uzavřené skupině 

(Hendl, 2008). Snahou zároveň bylo i to, aby soukromí respondentů bylo narušeno co 

nejméně, tedy jen v té míře, do jaké je to doopravdy nutné pro výzkum. Toto jsou první dva 

etické pilíře, tedy princip dobrovolné participace a princip důvěryhodnosti, které jsem 

dodržela.  

 Dalším pilířem je princip neubližování, který znamená, že nedojde k žádné újmě 

účastníků, a to jak fyzické, tak psychické či právní. V případě mé konkrétní studie v úvahu 

připadaly možnosti psychické újmy, pokud bych se nechtěně dotkla citlivých témat, jakým je 

v tomto případě možné ukončení činnosti organizace. Snažila jsem se toho vyvarovat 

opatrným kladením otázek a upozorněním, že na jakoukoli otázku dotazované nemusí 

odpovídat. 

Posledním principem je pak princip přesnosti a integrity výzkumného projektu. Mohlo 

by se zdát, že tento problém je vědecký, ale je zároveň i etický. Samozřejmostí je, že závěry 

jsou podloženy pravdivými daty a veškerá použitá literatura je uvedena v závěru práce, aby se 

nejednalo o plagiátorství. Data jsem archivovala ve virtuální podobě ve složkách, které jsem 

zajistila hesly tak, aby k nim neměl přístup nikdo jiný než já. Data jsem zbavila všech 

informací, které by mohly vést k identifikaci účastníků výzkumu. Nepotřebná data jsem  

okamžitě po jejich přetřídění zničila. 

  V otázkách etiky tohoto výzkumu budu dodržovat zákon o ochraně osobních údajů, 

zákon o ochraně osobnosti, zákon o autorství a v poslední řadě i zákon o  archivnictví. 

 Vzhledem k tomu, o jaké se jedná prostředí, nepředpokládám, že v průběhu výzkumu 

vzniknou nějaká etická dilemata mezi mým vlastním morálním cítěním a legislativou. Pokud 
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by se případně jakákoli etická dilemata vyskytla, jejich řešení by odpovídalo etickým 

zásadám výzkumu podle svého nejčistšího svědomí. 
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7. HISTORIE ORGANIZACE 

  

 Na úvod této části bych chtěla znovu zmínit zdroje, protože to považuji za důležité. 

V historiografické části vycházím z dokumentů organizace, kterými jsou Etický kodex 

zaměstnanců, Komplex vnitřních předpisů, Odborná metodika práce s cílovou skupinou, 

Stanovy a Výroční zprávy z let 2009 – 2011. Tyto dokumenty mi poskytly základní informace 

o dané problematice, ale ta by rozhodně nebyla kompletní bez doplnění o informace získané z 

rozhovorů. Ty mi pomohly celou problematiku ucelit a výsledkem je podrobná 

historiografický popis struktury a vývoje organizace ALMA FEMINA o. s. 

 

 

7.1. Základní charakteristika organizace 

 

Občanské sdružení ALMA FEMINA o. s. je nestátní nezisková organizace, což jsme 

si již dokázali na základě teoretického zakotvení. Organizace prezentuje sama sebe jako 

jedinečné sdružení, které se v prvé řadě zabývá službami následného doléčováními určeného 

pro ženy závislé na alkoholu a osvětovou činností v této oblasti. Samotné sdružení vzniklo již 

v roce 2007, důvodem vzniku pak byla podle slov organizátorek (G) snaha o založení Centra, 

které by pomáhalo ženám s problematickou konzumací alkoholu. Centrum vzniklo podle 

platného zákona č. 83/1990 Sb. v lednu roku 2009, jeho služby jsou pak v provozu od začátku 

dubna téhož roku (VZ 2009). 

Sídlo občanského sdružení je v ulici Karoliny Světlé 17, Praha 1, 110 00. Sdružení je 

zaregistrováno pod IČ 22665005. Tato adresa je pouze formální, Centrum následné péče 

v současné době sídlí na kontaktní adrese V Háji 35, Praha 7 Holešovice, 170 00, kam se 

v červenci roku 2011 přestěhovalo z Dělnické 20, Praha 7, 170 00, a to především kvůli 

nedostačující kapacitě bývalého prostoru, lepší dopravní přístupnosti i celkové atmosféře (VZ 

2011). Pro klientky i veřejnost, která má potíže, potřebuje poradit nebo organizaci podpořit, je 

otevřené každý všední den, od pondělí do čtvrtka mezi 9:30 a 18:30, v pátek pak od 9:30 do 

15:00. Veškerá veřejnost, nacházející se v akutní krizi či náročné životní situaci s potřebou 

okamžité krizové intervence může kontaktovat Centrum prostřednictvím internetové pošty 

(info@almafemina.cz) či telefonicky v době otevírací doby na tel. čísle 266 317 404. Z těchto 

uvedených údajů je patrné, že se jedná o intenzivní celodenní a celotýdenní službu. 

mailto:info@almafemina.cz
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Název Centra vznikl po dlouhé debatě zakládajících členek. Volba padla právě na 

tento termín, neboť alma znamená v latině duši, srdce a vůli k životu. Zároveň je tento výraz 

spojením začátečních slabik slov alkohol (al) a matka (ma)
9
, tedy dvou klíčových pojmů, 

kterých se činnost organizace týká. Femina je pak latinským výrazem pro ženu. V tomto hesle 

se tedy sjednocuje základní poslání sdružení s cílovými skupinami (www.almafemina.cz ). 

Logo občanského sdružení (viz Příloha č. 1 „Logo občanského sdružení ALMA 

FEMINA o. s.“) je vyvedeno v jasných barvách. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o 

abstraktní bezmyšlenkovitý sytě červený tvar na oranžovém pozadí. Při bližším pohledu ale 

člověk zjistí, že tento tvar symbolizuje ženu, matku, která chová a zároveň objímá dítě. 

Autorka loga si nepřála být zveřejněna
10

.  

 Motto Centra ALMA zní „Maminko, nepij. Uzdrav se mi!“  Bylo vybráno s ohledem 

na to, že cílová skupina v sobě zahrnuje významnou podskupinu, jíž jsou matky s nezletilými 

dětmi. Zároveň podle E odkazuje na fakt, že alkoholismus je stejně jako každá jiná závislost 

typ nemoci, který se nevyřeší sám od sebe, ale je potřeba ho léčit. Přestože do cílové skupiny 

nepatří pouze matky, ale i bezdětné ženy, které jsou osamělé, cítí se zranitelně nebo si začínají 

klást otázky, zda je jejich pití alkoholu ještě v normě, toto motto samo o sobě konstruuje 

všechny potenciální ženy-klientky jako matky, což jednak představuje silný genderový 

stereotyp (viz např. Oakley), jednak může mít potenciálně marginalizující nebo dokonce 

vylučující efekt. A to v tom smyslu, že potenciální klientky, které nejsou matkami, se na 

organizaci buď vůbec neobrátí, nebo budou silně zvažovat, zda tyto služby využít, protože 

v kolektivu, který je podle motta charakterizován jako kolektiv žen s dětmi, by se nemusely 

cítit dobře. 

 

 

7.2. Poslání organizace a její cíle 

  

Všechny organizátorky se shodnou v tom, že základním posláním organizace je 

poradenská a informační činnost a poskytování sociálních služeb ženám, které mají či měly 

problémy se zneužíváním alkoholu, což je potvrzeno i v základních dokumentech organizace. 

Poslání se od začátku existence organizace nezměnilo a je prakticky ve stejném znění 

uvedeno ve všech základních dokumentech (Stanovy, KVP, OMP, Etický kodex). Sdružení se 

                                                 
9
 Shoda se slabikami českých slov je náhodná. 

10
 Je otázka, zda má tato anonymita nějaké genderově podmíněné důvody (agorafobie?). Ani na můj přímý dotaz 

(nepatřila do mého výzkumného vzorku) mi nezdůvodnila, proč své autorství nechce zveřejnit. 
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zaměřuje na tematiku alkoholismu od její prevence přes vznik a průběh až k formám odborné 

pomoci a léčbě. Snahou je minimalizace škod, které si osoby způsobují svou závislostí, 

podpora klientky v abstinenci a také zmírnění sociálně patologických jevů, které se 

v souvislosti s alkoholismem objevují. Podle organizátorek je jedním z nejdůležitějších bodů i 

předcházení sociálního vyloučení klientek a jejich rodin. 

Dílčími cíli je pak dle Stanov informování laické i odborné veřejnosti o této 

problematice, o její prevenci a možnostech pomoci a to hlavně formou odborných seminářů, 

tematických přednášek, nezávislý setkání či školení. Dalším cílem je pak mapování ženské 

závislosti na alkoholu na území hlavního města Prahy a jeho okolí. V poslední řadě zde 

existuje snaha o spolupráci s podobně zaměřenými organizacemi, v tomto případě vzhledem 

k ojedinělosti organizace hlavně se zahraničními, která je ale stále ve fázi uskutečňování. 

 

 

7.3. Cílové skupiny 

 

 Centrum se vždy zaměřovalo na ženy nad 18 let, které mají či měly problém 

se zneužíváním alkoholu. Za dobu působení organizace se však podle všech dotazovaných 

cílová skupina žen významně změnila. Mezi klientkami zpočátku převažovaly ty, které již 

absolvovaly ústavní léčbu. Organizace ale od upřednostňování takových klientek upustila a 

v současnosti jsou majoritní skupinou takové klientky, které ústavní léčbu nikdy 

neabsolvovaly. Klientky s ukončenou ambulantní léčbou jsou v menšině. Centrum se tak 

podle slov organizátorky A stává určitým prvním kontaktem pomoci, neboť je pro ženy 

jednodušší navštívit jej než se ihned obracet na psychiatrické poradenství. Z toho je zřejmé, 

jak významnou roli na poli neziskových organizací ALMA FEMINA o. s. hraje. 

Odbornou pomoc tedy Centrum v současné době (podle VZ 2011) nabízí ženám, které 

se mohou ztotožnit s jednou z následujících charakteristik. Jedná se o ženy, které v minulosti 

absolvovaly léčbu závislost (ať už ústavní či ambulantní)., přičemž jsou upřednostňovány ty, 

které léčbu již ukončily. Další skupinou jsou klientky, které léčbu neabsolvovaly, ale 

problematická konzumace alkoholu se u nich objevuje. Přednost při přijetí do centra mají 

matky nezletilých dětí, ženy, které zneužívaly alkohol společně s jinou návykovou látkou 

(léky, drogy) a klientky s duální diagnózou
11

. 

                                                 
11

 Duální diagnóza znamená případ, kdy je problém zneužívání alkoholu kombinovaný spolu 

s jinou poruchou, obvykle psychiatrickou, jedná se např. úzkostné poruchy, poruchy příjmu 

potravy, poruchy nálad (http://www.almafemina.cz, [květen 2012]). 

http://www.almafemina.cz/
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Sekundární cílovou skupinou jsou podle dokumentu Komplex vnitřních předpisů 

blízké osoby klientek, např. rodina či partner. Centrum poskytuje krizovou intervenci i 

osobám, které mají ve svém okolí ženu vykazující problematickou konzumaci alkoholu, jež si 

problémy nemusí připouštět nebo se odmítá léčit. Dále se organizace zaměřuje na širší laickou 

i odbornou veřejnost, která se o problematiku alkoholismu zajímá, a to zejména formou besed 

a přednáškové činnosti. 

Primární zaměření na ženy je dáno tím, že se této problematice v ČR doposud žádná 

nezisková organizace nevěnovala a podle slov organizátorek jí zde bylo potřeba vzhledem 

k odlišným příčinám závislosti na alkoholu u mužů a žen, rozdílném rozvoji i průběhu 

závislosti a tím pádem i potřebné následné péče. Zde bych ráda odkázala na genderový 

koncept zmíněný v teoretické části práce. Toto zaměření odpovídá genderovému konstruktu o 

rozdílnosti žen a mužů v oblasti užívání alkoholických látek. 

Dotazovaná D zároveň dodává, že dvě ze zakladatelek působily dříve na ženském 

psychiatrickém oddělení (Bohnická léčebna, pozn. autorky), proto byly na tuto cílovou 

skupinu zvyklé a dokázaly plně zajistit specifické potřeby ženských klientek. 

Za dobu existence Centra, tedy od roku 2009, prošlo následným doléčovacím 

programem podle VZ 2009 – 2011 celkem 334 klientek (stav ke konci roku 2011). Z toho 

největší počet osob, jenž tyto služby využil, byl hned v prvním roce fungování služby, jednalo 

se celkem o 162 žen. Od té doby se každý rok počet přijatých žen do programu snižoval. 

Důvodem není podle organizátorek nezájem žen. Nové zájemkyně jsou dokonce kvůli 

současnému plnému obsazení odmítány (A). To se potvrdilo při mé vlastní stáži, neboť jsem 

byla svědkem toho, že v průběhu dne volalo s žádostí o přijetí do programu až pět žen denně. 

Podle slov dotazované A je pravým důvodem úbytku klientek nedostatečná kapacita 

personálního zajištění vyplývající z nedostatku financí, k čemuž se dostaneme v kapitole 

věnované financování. Otázkou pak je, jaký je dopad odmítání klientek, které péči potřebují. 

Podle mé hypotézy to může znamenat (a pravděpodobně i znamená) nárůst množství 

nepodchycené skupiny žen s problematickým užíváním alkoholu. 

Vrátíme-li se zpět k počtu klientek v jednotlivých letech podle VZ, zjistíme, že v roce 

2010 jich program absolvovalo 106. V následujícím roce se pak stav snížil o další téměř 

polovinu, a to na 66.  V této době (stav k počátku května 2012) je v programu zapojeno 41 

žen, což vzhledem ke stavu současného realizačního týmu představuje plnou kapacitu Centra. 

Sociodemografické složení klientek se podle VZ 2009 – 2011 také téměř nezměnilo. 

Jednalo se hlavně o ženy v produktivním věku, který se, pokud bychom vytvořili jeho 

přesnější průměr, pohyboval kolem 40 let. V případě následujících údajů vyjdu ze  shrnující 
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statistické studie organizace z let 2009-2011, jejíž výsledky byly zveřejněny ve VZ 2011. 

Z tohoto šetření vyplývá, že nejčastějšími klientkami Centra jsou zaměstnané ženy, které tvoří 

dvě třetiny všech klientek. Nejčastějším dosaženým vzděláním je středoškolské, více než 

50%. Základní, nástavbové, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání tvoří pak shodný 

procentuelní podíl ve zbylých necelých 50 procentech. Podle mého názoru ve společnosti 

stále převažuje mýtus, že alkoholismu podléhají převážně sociálně slabší a méně vzdělaní 

lidé. V případě této studie se dozvíme opak. Otázkou ale je, o jak moc reprezentativní vzorek 

se jedná. Mohlo by jít totiž o to, že více vzdělaní lidé si svůj problém uvědomují a oproti 

druhé zmíněné skupině ho chtějí nějakým určitým způsobem řešit.   

Při zkoumání rodinného stavu zjistíme, že 40 % je vdaných, 30 % svobodných a 30 % 

rozvedených. Většina pak má alespoň jednoho nezletilého potomka, jedná se o procentuální 

počet téměř 65 %. Na základě těchto údajů se opět vracím k otázce, zda náhodou zkoumaná 

organizace nevědomky neodrazuje skupinu žen, které nejsou matkami. 

 

 

7.4. Vznik a vývoj organizace 

 

Občanské sdružení bylo založeno v roce 2007, přední iniciátorkou byla Mgr. Zuzana 

Skálová. Vedle ní zde figurovala Ing. Jitka Jandáková, Monika Plocová a Bc. Pavel Plaček 

(VZ 2009), jediný muž, který kdy v organizaci působil který ale nepřicházel do přímého 

kontaktu s klientkami. Jeho úkolem bylo zajišťování supervize organizátorek. Od doby 

založení do konce roku 2008 tak probíhala příprava projektových záměrů a jejich realizace, ke 

které plně došlo díky získané dotaci z ESF OPPA podle slov dotazované E v dubnu 2009. 

V prvních měsících tohoto roku pak probíhala přípravná fáze na plný provoz Centra (výběr 

provozních prostor a jejich vybavení, tvorba vnitřních předpisů, administrativní povinnosti). 

V dubnu 2009 pak byly přijaty první klientky. Oproti ostatním NO, které začaly vznikat ihned 

po roce 1989 se tedy jedná o velice pozdní vznik, což ve mne vyvolávalo otázku proč, což 

jsem se snažila zjistit na základě rozhovorů. Dotazovaná A k tomu uvádí, že si není jistá, zde 

byla společnost vůbec na tuto organizaci dříve připravena. A současná situace nasvědčuje 

tomu, že ani v dnešní době jí příliš nakloněná není.  

 Prvotním impulsem ke vzniku Centra byla podle všech dotazovaných především 

poptávka klientek psychiatrické léčebny v Bohnicích. Žádné doléčovací Centrum v té době 

neexistovalo (a dosud neexistuje, jak dodává dotazovaná A) a ženy (ale ani muži) neměli 

možnost využít komplexní služby následné péče. Naskýtá se mi opět otázka, jak je možné, že 
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centrum určené specificky pro muže jen s problematikou alkoholismu neexistuje. Odpovědí 

mi může být znovu teoretické genderové východisko, kde jsem ukázala, že společnost spíše 

akceptuje vyšší míru užívání alkoholu u mužů než u žen.  

To, co zde podle dotazované A chybělo, bylo především sociální poradenství a pomoc 

se začleňováním se zpět do společnosti, neboť tuto službu léčebny nenabízí. Vzhledem 

k tomu, že dvě ze zakladatelek sdružení v ženském oddělení psychiatrické léčebně Bohnice 

pracovaly, mohly mapovat situaci a na základě potřeb klientek dospět k tomu, co potřebují. A 

tím bylo právě rehabilitační centrum, které by poskytovalo komplexní ambulantní služby. 

 Co se týče prvotních problémů se vznikem Centra, zakladatelé si téměř žádné 

nepřipouštěli. Pokud ano, jedná se opět o financování. Sdružení čekalo dlouhou dobu, téměř 

rok a půl, než jim byla schválena dotace od ESF OPPA. Nebýt toho, Centrum by nevzniklo. 

Dotazované organizátorky E a C  pak uvádí, že se s žádnými jinými problémy ať už z oblasti 

administrativy, metodiky či přijetí veřejností nesetkaly. Jak při zakládání sdružení, tak Centra 

podle organizátorek vše probíhalo hladce. 

 Za dobu působení organizace se toho podle slov organizátorek hodně změnilo. 

Vývojem prošla jak cílová skupina (které se podrobněji budu věnovat v stejnojmenné 

kapitole), tak nabízené služby Centra (opět podrobněji rozebráno v kapitole Služby sdružení), 

i realizační tým organizátorek a jejich profesní vzdělání. Podle dotazované G největší změnu 

zaznamenala oblast fundraisingu (finančního plánování) a PR managementu (více v kapitole 

s názvem Financování). Co se ale nezměnilo, je poslání organizace a její základní cíle, v čemž 

se shodují všechny současné organizátorky. 

 

 

7.5. Služby sdružení 

 

Sdružení vykonává široké spektrum služeb, které jsou primárně určeny přímým 

klientkám Centra. Základní služby jsou bezplatné, nadstandardní si klientky doplácí (viz 

Příloha č. 2 - Ceník nadstandardních služeb). Nadstandardní služby byly zavedeny teprve od 

února 2010 a to v rámci zkvalitnění stávající činnosti organizace a jejích služeb (VZ 2010). 

Sekundární služby jsou zaměřeny na širší laickou i odbornou veřejnost. 

V počátcích svého působení se jednalo o dva programy následné péče (VZ 2009). 

Jeden byl zaměřený na ženy, které mají za sebou léčbu závislosti, druhý pak těm, které se 

doposud neléčily. Centrum v současnosti nabízí jen jeden následný doléčovací program, který 

v sobě kombinuje prvky obou prvotních zmiňovaných. Průměrná délka docházení do Centra 
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se pohybuje kolem 6 měsíců, záleží však vždy na individuálních potřebách klientky. Celý 

program je zaměřený na komplexní ambulantní poskytování pomoci a zahrnuje podle 

interních dokumentů, především pak podle Stanov sdružení a dokumentu Odborné metodiky 

s cílovou skupinou, ze kterých jsem vycházela, následující klíčové prvky. 

V prvé řadě se podle OMP jedná o individuální psychologické poradenství klientkám, 

jehož cílem je motivace k abstinenci, sociální začlenění a aktivní změna celého životního 

stylu spolu s rozvojem vlastních klientčiných schopností. Jedná se o sezení v délce 45 min., 

která jsou v začátcích klientčiny účasti na programu uskutečňovány jedenkrát za 14 dní. Po 

ukončené první fázi programu
12

 pak probíhají v nepravidelných intervalech na základě 

subjektivních potřeb klientek. Zásadou je individuální přístup přesně „na míru“ jednotlivé 

klientce, který musí vždy zachovávat zásady empatického zacházení a respektování práv 

klientek. Podle dotazované E je na těchto sezeních klientkám nabízena podpora ve všech 

aspektech jejich života. Centrum umožňuje účast na individuálním sezení i pro partnera či 

jiného rodinného příslušníka. Toto specifikum služby je jednou za dobu účasti na programu 

zdarma, avšak při opakovaných sezeních je zpoplatněno, stejně jako individuální poradenství 

probíhající častěji, než je určeno standardem. Další možností jsou pak párová či rodinná 

sezení, která též nejsou v běžných službách Centra, a proto jsou zpoplatněna.  

Druhou službou, která je pro klientky Centra také povinná, jsou otevřená skupinová 

sezení. Cílem této terapie je vytvoření atmosféry vzájemné důvěry a podpory, jak dodává 

dotazovaná A. Klientky se navzájem motivují k abstinenci, pomáhají při řešení aktuálních 

problémů a zároveň navazují sociální kontakty a rozvíjí komunikační schopnosti. Skupina se 

koná jedenkrát za týden, v případě potřeby dvakrát. Trvá 90 min., a účastní se jí max. 12 

klientek. Skupinu vždy vedou dvě osoby kvůli vzájemné supervizi. Jinou, zpoplatněnou 

variantou této terapie je účast v uzavřené skupině, která taktéž probíhá jednou za 14 dní, ale 

účastní se jí menší počet osob, jejichž seznam je fixní. 

Centrum nabízí také sociálně-právní a pracovní poradenství, jehož cílem je stabilizace 

sociální situace klientek a jejich vedení k samostatnosti. Dotazovaná A dodává, že se jedná se 

o poradenství zaměřené za rodinné záležitosti (chod domácnosti, výchova potomků, aktuální 

rodinné problémy), finance (plánování rozpočtu, návrhy řešení dluhů, pomoc s bydlením) a 

zaměstnání (pomoc při hledání, typy na rekvalifikaci, vytváření strategií v rámci hledání 

uplatnění na trhu práce, vytvoření životopisu). Klientka má povinnost zúčastnit se tohoto 

                                                 
12

 Program je podle Odborné metodiky práce s cílovou skupinou zpravidla u většiny klientek členěn do tří 

hlavních fází. První z nich je zaměřena na prvotní orientaci v programu, v druhé se klientka do programu již plně 

zapojuje. Poslední fáze je pak zaměřena na vlastní klientčino osamostatňování. 
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sezení pouze jednou za dobu své účasti na programu, standardní bezplatný nárok na tuto 

službu má pak dvakrát do měsíce po dobu 45 minut. V případě potřeby se dá opět zařídit 

nadstandardní zpoplatněná konzultace. 

Pro klientky v krizové situaci organizace nabízí pomocný doprovod pracovnic. Podle 

dotazované A se jedná především o doprovod na důležitá úřední jednání, jako např. podle 

zkušenosti jednání s exekutorskými úřady či jednání s OSPODem. Tato služba probíhá 

individuálně na výslovné přání klientky a doprovod může být k dispozici maximálně po dobu 

6 hodin bez přestávky. 

Vedle poradenství vede Centrum také volnočasové aktivity, a to převážně kreativní a 

vzdělávací dílny. Ty slouží k rozvoji schopností a osobních dovedností klientek a opět 

k sociálnímu začlenění. Důraz je v tomto případě kladen na komunikaci, vzájemnou empatii a 

asertivitu. Tvořivé dílny jsou zaměřeny podle zájmu klientek, často se jedná o relaxační 

techniky, pohybové a taneční aktivity či manuální dílny (pravidelný předvánoční trh 

dovedností), arteterapii (seznámení se s kresbou) či muzikoterapii (společné zpívání) (VZ 

2009). Vedle zájmových dílen se uskutečňují i tzv. edukační, které jsou zaměřeny na udržení 

abstinence klientek, zvládání náročných životních situací, preventivní opatření proti relapsu a 

zdravý životní styl. V tomto roce (2012) se uskutečnily také semináře s odborníky na téma 

zvládání stresu a asertivního jednání s okolím. V nepravidelných intervalech jsou pořádány 

filmové besedy, na nichž jsou promítány filmy s preventivní tematikou a vzdělávací pořady. 

Besedy a semináře trvají obvykle 90 min., pohybové a výtvarné dílny pak 120 a za účast na 

nich je též nutné složit poplatek. Celodenní programy se pořádají jen výjimečně, pokud ano, 

jsou spojeny s vycházkami či výlety. 

Existuje zde i možnost psychiatrických konzultací, které se praktikují hlavně u 

klientek s duální diagnózou. Tato sezení neprobíhají v Centru, pokud je tato služba potřeba, 

dochází klientky do přidružené psychiatrické ambulance
13

, případně nastupují vlastního 

ošetřujícího psychiatra. Zde jim jsou kromě odborné pomoci předepisovány léky včetně 

antabusu k udržení abstinence. Tato služba je placená podle platných lékařských předpisů ČR. 

Nejen pro přímé klientky, ale i pro veřejnost, která se nachází v náročné životní situaci 

spojené s problematikou alkoholismu, zřídilo sdružení jako doplňkovou službu on-line 

internetovou poradnu na svých internetových stránkách www.almafemina.cz. Tato nabízí 

základní poradenství a aktuální informace o dané problematice. Poradenství je zdarma a 

                                                 
13

 V současné době (květen 2012) se jedná o tyto ústavy: 

   Psychiatrická léčebna Bohnice. Ústavní 91, 181 02, Praha 8. 

   Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice. Podřipská 1, 411 85, Horní Beřkovice. 

http://www.almafemina.cz/
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otázky jsou zodpovězeny nejpozději do tří pracovních dnů. Přímo pro klientky je určena 

služba telefonické intervence v akutních krizových případech. Ženám zapojeným v programu 

je podle KVP také na webových stránkách zpřístupněna internetová diskuse, která má sloužit 

ke sdílení rad a k vzájemné podpoře v abstinenci. 

Sekundárně (takto tyto služby označují Stanovy) organizace nabízí osvětové a 

vzdělávací semináře, které se v rámci zachování anonymity klientek a nenarušování jejich 

prostředí pořádají mimo sídlo Centra. V případě veřejnosti se jedná se převážně o besedy se 

studenty a studentkami základních (ZŠ) a středních (SŠ) škol, v ojedinělých případech i škol 

vysokých (VŠ) a jiných skupin, například pracovních kolektivů určité firmy či jiné zájmové 

skupiny.  V roce 2012 tyto semináře probíhají hlavně na základě oslovení danými institucemi, 

a to hlavně kvůli časovému vytížení organizátorek Centra. Dotazovaná A k tomu dodává, že 

v minulosti však samy aktivně oslovovaly prostřednictvím mateřských center
14

 či úřadů 

cílovou skupinu žen, které by potencionálně mohly být ohrožovány závislostí na alkoholu a 

pořádaly pro ně semináře bezplatně. Témata besed jsou určována zájmem, v drtivé většině 

případů se ale jedná o základní informace o alkoholismu, jeho prevenci a možnostech pomoci. 

Hlavní myšlenkou je prosazování otevřeného přístupu k této problematice i k osobám, které 

jsou jí zasaženy (VZ 2009).  Z odborných přednášek je pak většina tvořena konferencemi pro 

sociální pracovníky ze státní i nestátní sféry. Druhá oblast odborné specializace je zaměřena 

na mezioborové semináře v oblasti školství, zdravotnictví nebo adiktologie, jak uvádí 

dotazovaná A. 

 

 

7.6. Projektová činnost  

 

Samotné Centrum je v podstatě hlavním projektem sdružení, neboť to bylo založeno 

právě kvůli jeho realizaci. A ta mohla být uskutečněna jen na základě dotace, jejíž získání 

bylo podmíněno představením projektu. Proto je tedy Centrum ALMA vlastním projektem. 

To ale také samo navrhuje a realizuje další projektovou činnost. Vzhledem k tomu, že má 

sdružení v současné době potíže s financováním, je téměř veškerá jeho snaha zaměřena na 

vyřešení tohoto problému, proto uskutečňování svých vedlejších projektů výrazně omezila. 

Od roku 2009 však projektů několik proběhlo, zařadím je podle jednotlivých let. 

                                                 
14

 Ráda bych upozornila na synergii, která vzniká díky paralelnímu rozvíjení proženského aktivismu. Mateřská 

centra představují v současné době nejrozvinutější síť organizací řazení proženské (Chaloupková), založených 

po roce 1898. 
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Z VZ 2009 vyplývá, že v prvním roce existence Centra se projektová činnost příliš 

nerozvíjela, a to z důvodu zajištění spolehlivého chodu Centra. Usilovalo se především o 

zkvalitnění nabízených služeb a prohlubování odborného vzdělání pracovníků. Realizované 

projekty byly proto primárně určeny klientkám. Jednalo se o dva čtyřdenní výjezdní semináře 

do severních Čech, jejichž cílem byla především relaxace klientek a jejich vytržení z běžné 

rutiny (VZ 2009). 

Rok 2010 byl kromě osvětové činnosti ve znamení největšího projektu Centra 

s názvem ALKOPOINT, který probíhal v druhé polovině tohoto roku, jak uvádí organizátorka 

A. Vzhledem k tomu, že se organizace v tehdejší době specializovala především na cílovou 

skupinu žen, která již měla za sebou léčbu závislosti, byl tento projekt uskutečněn kvůli 

otevření se nové skupině a nabídnutí pomoci ženám, které usilovaly o abstinenci v domácím 

prostředí a ústavní léčbou neprošly (VZ 2010). Cíle projektu, ostatní charakteristiky cílové 

skupiny byly totožné s cílem Centra ALMA. Vzhledem k tomu, že se jednalo o ženy, které 

nebyly léčené, bylo podle slov organizátorek nutné vytvořit zcela novou metodiku, k čemuž 

došlo. Projekt pokračoval i v jarních měsících následujícího roku a jeho výsledkem pak byla 

syntéza obou cílových skupin do současné podoby.  

V následujícím roce 2011 se organizace vedle projektu ALKOPOINT zaměřila 

především na osvětovou a preventivní činnost. Projekt v prvním pololetí skončil, osvěta 

pokračuje do současnosti. Projekt osvěty se týkal vytvoření přednáškového program ve 

spolupráci s MČ Praha 7 o prevenci alkoholismu, který je určený pro žáky a žákyně ZŠ a SŠ 

této městské části. Ti se zde dozvědí základní informace o problematice alkoholismu, jeho 

předcházení, ale i možnostech pomoci. Součástí je i zážitková část, kdy jsou v době absence 

klientek v Centru žáci a žákyně vzati na toto místo. Zároveň jsou pořádány mezioborové 

vědecké semináře pro odbornou veřejnost (především pro sociální pracovníky OSPODu), 

které jsou zaměřené převážně na osvojování si praktických dovedností z odborných oblastí a 

na supervizi (VZ 2011). 

Dotazovaná A k tomuto tématu dodává, že v současné době (květen 2012) probíhá 

plánování nových projektů do ESF na další rok, tedy 2013. Podávaný projekt Centra bude 

podle ní zahrnovat především rozšíření jeho služeb a zaměření se na vzdělávací činnost. 

Vzhledem k právě probíhajícímu plánování však organizátorky nechtěly projekt více 

specifikovat s odůvodněním na zachování know-how. 
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7.7. Organizační struktura 

 

Podkladem pro zpracování organizační struktury byly Stanovy organizace, VZ 2009 - 

2011 a Komplex vnitřních předpisů organizace. Vzhledem k tomu, že ve všech těchto 

dokumentech jsou uvedeny podobné informace, které se jen s drobnými obměnami prolínají, 

nebudu již v základních částech uvádět zdroje, pouze pokud by se jednalo o informace 

z jiných dokumentů. 

Organizační struktura sdružení zůstala po celou dobu jeho působnosti nezměněna, 

měnilo se jen obsazení jednotlivých pozic. Dle Stanov jsou základními řídícími orgány Sněm 

členů sdružení (SČ), Výkonná rada sdružení (VR) a Kontrolní komise (KK). Vedle řídících 

jsou zde orgány výkonné, které jsou ve funkci podřízené prvním jmenovaným.  Spadá mezi 

ně funkce Předsedkyně sdružení (PS), Místopředsedkyně sdružení (MPS), Ředitelky Centra 

(ŘC), účetní sdružení (HS), dále Pracovnice Centra v přímé péči (PP) a Ostatní pracovníci 

Centra (OP). 

 

7.7.1. Sněm členů sdružení 

 

Nejvyšším orgánem je SČ a skládá se ze všech členů sdružení. Sněm se schází 

minimálně jednou ročně, a to ve 2. čtvrtletí. Jeho úkolem je schvalování změny Stanov a 

vnitřních předpisů, hlavně Organizačního řádu, rozhodování o dalším zaměření sdružení, o 

jeho zrušení, zániku a následném způsobu majetkového vypořádání. Sněm také schvaluje 

roční uzávěrku o hospodaření. SČ dále volí a odvolává členy Výkonné rady a Kontrolní 

komise, volí Předsedkyni sdružení. V poslední řadě rozhoduje o vyloučení či potrestání člena, 

který by jednal v rozporu se Stanovami a zásadami sdružení. 

 

7.7.2. Výkonná rada sdružení 

 

Druhým orgánem v této skupině je tedy Výkonná rada, která je výkonným a řídícím 

orgánem sdružení a která je povinna řídit se usnesením Sněmu, jímž je také volena a ve své 

činnosti je mu odpovědná. Rada se musí skládat minimálně ze 3 členů (Předsedkyně, 

Místopředsedkyně a další členové), kteří jsou voleni na dobu dvou let. VR se schází 

minimálně dvakrát za rok, a to na základě svolání PS. Hlavní činností VR je řízení chodu 

sdružení v období mezi schůzemi SČ.  Rada tak rozhoduje o základních otázkách činnosti 
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sdružení a schvaluje jeho projekty. Náplní její práce je i rozhodování o způsobu hospodaření 

s přidělenými finančními prostředky. 

 

7.7.3. Kontrolní komise sdružení 

 

Skupinu řídících orgánů uzavírá kontrolní komise. Členové kontrolní komise jsou 

voleni SČ a jejich počet se pohybuje v rozmezí jednoho až tří členů. Podmínkou je, že členem 

KK se nesmí stát člen VR. Členové KK si pak sami mezi sebou zvolí ze svých řad předsedu, 

který má možnost poradního hlasu na jednáních VR. Radě je zároveň KK povinna předkládat 

revizní zprávy organizace. Je povinna scházet se minimálně jednou za půl roku. Náplní práce 

KK je dohled nad hospodařením organizace, a dozor nad dodržováním obecně závazných 

právních předpisů, veškerých interních předpisů organizace a Stanov.  

 

7.7.4. Předsedkyně a Místopředsedkyně sdružení 

 

Nejvyšším z výkonných orgánů je Předsedkyně sdružení. Jak již bylo řečeno, je volena 

Sněmem na dva roky a je zároveň členkou VR. PS je povinna řídit se rozhodnutími Sněmu i 

Rady, která je jejím nadřízeným orgánem. Předsedkyně má za úkol jednat z pověření 

Výkonné rady. Hlavní funkcí je pak zastupování občanského sdružení a jeho prezentace na 

veřejnosti a zároveň jednat před zraky veřejnosti jménem sdružení ve všech podstatných 

bodech. Její pravomocí je také podepisování veškerých listin, týkajících se nějakým 

způsobem sdružení. PS zároveň vede jednání VR i SČ a je zodpovědná za tvorbu zápisů 

z těchto jednání. Funkce je vykonávána bez nároku na jakoukoli finanční odměnu. 

Předsedkyní sdružení se může stát jakákoli osoba s vysokoškolským vzděláním humanitního 

směru, která má minimálně sedmiletou praxi v oboru sociálních či adiktologických služeb. 

Tento post od srpna roku 2011 zastává Mgr. Kateřina Halfarová, která jej převzala po první 

Ředitelce a zároveň zakladatelce Centra, Mgr. Zuzaně Skálové. 

Zastupujícím členem PS je Místopředsedkyně, která se do funkce dostává stejně jako 

Předsedkyně a s tímto postem jsou spojeny stejné obligace jako s předchozím. Jejím úkolem 

je zastoupit PS v době její nepřítomnosti ve všech jejích povinnostech. Tento post zastává již 

od začátku fungování sdružení Monika Plocová, také jedna ze zakladatelek. 
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7.7.5. Ředitelka Centra a Zástupkyně ředitelky  

 

Podřízeným orgánem Předsedkyně je Ředitelka Centra, která je též volena SČ. 

Ředitelka je zodpovědná za celkovou stabilitu organizace a kvality poskytovaných služeb. 

Spolupracuje s VR na návrzích a zpracovávání projektů a jejich finančním vyhodnocení. 

Tento post je podmíněn vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním humanitního 

zaměření a absolvováním kurzů intervize a supervize, zároveň je nutná praxe v sociálních či 

adiktologických službách a k tomu i čistý trestní rejstřík. Současnou ŘC je také Mgr. Kateřina 

Halfarová.  

I tato funkce má svého zástupce, kterým je zpravidla hlavní terapeutka Centra, není-li 

to vyloučeno okolnostmi. Ten má samozřejmě zastupitelskou funkci Ředitele a oproti ŘC je 

jeho výjimečnou kompetencí výběrové řízení na pozice pracovníků Centra. Zastávání této 

pozice funguje za stejných podmínek jako post ŘC. 

 

7.7.6. Účetní sdružení 

 

Účetní sdružení, která zároveň zastává bez nároku na finanční ohodnocení funkci 

hospodářky je dalším orgánem sdružení. HS je ve své funkci podřízena Předsedkyni sdružení 

a řídí se zároveň instrukcemi Ředitelky Centra. Účetnictví je vedeno na základě smlouvy o 

poskytování služeb podle současného zákona. Povinnostmi účetní je v prvé řadě vedení 

účetnictví a mzdové agendy a vedení finančního hospodaření organizace. Dále HS spravuje 

majetek organizace a kontroluje jeho hospodaření s ním. Jedná se hlavně o vypracovávání 

účetní uzávěrky a o výpočet a dohled nad včasnou platbou pojišťovacích a daňových odvodů. 

Pozice HS může být obsazena osobou s vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním 

ekonomického směru, která má minimálně pětiletou praxi ve vedení účetnictví NO a je trestně 

bezúhonná. Post HS je již od počátku založení obsazen Ing. Jitkou Jandákovou. 

 

7.7.7. Pracovnice Centra v přímé péči 

 

Nyní se dostáváme k Pracovnicím Centra v přímé péči. Ty jsou vybírány na základě 

výběrového řízení, které, jak již bylo uvedeno, má na starosti Zástupkyně ředitelky Centra. 

Jejich nadřízeným orgánem je pak ŘC. Tyto pracovnice jsou v přímém kontaktu s klientkami 

a poskytují jim stanovené služby na základě jejich odborné kvalifikace. Spolu s tím jsou 

zároveň povinny vykonávat související administrativní činnost. Náplní práce je podle jejich 
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specializace terapeutická, poradenská a sociální činnost. Jsou povinny respektovat vnitřní 

předpisy organizace a etické kodexy. Je nutné, aby pracovnice měly formální vysokoškolské 

či vyšší odborné vzdělání v oblasti jimi poskytovaných služeb (sociální, terapeutické a 

poradenské služby, pedagogika, zdravotnictví). Dalšími povinnostmi jsou kurzy první pomoci 

a kurz krizové intervence. Minimální požadovaná praxe v jimi poskytované oblasti služeb je 

pak stanovena na dva roky. A stejně jako u všech dalších postů, i zde je nutná trestní 

bezúhonnost. 

Organizátorský tým je a byl tvořen samými ženami. Přestože je to podle dotazované A 

pro klientky uklidňující a dodává jim to pocit bezpečí, protože mnoho z nich má s muži 

negativní zkušenosti především oblasti agrese a nechová k nim na základě toho důvěru, bylo 

by prý dobré, aby se v kolektivu vyskytl jeden muž, a to na pozici jednoho z terapeutů. 

Terapeut mužského pohlaví by ženám byl schopen poskytovat zpětnou vazbu a jinou 

perspektivu pohledu (A), kterou mnohdy terapeutky-ženy kvůli svému sympatizování 

s klientkami a vcítěním se do jejich role nevidí. Největší problém neexistence terapeuta 

mužského pohlaví v AF je pak ale podle A v nedostatku kvalitních terapeutů-mužů a 

v nedostatku financí na další plat. 

Současný základní realizační tým (květen 2012) je tvořený třemi psychologickými 

terapeutkami, Mgr. Kateřinou Halfarovou (která je i hlavní adiktoložkou), Mgr. Michaelou 

Tomanovou a Mgr. Erikou Benickou. Sociální poradenství pak poskytuje PhDr. Zora 

Polášková. Tým přímých pracovnic uzavírá Ludmila Matuchová, která se zabývá především 

primární prevencí. 

 

7.7.8. Ostatní pracovníci
15

 Centra 

 

Vedle pracovníků, kteří se dostávají do přímého kontaktu s klientkami, v organizaci 

působí i další. Jedná se o post metodologa - adiktologa, který vytváří metodické plány a 

nabízí odbornou pomoc při projektování, který vzhledem k nedostatku personálního obsazení 

zastává opět Mgr. Kateřina Halfarová. Dále jde o funkce zajišťující provozní činnost a v 

současné době zde mluvíme o IT správci webových stránek (Michael Stanovský) a 

pracovnicích úklidu. Do této pozice jsou dosazovány zejména klientky Centra v rámci 

projektu jejich začleňování do běžných denních činností.  

 

                                                 
15

 Generické maskulinum je používáno v dokumentech, proto to zde používám také. Důvodem je mužský IT 

pracovník. U předchozích postů jsem použila s ohledem na jejich výlučně ženské obsazení rod ženský. 
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7.8. Financování 

 

 Stejně jako pro každou NO, i pro organizaci ALMA FEMINA o. s. je financování 

klíčovým bodem určujícím její existenci. Protože jsem se dozvěděla, že se organizace potýká 

s finančními problémy, které zapříčinily, že se sdružení nachází na pokraji, ne-li již ve středu 

existenční krize, věnovala jsem tomuto tématu značnou pozornost. Druhým důvodem je i to, 

že již samotný vznik organizace byl pevně spjatý se získáním finanční dotace. Nebýt jí, 

pravděpodobně by k založení organizace nedošlo. Podle slov G organizace „v podstatě začala 

fungovat schváleným projektem z OPPA ESF.
16

“   

Evropské sociální fondy (ESF) byly hlavním zdrojem financí od počátku roku 2009 až 

do konce července roku 2011. Pro rok 2009 od nich organizace získala na provoz Centra 

částku v hodnotě 2 844 000 (zaokrouhleno na tisíce). V té době to byl jediný finanční zdroj 

Centra (financování provozu sdružení obecně se pohybovalo v řádu desítek tisíc korun, jeho 

zajištění probíhalo hlavně z finančních darů). V roce 2010 byly ESF stále prakticky jediným 

finančním zdrojem (jednalo se o částku ve výši 2 796 000 Kč). V roce 2011 pak získalo o 

jeden milion korun méně. Dotace proto vystačila na financování pouze první poloviny roku, 

druhou pak pomohlo zabezpečit Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Magistrát 

hlavního města Prahy. 

 Pro rok 2012 však již sdružení dotaci z Evropských sociálních fondů nedosáhlo. 

Důvodem je podle organizátorek úzká specializace organizace, která se zabývá stále ještě 

tabuizovaným tématem, a velké množství žádostí NO o poskytnutí podpory. Při bližším 

zkoumání této problematiky mi bylo vysvětleno, že vyhodnocování žádostí probíhá podobně 

jako přijímací zkoušky na VŠ. Nejde tedy o to, že by bylo financování zamítnuto, pouze před 

ním stály projekty, které získaly vyšší bodové hodnocení a tím pádem pro zkoumanou 

organizaci finance nevystačily. Podle finanční manažerky byl projekt schválen jako náhradní 

projekt v případě, že by některý z projektů se získanou dotací nebyl realizován. Kvalitou tedy 

organizace na dotaci dosáhla, reálně však vzhledem k velkému množství žádostí ne. 

Tato možnost financování se tak od konce roku 2011 na další období uzavřela a 

financování musí být založeno na jiných žádostech o dotace ze státních, krajských i 

městských dotačních programů (G). Jedná se převážně o granty od jednotlivých městských 

                                                 
16

 OPPA ESF je zkratkou pro Operační program Praha – adaptabilita. Jedná se o program Evropských 

strukturálních fondů, který je zaměřený na podporu konkurenceschopnosti zaměstnanců, boje proti sociálnímu 

vyloučení určitých skupin a vstupu na trh práce pro obyvatele Prahy. Program má tři hlavní cíle, jimiž je podpora 

kvalifikace zaměstnanců, pomoc lidem ve vstupu na trh práce a investování a podpora vzdělávání 

(http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html [květen 2012]) 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html
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částí Prahy, zásadní je pak finanční podpora vycházející z dotací magistrátu hlavního města, 

uvádí dotazovaná A. Zároveň organizace v letošním roce (2012) poprvé podávala žádosti i do 

nadací a organizací ze ziskové sféry. (Seznam žádostí o granty je přiložen v Příloze č. 3 – 

Seznam žádostí o granty 2012). 

 Mechanismus financování na základě grantů spočívá v sepsání žádosti s konkrétními 

cíli projektu, na které by případné poskytnuté finance byly využity. Vždy se jedná o žádosti 

na následující kalendářní rok, proto jsou sepisovány již v podzimních měsících 

předcházejícího roku, na nějž je dotace požadovaná. V tomto případě to tedy znamená, že na 

letošní rok 2012 se žádosti podávaly v září a říjnu roku 2011, podle vypsání dotačních 

programů jednotlivými institucemi. Žádosti týkající se poskytnutí příspěvku od městských 

částí hlavního města Prahy se podávají v prvních měsících stávajícího roku. Veškeré výsledky 

jsou pak známy až na jaře roku, na který má být dotace poskytnuta (jedná se o období března 

až května). V tom vidí organizátorky sdružení zásadní problém a G dodává, že „se může stát, 

že až 70 % času roku, který je potřeba financovat, organizace neví, zda dotaci dostane a 

případně i v jaké výši.“  Vzhledem k tomu, že finanční prostředky získané z dotací jsou 

většinou (pokud vůbec) nižší než požadované, předkládá tak mnoho NO předimenzované 

rozpočty. Pokud je podle G rozpočet stanoven na základě reálných plánů, organizace pak 

musí získat další finance z jiných zdrojů. 

 Stejně tak je i ALMA FEMINA o. s. nucena využít k získání dalších financí jiné 

zdroje. Těmi jsou hlavně individuální dárci, kteří se rozhodnou přispět určitým finančním 

obnosem, většinou na základě dobré zkušenosti s organizací. Proto se jedná hlavně o klientky 

či jejich příbuzné. Příspěvek však může podle webových stránek organizace poskytnout 

kdokoli, a to jak zasláním částky na bankovní účet organizace či přímo osobně v Centru. 

Další možností poskytnutí finančního daru v minimální hodnotě 800 Kč je zakoupení autorské 

fotografie Michaela Stanovského
17

. 

 Podíl na výnosech má podle VZ 2010 - 2011 i placená přednášková činnost týkající se 

preventivních programů pro laiky i seminářů pro odbornou veřejnost (750 Kč za jednu 

vyučovací hodinu). Samotnou kapitolou jsou pak studentské stáže, které jsou od roku 2010 

zpoplatněné. Důvodem zavedení tohoto poplatku byl podle organizátorek fakt, že většině 

studentů šlo především o získání potvrzení o absolvování stáže, nikoli o stáž samotnou. Proto 

jsou zpoplatněny částkou 500 Kč za týden, přičemž týdnem se rozumí doba v rozsahu cca 20 

hodin. 

                                                 
17

 Michael Stanovský je v současné době webmasterem a IT správcem sdružení. Zároveň je cestovatelem a 

fotografem. Darováním svých fotografií organizaci prokazuje sympatie a podporu činnosti organizace. 
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 Posledním způsobem, jak zkoumaná organizace získává finance, jsou výnosy 

z nadstandardních placených služeb pro klientky Centra. Jedná se o individuální, rodinné, 

párové i skupinové terapie, sociálně právní a pracovní poradenství nebo poradenství blízkým 

osobám nad rámec služeb stanovených standardem. Dále o kreativní či edukační dílny a práce 

na PC s přístupem k internetu. V roce 2009 tyto služby nebyly v provozu, až v roce 2010 

tímto způsobem organizace získala přibližně 21 000 Kč, což tvořilo pouhé 1 % veškerých 

získaných financí (stejně jako v roce následujícím). Podrobněji viz Příloha č. 4, Stručný 

souhrn finančních zpráv z let 2009 – 2011. 

 

7.8.1. Stávající rozpočet 

 

Abychom blíže přiblížili rozpočet organizace, budeme vycházet z finančních zpráv 

mezi lety 2008 – 2011, které mi byly k dispozici (jedná se o veškeré finanční zprávy 

sdružení). Podle dotazované G je minimální částkou na provoz Centra v ideálním případě, 

kdy jsou plně obsazeny všechny zaměstnanecké pozice a je cele vyčerpaná provozní kapacita 

centra, částka cca 3 milionů korun. Prakticky celou tuto částku se podařilo na provoz získat 

v letech 2009 a 2010, jak již bylo řečeno. V té době nebylo potřeba jiných zdrojů. Vzhledem 

ke snížené částce za rok 2011 bylo nutné finance doplnit. Podrobněji zde proberu financování 

z let 2010 a 2011, protože tyto roky plně ukazují postup ve změně financování. 

 Rok 2010. Celkový zisk organizace činil v tomto roce 2 922 000 Kč. Jednalo se o 

částku, která byla z naprosté většiny (96 %) tvořena dotacemi z ESF (2 796 000 Kč). Částku 

54 000 Kč se podařilo získat dotací od městské části Prahy 7, ve které Centrum působí. 

Dalších 50 000 Kč pak organizace získala jako sponzorské dary. 21 000 Kč se podařilo získat 

zavedením nadstandardních služeb, jak již bylo zmíněno výše. 

Nyní se dostáváme k nákladům. Největší podíl (téměř 70%) na nich mají náklady 

osobní, tedy mzdy jednotlivých zaměstnanců a jejich jiné odměny za vykonanou práci. Jedná 

se o částku v celkové hodnotě 2 milionů korun. Druhým největším výdajem jsou výdaje za 

služby. Jedná se především o nájemné (307 000 Kč) a o služby ostatní (úklidové, opravářské a 

revizní, IT – ve výši 247 000 Kč). Dalšími většími výdaji jsou pak spotřeba materiálu 

(týkajícího se provozu Centra, jedná se tedy o tisk, kancelářské potřeby, vybavení a další 

nespecifikované), spotřeba energie a vody (v celkové částce 203 000 Kč). Drobnějšími výdaji 

pak byly náklady na cestování a náklady označené organizací jako ostatní provozní (jedná se 

o vodné a stočné, nezařaditelné výdaje, tyto pak ve celkově ve výši 68 000 Kč). 
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V roce 2010 tedy byly tedy náklady organizace plně pokryty jejími zisky, a to hlavně 

díky dotacím z EFS. V tomto roce si představitelky organizace uvědomily, že dosavadní 

způsob financování již není únosný, a rozhodly se proto pro podání většího množství 

grantových žádostí. Nebýt toho, organizace by byla pod finančními problémy již v roce 2011. 

V roce 2011 přijaté dotace z ESF OPPA tvořili již jen 60 % celkových zisků, a to 

především kvůli jejímu snížení na 1 736 000 Kč. Druhým nejvýznamnějším poskytovatelem 

grantu (26 %) byl Magistrát hlavního města Prahy s částkou 770 000 Kč. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR v tomto roce také přispělo čtvrtmilionovou dotací (což tvořilo 8 % 

výnosů). MČ Praha 7 poskytla stejně jako v roce 2010 částku 50 000 Kč, Praha 6 dotaci 

v hodnotě 13 500 Kč a části Praha 8, 11 a 13 shodně 10 000 Kč. Sponzorské dary veřejnosti 

se snížily o polovinu oproti předchozímu roku, tedy na 24 000 Kč, tržby z prodeje 

nadstandardních služeb zůstaly nezměněny, částka se opět pohybuje kolem 21 000 Kč. 

Celková částka získaných prostředků tak v roce 2011 díky větší snaze organizátorek a 

uvědomění si situace měla téměř totožnou hodnotu (2 910 000 Kč) s předchozím rokem, 

přestože se dotace z ESF rapidně snížily. 

Celkové náklady v roce 2011 byly obdobné jako v předchozím roce, představovaly 

částku 2 916 000 Kč, nemá proto smysl je zde podrobněji rozebírat. Jen v krátkosti, největší 

výdaj tvořily opět osobní náklady (68 %, 1 986 000 Kč), poté služby (24 %, 710 000 Kč) a 

spotřeba materiálu a energie (dohromady 7 %, 202 000 Kč). Organizace se tak dostala do 

nepatrné ztráty cca 6 000 Kč. 

Shrneme-li tedy vývoj financování, dojdeme k tomu závěru, že při vzniku organizace 

hrálo obrovskou roli a při zachování její existence tomu není jinak. Aby k udržení organizace 

došlo, je nutná restrukturalizaci financování, k čemuž již od roku 2011 dochází na základě 

uvědomění si celé situace organizátorkami.  

 

7.8.2. Důvody finančních obtíží a jejich možné řešení 

 

 Organizace se, jak již bylo řečeno, potýká v současné době s finančními obtížemi. Do 

konce roku 2011 se vzhledem k dotacím z ESF OPPA organizace pohybovala v průměrné 

celkové ztrátě do částky 10 000 Kč. Jedná se tedy o první větší finanční obtíže za dobu 

existence organizace. Podle organizátorek je sice celé financování neziskového sektoru 

problematické, a to hlavně z důvodu časové prodlevy poskytnutí dotace (G). Problémy AF 

jsou ale způsobeny především vlastní chybou, a to podceněním celé situace financování, jak 

přiznávají organizátorky. Jedna z dotazovaných vidí chybu ve špatném strategickém 
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plánování financování a v absenci systematického získávání finančních zdrojů (A), další 

k tomu dodává, že je to způsobeno přílišnou důvěrou v jeden zdroj a pocit, že jiný nepotřebují 

(C). Organizace neměla spoléhat pouze na ESF, ale měla se snažit získat finanční pomoc i 

jinou cestou, například navázáním spolupráce s jedním (nebo i několika) hlavními sponzory, 

jak uvádí dotazovaná A. V počátcích sdružení zde neexistovala žádná odborná síla, zabývající 

se touto tematikou, a když organizace jeho absenci zjistila, bylo již pozdě. 

Podle A je zásadním problémem i to, jak společnost vnímá problematiku alkoholismu. 

Tvrdí, že veřejností ji podceňuje, a „proto nemá potřebu podobné projekty podporovat.“  

Společnost je podle ní ochotna podporovat více organizace, které se zabývají dětmi a rodinou 

obecně, zvířaty, sportem či kulturou. Navzdory tomu, že se organizace dětmi zaštiťuje a 

apeluje na role matek (dokonce i ve svém mottu), je alkoholismus žen tak výlučným tématem, 

že se společnost od něj plně distancuje. Zde je evidentní, že veřejnost cítí k této problematice 

tak velký odpor, že dokonce zastiňuje téma stereotypu ženy-matky. 

O tom jsem se ostatně mohla přesvědčit sama, když mi byly dány k nahlédnutí 

materiály o získání finanční podpory od České Spořitelny a. s., o níž se mohou hlásit veškeré 

NO na území ČR. V tomto případě rozhodují o udělení podpory všichni zaměstnanci České 

Spořitelny a. s. Vzhledem k tomu, že se jedná o neveřejný dokument pro interní potřeby 

zkoumané organizace, nemám právo jmenovat jednotlivé NO, které finanční dotaci získaly. 

Přesto mohu říct, že tematické zaměření podpořených organizací plně odpovídá jmenovaným 

tématům podle dotazované A. 

V rámci studie mne samozřejmě zajímalo i to, jak organizátorky vidí budoucnost 

organizace. Shodují se v tom, že současný stav je neudržitelný Přestože si organizátorky 

zachování sdružení přejí a většina v něj věří, jsou připraveny i na možnost ukončení činnosti 

organizace Klíčové je v tomto případě podle dotazované G, aby na úkor udržení Centra za 

všech okolností nebyla snižována kvalita poskytovaných služeb. 

Pro zachování organizace bude podle G nutné změnit financování tak, aby nebylo 

z většiny závislé na státních dotacích, ale aby se jednalo jen o maximálně jednu třetinu 

výnosů. Je tedy nutné nalézt sponzory, kteří by pokryli veškeré náklady spojené s provozem 

Centra. V tomto ohledu je také důležité navázání užší spolupráce s jinými organizacemi, jak 

deklaruje dotazovaná A, které by znamenaly větší podporu s možností lepší a cílenější 

prezentace organizace na veřejnosti. 
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7.9. Spolupráce s jinými organizacemi 

 

Závěrečným tvrzením dotazované A v předchozí kapitole se dostáváme k dalšímu 

bodu studie, a to k spolupráci s jinými organizacemi. Podle Stanov sdružení je spolupráce 

s obdobně zaměřenými organizacemi na místní, národní i nadnárodní úrovni jedním z jeho 

cílů. Spolupráce v současné době ale podle dotazované E probíhá především v zájmu klientek 

při řešení jejich individuálních potřeb. Na území ČR se jedná o adiktologické (AT) poradny a 

psychologické ambulance a ordinace, dále pak doléčovací centra při psychiatrických 

léčebnách. Od těchto jmenovaných se AF odlišuje podle dotazované A tím, že nabízí 

komplexní služby pro specifickou cílovou skupinu s individuálním přístupem. Vedle toho 

existují i (denní) stacionáře, organizátorka A uvádí jako příklad denní stacionář Ondřejov. 

Tento se pak liší od AF tím, že se do něj dochází denně s pevně daným celodenním 

programem, který je většinou shodný pro všechny jeho klientky, neexistuje zde tedy osobní 

přístup na základě individuálních potřeb jednotlivců.  

V tomto vidí A hlavní přínos organizace, neboť se podle ní jedná o „takový ten prvotní 

kontakt ženy s odborníky z řad adiktologie.“  Většina žen se totiž podle ní nechce zpočátku 

obracet přímo na psychiatrické poradny či léčebny. AF tak nabízí větší dostupnost i ženám, 

které mají ostych nebo si nejsou zcela jisté, zda se jich tento problém již týká.  

Organizace zatím stojí samostatně, nespadá pod žádné zastřešující sdružení. Některé o 

organizátorky (A, C) uznávají, že by to zlepšilo jejich šance na uchování Centra, ale C k tomu 

dodává, že v této otázce organizátorky nejsou jednotné. Možností užší spolupráce s jinými 

organizacemi se podle A do budoucna každopádně budou zabývat. 

Protože je AF jedinou organizací svého druhu s takto specifickým zaměřením, 

rozhodly se v minulosti, kdy ještě neexistovaly finanční problémy, organizátorky oslovovat 

kvůli spolupráci a vzájemné podpoře hlavně zahraniční organizace (A). Několik takových 

organizace oslovila především na území Rakouské a Spolkové republiky Německo. Podle 

slov organizátorek A a C se ale nedočkaly žádné odpovědi, ať už kladné či záporné. Zároveň 

byla v USA objevena organizace „The Orchid
18

,“ která se zaměřuje na totožné cíle jako AF. 

Ta by s americkou organizací ráda navázala spolupráci, bohužel se to zatím nepodařilo a 

podle A se o to budou jistě pokoušet znovu, ale nyní jsou na programu důležitější věcí, 

především právě zajištění financování. 

                                                 
18

 The Orchid je celosvětové protialkoholní a protidrogové rehabilitační centrum zaměřené na ženy, kterým 

nabízí odpovídající léčbu v souvislosti se respektováním individuálních femininních potřeb. 

(http://www.orchidrecoverycenter.com/ [květen 2012]). 

http://www.orchidrecoverycenter.com/
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7.10. Spolupráce s médii 

 

 Organizace není žádným zásadním způsobem medializovaná, o její existenci proto 

širší veřejnost neví, což je zároveň podle organizátorky D i dalším důvodem jejích problémů. 

Podle dotazovaných se ale jedná o začarovaný kruh, neboť na to, aby organizace mohla být 

veřejně prezentovaná, potřebuje finance. Ty chybí. Nedochází tak k vnější prezentaci. Pokud 

by se pak podle dotazované D měla prezentovat vlastními články či dalšími projekty, 

potřebovala by na to čas. A čas opět znamená peníze. Na realizaci těchto projektů by bylo 

potřeba dalších lidí, neboť stávající organizátorský tým kvůli svému časovému vytížení 

v současné době téměř nezvládá zajišťovat ani běžný chod Centra. 

 Přesto v minulosti došlo k několika případům spolupráce organizace s médii. Z větší 

části šlo pak podle organizátorky C o iniciativu médií samotných. Organizátorky byly 

několikrát vyzvány, aby se vyjádřily k dané odborné problematice, a to především Českou 

Televizí (ČT). V době založení Centra proběhlo několik rozhovorů na téma alkoholismu 

v Českém Rozhlasu (ČRo), uskutečněných ještě bývalou Ředitelkou Centra Mgr. Skálovou.  

ČT měla také zájem na vytvoření dokumentu o některých klientkách Centra, což je 

zatím stále v přípravné fázi. Podle A je totiž těžké najít takové klientky, které by souhlasily se 

zveřejněním svého příběhu. Toto ví sama z vlastní zkušenosti, vzhledem k tomu, že při 

osvětových seminářích je v rámci autenticity dobré využívat životní příběhy klientek, 

k čemuž je samozřejmě potřeba jejich písemného souhlasu. Podle organizátorek je jen málo 

z nich ochotno tento souhlas poskytnout, přestože by nebyly zveřejněny žádné jejich osobní 

údaje a byla by zachována jejich naprostá anonymita. 

 

 

7.11. Kontakt s veřejností 

 

Jak jsem již naznačila, organizace na základě nízké schopnosti reprezentovat samu 

sebe není v povědomí veřejnosti. Dalo by se říci, že o ní ví jen člověk, který takové konkrétní 

Centrum sám iniciativně vyhledá, především kvůli potřebě intervence, nebo člověk, kterému 

je tato organizace nějakým způsobem doporučena. Organizátorka A tvrdí, že se veřejnost o 

sdružení dozvídá především prostřednictvím letáčků, které jsou distribuovány na úřadech, u 

lékařů či ve specializovaných psychiatrických ambulancích. S širší laickou veřejností se pak 

organizátorky setkávají na osvětových seminářích, na kterých se snaží podnítit větší 
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povědomí nejen o přednášené problematice, ale právě i o organizaci ALMA FEMINA o. s. 

tak, aby například školáci informovali svou rodinu o proběhnuté přednášce. Další možností 

jsou pak internetové stránky organizace www.almafemina.cz. 

 Pro veřejnost zde také podle webových stránek organizace existuje možnost stát se 

součástí Klubu přátel ALMA. Členství je pro tyto členy přínosné především v tom, že budou 

pravidelně informování o činnostech sdružení a budou zváni na jejich akce. Členství v tomto 

klubu je pak podmíněno finančním či věcným příspěvkem, což bude potvrzeno a oceněno tím, 

že jméno člena bude zveřejněno na internetových stránkách Centra.  

 Co se týče ohlasů společnosti na organizaci, shodují se všechny organizátorky v tom, 

že neexistuje výrazná zpětná vazba, proto o reakcích veřejnosti moc neví. Samozřejmostí jsou 

ohlasy od klientek a také jejich rodin, které jsou vděčné za pomoc, proto jsou tato hodnocení 

téměř ve sto procentech případů kladná. Organizátorky měly zprvu obavy, jak jejich snahy 

přijme okolí, a to především lokální okolí Centra. Obavy však podle A byly plané, neboť se 

ukázalo, že i místní obyvatelé jsou této myšlence nakloněni, někteří místní usedlíci v MČ 

Praha 7 si Centrum dokonce přišli prohlédnout. 

 Celkově si organizátorky myslí, že ohlasy veřejnosti jsou spíše kladné. Dotazovaná E 

s tím souhlasí, ale uvádí, že je rozpačitá z toho, jak na druhou stranu společnost přistupuje ke 

konzumaci alkoholu lehkomyslně a volnomyšlenkářsky. Dotazovaná A k tematice kontaktu 

s veřejností dodává, že se opravdu nikdy nesetkala s negativními ohlasy, což jí vždy potvrdily 

i ostatní organizátorky. Většinou pak od okolí slýchá obdiv a uznání důležitosti 

poskytovaných služeb. Toto téma bude ještě podrobněji probráno v další části práce, týkající 

se postojů společnosti. 

 Organizátorky ale zároveň k tomuto tématu dodávají, že problematika alkoholismu 

není u nás nïjak výrazně řešena. Tím spíš problematika alkoholismu u žen. Přestože se podle 

slov organizátorky A „problematikou alkoholismu zabývají i centra, která se dotýkají 

závislostí na návykových látkách všeobecně,“ specifická ženská závislost je odsunována do 

pozadí. Zde se mohu opět opřít o teoretický rámec genderových stereotypů. Podle něj je spíše 

akceptována závislost mužská než ženská, protože žena má být onou citlivou a zodpovědnou 

osobou. Společnost podle organizátorek „není na řešení tohoto problému stále připravená“ 

(E) a závislost žen v podstatě přehlíží. O tom vypovídá i to, že ALMA FEMINA o. s. je 

jedinou NO svého druhu. 

 

 

 

http://www.almafemina.cz/
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7.12. A co když… negativní dopady na společnost 

 

Předchozí statí jsem ukázala, jaký význam má organizace podle organizátorek pro 

veřejnost, nyní se dostávám k tomu, jaký význam a důležitost má pro samotné organizátorky a 

jaký význam má podle nich pro společnost.  

Organizátorky se shodnou na tom, že současná situace není udržitelná. Není to jen 

osobní názor, je to prostý fakt. S ohledem na finance může dojít v brzké době k tomu, že celé 

sdružení ukončí svou činnost.  

A jaký bude mít neexistence Centra dopad na společnost? A zastává názor: „Nebude-li 

existovat tak úzce profilované centrum jen pro ženy, vliv na majoritní společnost nejspíš mít 

nebude. Pokud by se však centra zabývající se problematikou alkoholu přestala podporovat 

obecně, rozhodně by se dlouhodobé důsledky vyskytly.“ Dotazovaná E tomuto výroku 

oponuje. Tvrdí, že by bylo potřeba, aby podobných organizací vzniklo více. Zánik vidí jako 

velice negativní jev, který by pro společnost znamenal zlo. Zároveň svou vizi vzniku většího 

množství organizací tohoto typu vidí jako vlastní naivitu. 

Ohledně otázky dopadů zániku Centra můžeme opět jen polemizovat. Z velké části 

bude podle mé hypotézy záležet na tom, jak se téma problematiky alkoholismu bude vyvíjet 

v samotné oblasti léčby. Bude tedy především na poradnách, ordinacích a léčebnách, jak se 

k tomuto postaví a ujasní si reálné potřeby žen s problematickým užíváním alkoholu. 

  

 

7.13. Jen úspěchy? 

 

 Ve své studii jsem se samozřejmě zabývala i tím, čeho si organizátorky na svém 

sdružení cení, co považují za jeho úspěchy, co naopak za neúspěchy. Bohužel jsem se i přes 

velkou snahu téměř nic o neúspěších nezjistila. Jen při soukromém rozhovoru s jednou 

z dotazovaných jsem se dozvěděla, že v minulosti byla pro několik málo klientek péče Centra 

marná, pro hrstku dokonce skončil boj s démonem alkoholu tragicky. Podle dotazované C by 

bylo zklamáním a tedy i neúspěchem, kdyby se ukázalo, že „organizace v současné době 

nemůže existovat.“  

 Úspěchy, které organizátorky jmenují, se týkají převážně abstinujících a spokojených 

klientek. Dotazovaná A mimoto dodává, že „velkým úspěchem je i to, že sdružení udrželo svou 

existenci i po ukončení financování projektu z Evropských fondů, významné je pro mne i 

jméno centra, které si mezi odbornou, a v podstatě už i laickou veřejností, vybudovalo dobrou 
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pověst.“ Onu pověst pak potvrzuje ve svém rozhovoru tvrzením o kladném hodnocení 

organizace společností. 

 Dotazovaná C je také toho názoru, že největším úspěchem je to, jak „sdružení dokázali 

posunout, jak jsme se vyvinuli, jak jsme všem ukázali, že i taková organizace může 

existovat.“ Zde pro mne zůstává otázkou, kdo je myšleno těmi všemi. Jedná se všeobecně o 

společnost, nebo konkrétní osobu či skupinu osob? Toto tvrzení mi lehce zavání generovým 

nádechem. Jistě existuje i možnost, že jsou těmi všemi myšleni muži. Zároveň mi u této 

výpovědi přijde velice zajímavé, že tato organizátorka jako jediná uvádí u shody podmětu 

s přísudkem měkké i. Možná se jedná jen o shodu okolností. Je jistě zajímavé podívat se na 

to, že ostatní v této shodě píší „y“. Mohlo by to mimochodem vypovídat něco o jejich postoji 

k onomu výše zmíněnému ženskému hnutí. Ale na tomto místě se jedná hlavně o spekulace. 

 Přestože mi dotazované nesdělily v rozhovorech přímo neúspěchy, jen úspěchy, mohu 

dospět k závěru, že se zde i přes jejich nejspíše zkreslený pohled nějaké dostavily. Bohužel 

mohu jen spekulovat o tom, o jaké se jedná. Jak jsem již uvedla, určitým neúspěchem je 

minoritní skupina neúspěšných klientek a neschopnost zajistit financování, od čehož se pak 

odvíjí všechny další. Může jít o neschopnost poskytnout pomoc všem osobám, které ji 

potřebují, o nízkou projektovou a osvětovou činnost, o neschopnost navázat kontakt s jinými 

organizacemi, ať už domácími či zahraničními. 

Do této části práce bych zařadila i kategorii s názvem „Co všechno klientky oceňují.“ 

Východiskem jsou mi nejen odpovědi organizátorek, ale i výpovědi v PR materiálech. Plně si 

uvědomuji, že jsou zde zveřejněny teze, které vybíraly samy organizátorky do svých 

propagačních materiálů a internetových stránek a nejsou tedy reprezentativním vzorkem. 

Negativní reakce mohly být z jejich iniciativy odstraněny.  

Podle organizátorek klientky oceňují především „osobní, ženský, bezpečný prostor “ a 

„lepší dostupnost oproti AT ambulancím a psychiatrickým ordinacím“ (A). Pro ilustraci 

přikládám jako Přílohu č. 6 výpovědi některých vybraných klientek. 

 

 

7.14. Výhled do budoucna nejen očima organizátorek 

 

 Sdružení si na konci každého roku vytyčuje své cíle pro rok nastávající. Plány jsou 

uveřejněny ve výroční zprávě předešlého roku. Po zbytek roku 2012 tak podle ní organizace 

plánuje pokračovat v zkvalitňování stávajících služeb a v poskytování komplexního 
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ambulantního programu, kterého by se podle představ organizátorek mělo letos (2012) 

zúčastnit nejméně 60 žen. 

 Pro tento rok si organizace vytyčila i úkol navázání spolupráce s novými zařízeními, 

které nabízí odborné terapeutické a adiktologické služby. Tento cíl se snaží organizace 

realizovat již delší dobu, nově se zde objevil pojem zahájení spolupráce se zahraničními 

organizacemi, který je v současné době (květen 2012) ve fázi realizace. Tímto by chtělo 

Centrum dosáhnout získání nových odborných poznatků a případnou podporu podobně 

zaměřených organizací. 

 V rámci optimalizace služeb klientkám je také již podle internetových stránek 

organizace dlouhodobě v plánu vybudování knihovny pro klientky s odbornou tematikou. 

Tato knihovna je již delší dobu v realizačním procesu, zatím obsahuje především jednotlivé 

tematické články, které se vyskytnou v médiích. Při své stáži jsem měla možnost pohledu na 

sběr těchto článků, protože v té době probíhala jejich revize a reorganizace. Do budoucna se 

tedy plánuje její rozšíření o články další, ale především o celé knihy s cílovou tematikou. 

 V plánu je podle informací, které jsou zasílány jako podpůrné prostředky pro získání 

grantů, a které mi byly dány k nahlédnutí, uvedeno i větší zaměření na osvětovou a 

preventivní činnost. Realizace tohoto plánu by měla probíhat formou vydávání tištěných 

informačních materiálů, které budou cíleně distribuovány na úřadech jednotlivých MČ, 

v zdravotnických zařízeních a dalších důležitých místech Prahy, na kterých by se mohla 

vyskytovat riziková skupina. Osvětová činnost by pak měla probíhat i formou větší 

spolupráce s médii, v současné době (jaro 2012) se projednává spolupráce s odborným 

časopisem Psychologie DNES, a to hlavně kvůli zveřejňování článků psaných 

organizátorkami. 

 Zároveň se chce organizace více zaměřit na mezioborové semináře zaměřené na 

odbornou veřejnost a v případě dobrého vývoje dojde v druhé polovině roku 2012 k odborné 

podpoře pro referenty/ky sociálních a zdravotních odborů jednotlivých MČ. Jedná se 

především o zaměstnance OSPODu, oddělení sociální prevence nebo pomoci v hmotné nouzi. 

Vzhledem k současné situaci je podle dotazované A také možné, že se činnost sdružení 

přesune do jiné oblasti ČR, takové, která by byla provozu Centra více nakloněná a zásadněji 

by ho podporovala. V době, kdy jsem absolvovala stáž v Centru, tvořily organizátorky návrh 

projektů pro města Plzeň, Ostrava a Sokolov. Plzeň zájem projevila pouze s tím, že by chtěla 

znát plné podrobnosti a veškeré know-how organizace. Proto od tohoto města organizátorky 

upustily, a pokud k přesunu opravdu dojde, bude se s největší pravděpodobností jednat o 

přesun do Západočeského kraje, konkrétně buď do Karlových Varů či do již zmíněného 
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Sokolova. Projekt přesunutí Centra do jiné části ČR je designován na rok 2013, proto byly do 

ESF podávány žádosti právě na tento rok. Pokud by organizace tedy nezískala dostatek 

prostředků na financování roku 2012, musela by na druhé pololetí přejít podle dotazované A 

do stavu tzv. vegetativního, který by znamenal ukončení činnosti Centra v Praze a přípravnou 

fázi na otevření nové pobočky, tedy sehnání nových prostorů, vybavení, ale vzhledem 

k odlišné lokaci pravděpodobně i nový tým. Pokud by se organizaci nepodařilo získat finance 

vůbec žádné, bude muset svou činnost ukončit. Podle organizátorky A to bude sice pro 

stávající klientky nepříznivá situace, pro celou společnost pak nikoli, a to vzhledem 

k existenci center, zabývajících se drogovou problematikou, tedy i alkoholismem. Dodává ale, 

že pokud by se veřejnost přestala zajímat i o tyto centra a ta by postupně zanikla, mohlo by to 

podle ní mít pro celou společnost fatální důsledky v negativním slova smyslu. 

Víra organizátorek v zachování organizace je silná. Vyzařuje z nich optimismus a 

připravenost k novému boji, který se může zdát na první pohled marný, ale ony ho 

nevzdávají. Dotazovaná B doufá, že celá situace dopadne „snad dobře,“ E doufá, „že se 

budou protialkoholní organizace podporovat a vznikne jich více.“ Dotazovaná D tuto 

problematiku optimisticky ukončuje tím, že „věří v dobrý konec.“ 
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8. SEBEREFLEXE 

 

 V této části své bakalářské práce bych chtěla představit pohledy organizátorek na 

jejich vlastní situaci. Od předchozí zpracované části se tato liší především v tom, že zde 

provádím textovou analýzu pasáží, které byly vhodné ke kódování. V předchozí části 

organizátorky naopak sloužily spíše jako informátorky o chodu organizace. 

Zajímalo mne především, jak vlastně ony vnímají svou organizaci. Podle typologie a 

ostatních náležitostí jsem ukázala, že se jedná o prožensky orientovanou organizaci. Chápou ji 

tak i ony? A pokud ano, mají nějaký vztah k ženskému aktivismu, k feminismu? A vidí sebe 

jakou součást nějakého hnutí? Samozřejmě ať už specificky feministického či sociálního. 

Tyto otázky se týkají zařazení do určitého kontextu ženského aktivismu. V druhé části mne 

pak zajímalo, jak vidí svou současnou situaci, jaké mají vize do budoucna a jak ony osobně 

působení organizace hodnotí. 

 Tyto otázky jsem se v této části pokusila vyřešit. Metodou mi bylo kódování, a proto 

budu následující oblast dělit podle jednotlivých kategorií, které jsem tím ve výsledku získala. 

Tuto část studie také doplním o přímé citace výpovědí svých respondentek kvůli tomu, abych 

vyjádřila komplexní postoje organizátorek. 

 

 

8.1. Nesoulad názorů organizátorek v řazení k ženským organizacím. 

 

 Jak jsem ukázala, jedná se o ženskou organizaci. Toto myslím mohu potvrdit i faktem, 

že jsem ji nalezla na oficiálním seznamu žensky orientovaných organizací na 

www.feminismus.cz. Přesto se ale organizátorky neshodly, zda se k tomuto typu organizací 

řadit mohou. Nejkomplexnější pozitivní názor na toto téma podává dotazovaná C, která tvrdí: 

„Ano, pracují tam samé ženy, založily to ženy, služby jsou určeny pro ženy.“ Toto tvrzení 

dotazovaná A shrnuje slovy „Asi ano, vyplývá to z logiky věcí.“ Další respondentkou, která se 

s identitou organizace jako ženské ztotožňuje, je organizátorka F, která však neuvádí důvod. 

Tyto tři organizátorky tedy svou organizaci jako prožensky orientovanou a shodnou se i na 

jeho důvodech, kterými jsou ženské zakladatelky, ženské pracovnice, ženská klientela i 

specifikum služeb, které vychází z individuálních potřeb žen. 

 Oproti tomuto názoru se vymezují organizátorky, jež takto ALMU FEMINUS o. s. 

nevnímají. D se k tomuto tématu vyjadřuje takto: „Ne. Nejedná se o ženskou organizaci ve 

http://www.feminismus.cz/
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vztahu k feminismu, ale o ženskou klientelu.“  Stejný argument uvádí i dotazovaná B, když 

tvrdí, že organizace je prožensky orientovanou „jen z důvodu cílové skupiny klientek.“ Tyto 

organizátorky nezahrnují fakt, který C shrnuje výrazem „Ženy sobě,“ jenž ukazuje reálný 

přístup celé organizace. Plně opomíjí i to, že už jen samotná pomoc ženám je klíčem k řazení 

mezi ženské organizace. Tento názor by podle mého názoru byl ještě spojitelný s označením 

„ženská organiazce,“ organizátorky si jen podle mého neuvědomují, že reálná pomoc ženám 

do této oblasti spadá. 

 Naopak názor dotazované E už je podložen zásadním tvrzením, a to tím, že: „Alma 

není ženská organizace, protože jsme víc než ochotny spolupracovat s muži jako kolegy i 

s rodinnými příslušníky našich klientek.“ Tento fakt potvrzovala i dotazovaná organizátorka 

A, když v předchozí části rozhovoru tvrdila, že „mezi jeden z mých cílů patří mít v organizaci 

muže na pozici terapeuta.“ Zároveň to ale dokládá argumenty, jaké důsledky by to neslo pro 

klientky (možná nedůvěra, pocit nebezpečí, negativní emoce) a tím, že podle ní je dobrých 

mužských terapeutů málo a vybírají si lépe placené pracovní pozice. Já osobně ale myslím, že 

přítomnost mužského terapeuta rozhodně nevylučuje zaměření orientace jako proženské. 

To, že se organizátorky neshodly v názoru, jak chápou vlastní organizaci, mne 

popravdě velmi udivilo. Jedním z možných vysvětlení ale je, že prožensky orientovanou 

organizaci některé z nich chápou v přílišné souvislosti s feminismem, vůči kterému se 

všechny dost striktně negativně vymezují. Podložím-li to argumenty z teoretické části, vyjdu 

z toho, že mnohé organizace se od tohoto pojmu distancují na základě určité představy, kterou 

o něm mají. Toto zároveň dokáži v dalších pasážích, ale nyní bych se zaměřila na otázku, zda 

se organizátorky vnímají jako součást nějakého hnutí. 

Pokud tedy shrnu vlastní vnímání organizátorek v rámci prožensky orientovaných 

organizací, dojdu k tomu, že ano, organizace od jejího vzniku i v současné době je prožensky 

orientovanou organizací, přestože si to některé organizátorky neuvědomují (nebo spíše 

uvědomovat nechtějí, ať už z jakýchkoli důvodů). 

 

 

8.2. „Hnutí? Rozhodně ne!“ 

 

 Názor, který je vyjádřený v názvu této kategorie, zastávají většinově všechny 

organizátorky sdružení ALMA FEMINA o. s. Přestože jsem v otázce nespecifikovala, zda 

mám na mysli sociální hnutí, konkrétní ženské hnutí nebo hnutí jakékoli jiné, všechny 
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organizátorky se od takového označení distancují, jen jedna z organizátorek je ochotna s tímto 

pojmem relativně polemizovat. 

 Názory na toto téma jsou vyloženě stručné. Pokud bych vycházela i ze struktury 

odpovědí, přišlo mi, že i ta odpovídá jejich distančnímu postoji. Výrok, který je uveden jako 

název této podkapitoly, je v podstatě jedinou odpovědí dotazované D. Ale ani odpovědi 

dalších nejsou o moc rozsáhlejší. Stručnost B je až zarážející. Její odpovědí je jedno jediné 

slůvko „Ne.“ C tuto problematiku shrnuje nejen pro sebe, ale i pro celou zkoumanou 

organizaci. Tvrdí totiž, že: „Já ne, Alma asi taky ne,“ čímž upozorňuje na jednotnost v této 

otázce.   

  Jediná organizátorka, která si není jistá, jak to s hnutím může být a je ochotná 

přistoupit k pojmu hnutí je dotazovaná F. Ta totiž úplně neví, ke kterému hnutí by organizaci 

přiřadila, ale po chvíli dochází k tomu, že „asi k hnutí sociálnímu,“ a důvodem má být to, že 

„se snažíme zlepšit situaci konkrétního jevu ve společnosti.“ Otázkou ale je, zda tento názor 

nevyplývá jen z větší znalosti teorií sociálních hnutí oproti ostatním organizátorkám. 

 Myslím, že problematiku řazení mezi hnutí mohu shrnout tím, že organizátorky se 

v žádném případě necítí jako součást žádného z hnutí, natož feministického, což dokáži 

v následující části. 

 

 

8.3. Striktní distance od feministických principů 

 

 Myslím, že jsem již dostatečně dokázala, že se jedná o prožensky orientovanou 

organizaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o sdružení zaměřené na ženy, organizátorkami jsou 

ženy a principy služeb jsou určené také ženám, zajímal mne i jejich názor na feminismus jako 

takový a jejich osobní vztah k němu. Feminismus jsem organizátorkám nijak nedefinovala, 

nespecifikovala jsem ani, jaký typ feminismu mám na mysli. Chtěla jsem tím nechat 

organizátorkám prostor, aby se vyjádřily k tomuto tématu přímo a pouze podle sebe, bez 

jakýchkoli zkreslení možným navedením mou otázkou.  

 V tomto případě se však opět plně potvrdily teze z mých teoretických východisek, 

která se týkala této oblasti. Již v okamžiku, kdy se některé organizátorky neztotožňovaly už 

jen s konceptem prožensky orientovaných organizací, začínalo mi být zřejmé, že feminismus 

samotný bude velkým oříškem. Toto se mi potvrdilo. 

 Všechny organizátorky se od pojmu feminismu vymezují vyloženě negativně. 

Nejradikálněji se k němu staví dotazovaná C, která jej charakterizuje jako 
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„hyperkompenzovanou pochybnost.“ Dodává, že ho považuje za „hloupost a omyl“ a uvádí, že 

„ženy nijak diskriminovány nejsou.“ Její vztah k feminismu pak charakterizuje jako negativní, 

dokonce je jí „k smíchu“. Dotazovaná D pak uvádí, že k němu nemá žádný vztah a chápe jej 

jako „extremismus,“ který pro ni nikdy neznamená „zdravý“ způsob uvažování. Tyto dva 

názory spadají do té nejvíce negativní přihrádky, další je méně vyhraněný, ale také negativní. 

Dotazovaná A například tvrdí, že jí osobně tato ideologie „není vlastní“ a proto k ní 

žádný vztah nemá. Zároveň ale uvádí, že ví o jeho existenci a respektuje ho. Tím se dostávám 

k dalším názorům, které jsou veskrze neutrální. Dotazovaná E uvádí, že chápe cíl feminismu 

(přičemž ale zmiňuje pouze snahu o rovné postavení žen a mužů v profesním životě), ovšem 

dodává k tomu, že toto chápání je jen v určitých mezích. „Nesmí docházet do krajností,“ tvrdí. 

Toto je jedno z dalších tvrzení, které vypovídá o neznalosti dané problematiky. A to jak 

v ohledu cílů feministického hnutí, tak v jeho průběhu. To, že koncept feminismu nezná, 

přiznává i dotazovaná F. Její slova: „Popravdě feminismus moc nechápu, téměř nic o něm 

nevím. Proto k němu nemohu zaujímat žádný postoj ani vztah,“ plně odpovídají tezím 

získaným v teoretické části. Poslední z dotazovaných B ohledně této problematiky se 

vyjadřuje také neutrálně.  

 Shrnu-li opět tuto část, organizátorky zkoumaného sdružení se vůči feministickému 

konceptu vymezují negativně nebo neutrálně. Při pokládání poslední otázky, která se týkala 

toho, zda se někdy setkaly s označením vlastní osoby jako feministky, nebo zda je za ně jejich 

okolí považuje, jsem však narazila na značný odpor organizátorek. Otázkou tedy zůstává, zda 

dotazované odpovídaly popravdě, vzhledem k tomu, jak se vyjadřovaly o tom, že by 

s pojmem feminismu a označením feministek byly spojovány. Jak vyplývá z komplexu 

odpovědí, organizátorky mají o pojmu feminismus jen málo vědomostí. Případně vycházejí z 

přesvědčení, že ženství není nijak diskriminováno (názor dotazované C), který mi byl před 

nedávnem sdělen jednou osobou (plně mimo výzkum) ve formě otázky: „A co byste ještě 

chtěly? Sfárat do dolů?“ 

 V rámci podkapitoly „Striktní distance od feministických principů“ bych zároveň 

zahrnula téma toho, zda je veřejnost někdy označila za feministky a jak s tímto zacházely, 

popřípadě jak by reagovaly, kdyby ano. Musím přiznat, že mě značně překvapilo, že za 

feministku byla označena jen jedna z dotazovaných (F) a přestože uvádí, že nemá 

k feminismu vztah žádný, toto označení pro ni „nebylo příjemné.“ Ostatní organizátorky se 

s tímto označením nikdy podle svých slov nesetkaly. Velice bouřlivá reakce na tuto otázku se 

pak vyskytla u dotazované D, která k tomu uvedla, že „pokud by mě někdo feministkou 

nazval, jasně bych mu vysvětlila, proč jí nejsem.“  
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Naopak jediná organizátorka E, která se tedy také za feministku stejně jako ostatní 

nepovažuje, uvádí, že pokud by ji tak někdo označil, toto pojmenování by jí nevadilo. 

Zároveň je i jedinou, která ve feminismu vidí jisté klady (i když ho chápe poměrně úzce). 

 Touto otázkou jsem také zjišťovala, zda identitu „ženské organizace“ nemohly některé 

organizátorky přijmout zvenčí, na základě názorového obrazu, který jim vtiskuje veřejnost. 

Vzhledem k tomu, že je tak veřejnost neoznačuje, tento případ vylučuji. 

Shrnu-li tuto část, z mé analýzy jednoznačně vyplývá, že největší negativní přístup má 

dotazovaná D, pak B (přestože její odpovědi jsou blíže k neutrálu, musím je interpretovat 

negativně. Zbylé dotazované zaujímají více méně v neutrální stanovisko s negativním 

zabarvením. Ani u jedné z organizátorek se neobjevil přístup pozitivní k této problematice.  

 

 

8.4. Postoj společnosti: Odpor nebo lhostejnost? 

 

Vzhledem k tomu, že v předchozí části jsem se zabývala částečně i tím, jak 

organizátorky podle jejich mínění vnímá veřejnost, budu nyní navazovat na toto téma, ale 

v širším spektru. Jak jsem již ukázala, organizátorky nejsou vnímány jako feministky. 

Organizátorky se shodnou na tom, že z ohlasů, o kterých ví, zaznamenávají veskrze 

pozitivní reakce. Dvě z nich (A, C) ale upozorňují na fakt, že nemají téměř žádnou zpětnou 

vazbu od širší veřejnosti, ohlasy slýchají převážně od klientek a jejich rodin.  

Velice zajímavý názor na toto téma podává dotazovaná E, která tvrdí: „Nikdy jsem 

neslyšela negativní názor, ale protože nás nikdo nepodporuje, spíš naopak podporuje pití, 

jsem z toho rozpačitá.“ Ano, organizátorky se shodnou, že v očích společnosti působí kladně. 

Ale jak toto zařadit do kontextu úpadku organizace?  

Tím se mi naskýtá zároveň další otázka. Nejde jen o to, jak organizátorky podle jejich 

slov vnímá veřejnost, ale i o to, jak veřejnost vnímají organizátorky. Pokud bych jejich slova 

měla shrnout několika kódy, vnímají jako převažující postoj lhostejnost, toleranci 

k přílišnému užívání alkoholu a podceňování problematiky alkoholismu a tabu ženské 

závislosti. 

Dotazovaná E se k  tématu vyjadřuje zajímavým způsobem. Tvrdí totiž, že totiž, že 

„Společnost není na řešení tohoto problému připravená, protože to nejspíš za problém 

nepovažuje.“ Tomu by odpovídal i názor dotazované A, který podporuje tvrzení E tím, že 

podle ní společnost vznikla s ohledem na ostatní NO tak pozdě proto, že společnost zatím na 

její vznik nebyla připravena. Organizace, které by ale podporovaly abstinenci všeobecně, 
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vznikaly. Podle slov A se jedná především o ty organizace, které se zabývají touto 

problematikou všeobecně. Nejen alkoholem, ale i jinými návykovými látkami. A k tomu 

dodává, že „Alma je velmi úzce specializovaná.“ A specializuje se na takovou problematiku, 

kterou společnost nevidí, nebo spíše vidět nechce. Podle slov dotazované A „v současné době 

společnost problémy a příčiny neřeší při jejich vzniku, ale až v době, kdy jsou jejich následky 

a důsledky viditelné a mnohem více problematické.“ Proto je ženská problematika závislosti 

odsouvána do pozadí a podle organizátorek dojde k její detabuizaci až v době, kdy budou 

následky neúnosné.  

V této problematice hraje velkou roli i genderový aspekt přijímání závislosti u 

rozdílných pohlaví, jak jsem zmínila již výše. Opět se zde jedná o přístup, který má 

společnost ke genderovým stereotypům. Ženská závislost je v tomto kontextu tabuizovaná 

z toho důvodu, že ženám jsou připisovány mateřské charakteristiky, které musí být z jejich 

vykonstruované podstaty dobré. Žena, jakožto matka (dle stereotypu) proto nemůže být 

alkoholičkou, musí mít jen „dobré“ charakteristiky. Tato množina žen pak početně kvůli 

udržování stereotypu samotnými aktérkami musí logicky do pozadí odsunout ty, které tento 

aspekt nesplňují. A protože se jedná o téma, které většinově považuje ženu za stvoření 

s oněmi kladnými vlastnostmi, o těch špatných se nemluví. Jsou pro společnost tabu. Stejně 

jako o „špatných“ matkách všeobecně neslýcháváme tak často, o matkách-alkoholičkách to 

platí stejně. 

Dotazovaná B pak zmiňuje, že se nejedná jen o problém nezájmu široké veřejnosti, ale 

i institucí, bez jejichž pomoci nejsou schopni udržet organizaci tak úzce specializovanou na 

ženy při životě. 

V případě kódu tolerance k přílišnému užívání alkoholu, který zmiňují organizátorky, 

vidím trochu rozpor mezi jednotlivými názory dotazovaných. Respondentka A totiž uvádí, že 

„laická veřejnost zmiňuje fakt důležitosti našich služeb v kontextu společenské tolerance 

k alkoholu“ a zároveň, že „společnost obecně vykazuje velkou toleranci ke konzumaci 

alkoholu.“  

K tématu podceňování problematiky alkoholismu bych opět zmínila již probíranou 

tematiku apelu na mateřství. Myslím si, že protože jsou organizátorky přesvědčeny o tom, že 

společnost tuto problematiku odsouvá do pozadí, snaží se svou pozornost přitáhnout i tím 

způsobem, že bude figurovat jako instituce, která se snaží o pomoc celým rodinám, které jsou 

pro společnost ceněnou záležitostí.  

Dotazovaná D závěrem dodává, že je podle ní nutné, aby „si společnost uvědomila 

jejich důležitost“ s ohledem na to, že ženská závislost na alkoholu zde existuje a tím, že se o 
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ni nebude společnost zajímat, nezanikne. Spíš se její problematika zhorší a jednoho dne si 

bude veřejnost muset uvědomit, že tabu ženské závislosti je zde přítomno, jen neřešeno. Proto 

by si podle organizátorky D měla společnost uvědomit nutnost existence tohoto sdružení na 

poli neziskového sektoru s tím, že jednoho dne tento problém, o kterém se doposud moc 

nemluví, bude mít tolik následků, až budou neúnosné (toto je i tvrzení A). 
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III. ZÁVĚRY 

 

Na základě dat, která jsem během svého výzkumu získala, ať už z dokumentů 

organizace či přímo z rozhovorů s organizátorkami, mohu zkoumanou organizaci zařadit dle 

teoretického konceptu do kontextu s hlavní výzkumnou otázkou. Jaké má tedy organizace 

ALMA FEMINA o. s. místo na současné scéně prožensky orientovaných neziskových 

organizací? Pokusím se shrnout výsledky svého výzkumu do komplexní podoby. 

Organizace ALMA FEMINA o. s. je první a do současné doby jedinou NO, která se 

zabývá poskytováním služeb následné péče pro ženy, které vykazovaly problematické užívání 

alkoholu. Ke vzniku došlo až v roce 2007 a nejvýznamnějším důvodem byla poptávka 

samotných žen po podobné příležitosti doléčování. Vznik byl podle organizátorek umožněn 

financováním ESF OPPA, což plně odpovídá 5. etapě vývoje neziskového sektoru podle dříve 

zmíněných teorií Vajdové i konceptům Haškové a Křížkové. 

Řazení mezi neziskové organizace jsem dokázala na základě teoretických východisek. 

Zkoumaná organizace splňuje všechny aspekty Salomonových charakteristik neziskových 

organizací. Vzhledem k povaze sdružení se podle Fričovy typologie jedná o servisní veřejně 

prospěšnou NO.  

Přestože se organizátorky nemohou dohodnout na tom, zda se mají považovat za 

prožensky orientovanou organizaci, já ji mezi ně na základě teoretických východisek zařadím. 

První důvod je už jen samotná obecná definice ženské neziskové organizace (viz 

Chaloupková). Dále pak i to, že plně zapadají do typologie ženských NO podle Chaloupkové. 

V tomto kontextu je ALMA FEMINA o. s. chápána jako organizace, která podporuje 

minoritní skupinu žen, zabývající se oblastí komplexní sociální a psychologické péče 

Přestože některé organizátorky jsou ochotné přistoupit na pojem ženské organizace, 

vůči feminismu a jakémukoli sociálnímu hnutí se vymezují velice negativně. Toto je také 

jedno z tvrzení, které zmiňuji v mém teoretickém konceptu, ten pak jen potvrzuje nechuť a 

odpor k tomuto pojmu nejen mezi laiky, ale i mezi odbornou veřejností.  

Organizátorky vychází z teoretických konceptů specifik závislosti u žen podle 

současných adiktologů, přestože zcela opomíjejí některé genderové stereotypy a pomáhají je 

svou činností udržovat. I toto je další teoretické východisko, které se mi potvrdilo. Největší 

problém bych viděla v apelu na mateřství, které se objevuje již v jejich mottu. Jistě se tímto 

snaží získat vyšší finanční dotace na provoz ojedinělého Centra v oblasti alkoholismu, ale i 
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přes tuto velkou snahu se jim to nedaří, tematika ženského alkoholismu je prozatím vyloučena 

ze zorného pole veřejnosti a institucí. Dané motto naopak mže zapříčinit to, že se některé ženy 

na jejich pomoc neobrátí. Přestože však zkoumaná organizace udržuje některé genderové 

stereotypy (sociální role, mateřství, typické ženské vlastnosti a charakteristiky), nedá se mu 

upřít, že je pro jeho klientky pevným bodem v jejich životech 

 Z pohledu organizátorek je místo ALMY FEMINY o. s. důležitým bodem útěchy, 

pomoci a porozumění. Podle jejich slov to oblast, která by se dala řadit k jakémukoli hnutí 

nebo ideologii, je to jen místo, kde ženy najdou vždy otevřenou náruč a pochopení. 

Myslím, že jsem v rámci své práce nastolila několik dalších otázek, které stojí 

minimálně za zamyšlení, když už ne za celý vlastní výzkum, ale rozhodně z jiné oblasti. 

Z oblasti veřejného mínění o problematice alkoholismu, o jejím chápání a o potřebách 

společnosti do budoucna. 

 

Místo zkoumané organizace ALMA FEMINA o. s. je jedinečné, na scéně prožensky 

orientovaného aktivismu pokrokové (přestože s tímto označením organizátorky nesouhlasí) a 

pro klientky a rizikové ženy jistě důležité. Pro společnost jako celek je však prozatím 

relativně opomíjenou záležitostí, i přes zmiňované pozitivní ohlasy. Tyto ohlasy jsou většinou 

jen špičkou ledovce v pomyslném moři názorů. O organizaci nepanuje širší povědomí, většina 

společnosti o ní neví, nezajímá se o ni. Většina neměla ani potřebu tuto organizaci vyhledat, 

přestože se v okolí mnohých z nich vzhledem ke statistikám žena s nezdravým užíváním 

alkoholu musí objevovat. O problematice alkoholismu u žen se prostě nemluví. Svědčí o tom 

už jen to, že takováto organizace je v ČR pouze jedna. A dokonce i té hrozí zánik. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

Centrum-  Centrum služeb následné péče pro ženy ALMA  

ČR – Česká republika 

ČRo – Český rozhlas 

ČT – Česká televize 

ESF OPPA – Evropské strukturální fondy, Operační program Praha - Adaptabilita 

EU – Evropská unie 

FHS – Fakulta humanitních studií 

HS – Účetní sdružení 

KK – Kontrolní komise 

KVP – Komplex vnitřních předpisů ALMA FEMINA o. s. 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NNO – nestátní nezisková organizace 

MPS – Místopředsedkyně sdružení 

NO – nezisková organizace 

OMP – Odborná metodologie práce s cílovou skupinou ALMA FEMINA o. s. 

OP – ostatní pracovníci Centra  

OSPOD – Orgán sociálně – právní ochrany dětí 

o. s. – občanské sdružení 

PP – Pracovnice Centra v přímé péči 

PS – Předsedkyně sdružení 

ŘC – Ředitelka Centra 

SČ – Sněm členů sdružení 

SŠ – střední škola 

UK – Univerzita Karlova 

VR – Výkonná rada sdružení 

VŠ – vysoká škola 

VZ – výroční zpráva 

ZŠ – základní škola 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 

Logo občanského sdružení ALMA FEMINA o. s. 
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Příloha č. 2 

Ceník nadstandardních služeb 

 

Služba Doba Cena 

Uzavřené skupinové poradenství 90 min. 200 Kč 

Sociálně právní poradenství 60 min. 100 Kč 

Pracovní poradenství 60 min. 200 Kč 

Dílny 120 min. 100 Kč 

Práce na PC 90 min. 100 Kč 

Individuální poradenství 60 min. 400 Kč 

Poradenství blízkým osobám 60 min. 500 Kč 

Rodinná a párová terapie 60 min. 800 Kč 

 

Zdroj: http://almafemina.cz/centrum/cenik.htm 

Autorka: Romana Francková 

http://almafemina.cz/centrum/cenik.htm
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Příloha č. 3 

Seznam žádostí o granty 2012 

 

Instituce Požadovaná částka Výsledek 

Magistrát hl.m. Prahy 909 915,- Kč čeká na výsledek 

Praha 1 251 500,- Kč ne  

Praha 3 21 000,-Kč ne   

Praha 10 21 000, Kč Ne 

Praha 11 46 000,-Kč 10 000,-Kč 

Praha 13 21 000,-Kč 10 000,-Kč 

Středočeský kraj 350  000,-Kč Ne 

MPSV 900 000,- Kč 239 000,-Kč 

Česká spořitelna 100 000,-Kč Ne 

Výbor dobré vůle 150 000,-Kč ne 

OKD 893 500,-Kč Ne   

ČEZ 250 000,-Kč ne  

GSK 150 000,-Kč čeká na výsledek 

ČSOB 199 587,-Kč ne 

Praha 8 290 970,-Kč 20 000,-Kč 

Praha 7 80 000,-Kč čeká na výsledek 

Pražská energetika 60 000,- Kč čeká na výsledek 

 

Zdroj: Interní databáze organizace ALMA FEMINA o. s. 

Autorka: Romana Francková 

 

Pozn.: Organizace získala na další rok celkové dotace v hodnotě 279 000 Kč. Ideální finanční 

zázemí na provoz Centra je však podle dotazované G 3 000 000 Kč. 
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Příloha č. 4 

Stručný souhrn finančních zpráv z let 2009 – 2011 

 

  2009 2010 2011 

Tržby z prodeje služeb 0 21 380 21 080 

Přijaté dotace - MČ Praha 7 0 54 568 50 000 

Přijaté dotace - MČ Praha 6 0 0 13 500 

Přijaté dotace - MČ Praha 8 0 0 10 000 

Přijaté dotace - MČ Praha 11 0 0 10 000 

Přijaté dotace - MČ Praha 13 0 0 10 000 

Přijaté dotace - MP a SV ČR 0 0 240 000 

Přijaté dotace - Magistrát  0 0 770 000 

Přijaté příspěvky - dary 36 000 50 000 24 000 

Přijaté dotace - ESF OPPA 2 844 297 2 796 178 1 736 797 

Výnosy celkem 2 880 297 2 922 195 2 910 919 

Náklady celkem   2 902 281 2 916 318 

Hospodářský výsledek   19 914 -5 400 

 

Zdroj: VZ 2009, 2010, 2011 

Autorka: Romana Francková 

 

Pozn.: V tabulce nejsou zahrnuty drobné zisky, např. úroky z majetku organizace, neboť se 

tyto částky pohybují v řádech stovek korun a jsou tak pro potřeby studie nepodstatné. 

 

Pozn. 2: Instituce nejsou řazeny abecedně, neboť jsem se snažila zachovat strukturu 

výročních zpráv organizace. 
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 Příloha č. 5 

ALMA FEMINA o. s. očima klientek 

 

„ALMA pro mě znamená záchytný bod v těžkých situacích, dokáže mě pochopit a pomoct ve 

chvílích, které bych sama nezvládla. Chtěla bych, aby mě Alma dál vedla v těžkých životních 

situacích, které by někdy mohly nastat. Jsem ráda, že takového zařízení pro ženy existuje. 

Důvěřuji Almě, že všechny problémy, se kterými se svěřím, zůstanou nezveřejněny, proto 

jsem ráda, že se můžu ze svých problémů plně vypovídat.“ 

 

„ALMA pro mě znamená klidnou mysl, mateřskost, ženskou sílu a důvěru, že vše dobře 

dopadne.“ 

 

„Mohu se zde vypovídat z mých emocí, zároveň najít řešení problémů a uvolnit se. Vím, že 

kdykoliv bych se ocitala v nesnázích, mohu pak přijít a všichni mi tady pomůžou, jak 

psychicky, radou, ta i sociálně.“ 

 

„ALMA mi přináší radost z každého dne, kdy si může říct: „Jsem v pohodě, nemusím mít 

výčitky ze selhání.“ Skládám mozaiku z dobrých pocitů. Z dobrých pocitů ze sebe sama. 

Učíte mě mít se ráda a to mi dělá dobře. Přídavné jméno, které předchází příslovce dobře, je 

dobrý. A tak se s Vaší pomocí učím být dobrá v dobrých věcech. Myslím, že se můžu 

pochválit, že mi to jde dobře. A přeju všem, aby zažili to, co já a aby se s Vaší pomocí našli.“ 

 

„Díky ALMĚ „jsem našla sama sebe“ a opět získala své nejbližší. Děkuji tímto celému 

kolektivu. Chodila jsem sem moc ráda, bavila mne pestrost programu a možnost poznat jiné 

pacientky blíže. Na vše jmenované se těším v ALMĚ.“ 

 

„ALMA je pochopení, pohoda, výzva, smysl, uspokojení, dobrá nálada, život, úcta, tolerance, 

radost, naplnění, uznání i vytrvalost.“ 

 

„Je to kamarádka, která mě celý dospělý život chyběla. Díky za ni.“ 

 

 

Zdroj: http://almafemina.cz/centrum/ocimaklientek.htm  

http://almafemina.cz/centrum/ocimaklientek.htm
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Příloha č. 6 

Informační leták organizace ALMA FEMINA o. s. 
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