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ANOTACE
Diplomová práce má povahu teoreticko-empirické studie. Jejím cílem je zjistit, zda metodický
materiál (DVD modelových rozhovorů a kontrolní formulář) zaměřený na vedení
poradenského rozhovoru s klienty je aplikovatelný u terénních pracovníků obcí v Ústeckém
kraji. První kapitola této práce je zaměřena na uvedení do současné problematiky terénních
pracovníků obcí v Ústeckém kraji. Zabývá se funkcí Rady vlády ČR pro záleţitosti romské
menšiny, osobností koordinátora terénních pracovníků a jeho funkcí. Dále je věnována
kvalifikačním předpokladům a vzdělávání terénního pracovníka, jeho pracovnímu zařazení
a popisu činnosti. Druhá kapitola se zabývá typologií klientů, zvláštnostmi klientů ze sociálně
vyloučených lokalit, analýzou sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji a představuje
činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Třetí kapitola
charakterizuje a rozebírá fáze poradenského rozhovoru včetně jeho metodického
rozpracování. Další kapitoly popisují aplikaci metodického materiálu, věnují se analýze jeho
vyuţití v praxi, formulují doporučení pro práci s klienty a prostřednictvím diskuse naznačují
další moţnosti uvaţování nad tématem.
KLÍČOVÁ SLOVA
terénní pracovník, klient, sociální vyloučení, poradenský rozhovor, kasuistiky, DVD
modelových rozhovorů, kontrolní formulář
SUMMARY
This thesis has a theoretical and empirical nature of the study. Its aim is to determine whether
methodological material (DVD model and control the form of interviews) focused
on management consultancy interview with clients is applicable for field workers villages
in the Ústí Region. The first chapter of this thesis is focused on putting in the current issue of
municipal field workers in the Usti region. It deals with the functions of the Government
Council for Roma minority, personalities coordinator of field staff and its functions.
Furthermore, given the qualifying assumptions and education outreach worker, his work
include and description of activities. The second chapter deals with the typology of clients,
traits of clients from socially excluded localities, the analysis of socially excluded localities
in the Ústí region and represents the work of the Agency for Social Inclusion. The third
chapter describes and discusses the stages of the counseling inter view, including his
methodological elaboration. Other chapters describe the application of methodical materials,
dedicated to the analysis of its use in practice, formulate recommendations for working with
clients through discussion and suggest other options considering the theme.

KEYWORDS
streetworkers, client, social exclusion, counselling dialog, case studies, DVD interviews,
checking form
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Seznam zkratek
atd.

a tak dále

aj.

a jiné

tzv.

tak zvané

apod.

a podobně

popř.

popřípadě

resp.

respektive

MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

NNO

nevládní nezisková organizace

TSP

terénní sociální práce

NZDM

nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ

OSPOD

orgán sociálně-právní ochrany dětí

ÚVOD
„Skutečná objevitelská cesta není v hledání nových krajin, ale v pohledu novýma očima.“
(Marcel Proust)

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o sociálních sluţbách č. 108/2006 Sb., v platném
znění (dále jen zákon o sociálních sluţbách) má Ústecký kraj jako orgán státní správy
povinnost

zpracovávat

střednědobý

plán

rozvoje

sociálních

sluţeb.

Strategickým

dokumentem pro naplňování je ze dne 7. listopadu 2007 tzv. „Střednědobý plán rozvoje
sociálních sluţeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011“. Plán obsahuje základní sociodemografické údaje, údaje o sociálních sluţbách, cíle a opatření pro jednotlivé oblasti, včetně
oblasti sluţeb pro příslušníky etnických menšin. V Ústeckém kraji je v registru poskytovatelů
sociálních sluţeb zaregistrováno 27 subjektů vládního i nevládního poskytujících sluţby
definované jako terénní programy. Tyto sluţby jsou zajišťovány terénními sociálními
pracovníky, kteří musí splňovat kvalifikační předpoklady dle zákona o sociálních sluţbách.
Další formou terénních programů je činnost terénních pracovníků na obcích, která je
hrazena z dotačního titulu „Podpora terénní práce“ administrovaného Kanceláří Rady vlády
pro záleţitosti romské menšiny Úřadu vlády České republiky. Cílem programu je za pomoci
terénních pracovníků obcí analyzovat sociální situace klientů a adekvátními metodami
sociální práce pomoci ke zlepšení jejich začlenění do většinové společnosti.
Terénní pracovníci obcí vyuţívají při své činnosti metody sociálně pedagogické práce,
například vedou poradenský rozhovor. Na odbornost těchto pracovníků se ovšem nevztahuje
zákon o sociálních sluţbách. Tím na ně nejsou kladeny kvalifikační poţadavky pro výkon
jejich práce. Doposud není vydán ani příslušný metodický postup pro nastavení konkrétních
činností k výkonu povolání. Právě tento nedostatek vyplývající z praxe byl pro mě natolik
motivující, ţe jsem se rozhodla napsat diplomovou práci na téma „Vedení poradenského
rozhovoru terénními pracovníky obcí v Ústeckém kraji“ a ověřit moţnosti aplikace
metodického materiálu zaměřeného na podporu vedení poradenského rozhovoru, který vznikl
v rámci bakalářské práce. Jedná se o DVD modelových rozhovorů a kontrolní formulář
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pro vedení rozhovoru, vypracované jako pracovní podpora pro budoucí sociální pracovníky.
Audiovizuální zpracování modelových kasuistik je v literatuře uváděno jako nejvhodnější
metoda pro nácvik kompetence rozvíjet účinnou komunikaci a tím vést poradenský rozhovor.
Kontrolní formulář je zpracován za účelem pomoci terénnímu pracovníkovi při vedení
poradenského rozhovoru.
Cílem teoretické části diplomové práce je podat ucelený obraz činnosti terénních
pracovníků obcí v Ústeckém kraji, kteří se podílejí na sociálním začleňování klientů
ze sociálně vyloučených lokalit, a vystihnout její specifika v rámci terénní práce v České
republice.
Cílem praktické části diplomové práce je ověření metodického materiálu (DVD
modelových rozhovorů a kontrolní formulář) u terénních pracovníků obcí zaměřeného
na vedení poradenského rozhovoru s klienty a postiţení profesních specifik terénních
pracovníků obcí, které ovlivňují výkon jejich činnosti.

Koncepce práce
První kapitola této práce je zaměřena na uvedení do současné problematiky terénních
pracovníků obcí v Ústeckém kraji. Zabývá se funkcí Rady vlády pro záleţitosti romské
menšiny, osobností koordinátora terénních pracovníků obcí v Ústeckém kraji a jeho funkcí.
Dále kvalifikačními předpoklady pro výkon terénního pracovníka na obci, pracovním
zařazením, popisem jeho činnosti a jakým způsobem je zajištěno vzdělávání.
Druhá kapitola se věnuje teoretickému rozdělení klientů, zvláštnostem klientů ze sociálně
vyloučených lokalit, analýze sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji a Agentuře
pro sociální začleňování.
Třetí kapitola charakterizuje a rozebírá fáze poradenského rozhovoru včetně jeho moţnosti
vyuţití audiovizuálního zpracování modelových kasuistik při práci s klienty.
Čtvrtá kapitola obsahuje data z dotazníkového šetření z roku 2008 včetně závěru
z pilotního šetření, které bylo realizováno v rámci bakalářské práce.
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V páté kapitole je podrobně rozpracováno ověření metodického materiálu u terénních
pracovníků obcí v Ústeckém kraji. Jsou zde uvedena data o dotazníkovém šetření, cíle
a charakteristiky výzkumného vzorku.
V šesté kapitole jsou uvedena zpracovaná data a výsledky dotazníkového šetření dle tří
stanovených částí.
Kapitola závěry šetření je shrnutím práce, ve které zhodnocuji výsledky vzhledem
ke stanovenému cíli a zjištění k problematice terénních pracovníků obcí v Ústeckém kraji.
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TEORETICKÁ ČÁST
1. Terénní pracovníci obcí v Ústeckém kraji
Hlavní rozdíl mezi terénním pracovníkem OSPOD a terénním pracovníkem zaměřeným
na práci se sociálně vyloučenými spočívá především v zákonném zřízení pracovní pozice.
Pracovník OSPOD je zřízen dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných
celků. Pozice terénních pracovníků na obcích vznikly po ustanovení vyšších územně
samosprávných celků (krajů) na základě vládního dotačního titulu. Vládní „Program podpory
terénních sociálních pracovníků – terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských
komunitách“ (název z roku 2000, aktuální název dotačního titulu „Podpora terénní práce“).
Dotační titul existuje od roku 2000 přijetím usnesení vlády České republiky č. 386 ze dne
19. 4. 2000. V případě zániku dotačního titulu nastane situace, kdy obce budou muset
registrovat sluţbu pod terénními programy podle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
sluţbách. To znamená, ţe budou muset vypracovat standardy kvality sociálních sluţeb,
poskytovat sluţbu dle zákona a ţádat o dotaci MPSV. Vzhledem k moţné administrativní
zátěţi, lze předpokládat, ţe mnohé obce tímto směrem nepůjdou a pracovní pozice terénních
pracovníků na některých obcích zaniknou.
Terénní pracovníci obcí v Ústeckém kraji (dále jen terénní pracovníci obcí) potřebují
při práci v romské komunitě pracovat s aktuálními a kvalitními informacemi o právech
a povinnostech svých klientů a k těmto informacím nemají v současné době zabezpečený
dostatečný přístup. Samo získání odborné způsobilosti podle § 116 zákona o sociálních
sluţbách znamená jen základní orientaci v právním systému ČR. Na obecních úřadech, jejichţ
jsou zaměstnanci, nemají terénní pracovníci obcí zajištěny potřebné informační zdroje
(právnický software či např. konzultační hodiny expertů aj.). Poptávka klientů po odborném
sociálním poradenství se v průběhu času vyvíjí v závislosti na vývoji problematik, se kterými
se Romové potýkají. Z „Mapy sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohroţených
romských lokalit v Ústeckém kraji“ i ze zkušeností jiných pomáhajících organizací vyplývá,
ţe nejčastější problémy, se kterými se Romové potýkají a které řeší terénní pracovníci obcí,
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se týkají bydlení, nezaměstnanosti, nízké vzdělanosti Romů, dluhů, sociálních dávek
a kriminality. Stát vybudoval systém sociální ochrany všech obyvatel, ten je však tak sloţitý
a tak rychle se mění, ţe se v něm neorientují ani průměrně vzdělaní občané. Informace
terénních pracovníků bez dalšího vzdělávání beznadějně zastarávají.
Kromě neustále se měnícího sociálně právního rámce musí terénní pracovníci obcí v praxi
bojovat i s dalšími obtíţemi, k jejichţ překonání potřebují posilovat své odborné kompetence
např. ve vyjednávání a mediaci, v asertivních komunikačních technikách, v ochraně
základních lidských práv a svobod svých klientů a obecně v oblasti etiky své práce,
ve

znalosti

struktury

obecních

úřadů

a

kompetencí

jejich

jednotlivých

sloţek

či v dovednostech potřebných pro práci s komunitou a jiné.
Zákon o sociálních sluţbách zároveň nově poţaduje v § 116 odst. 9, aby se i pracovníci
v sociálních sluţbách (včetně terénních) účastnili nejméně 24 hodin ročně tzv. dalšího
vzdělávání směřujícího k prohlubování jejich kvalifikace. Je tedy účelné, aby zaměstnavatelé
uskutečnili svou povinnost dalšího vzdělávání zaměstnanců způsobem, který naplní dosud
málo zajištěné vzdělávací potřeby terénních pracovníků.

1. 1 Funkce Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
Problematiku romské komunity má v gesci Rada vlády ČR pro záleţitosti romské menšiny
(dále jen „Rada“). Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 20091
vymezuje cíle a poslání takto: „Rada systémově napomáhá integraci romské komunity
do společnosti. Zabezpečuje součinnost resortů odpovědných za realizaci dílčích opatření
a plnění úkolů, vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiţ je Česká
republika vázána. Soustřeďuje, projednává a předkládá vládě informace, podklady a návrhy
pro tvorbu a uplatňování politiky vlády v oblasti integrace romských komunit. Podrobnější
informace o sloţení a úkolech Rady jsou uvedeny v jejím Statutu, způsob jednání upravuje

1

www.vlada.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-09]. Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok
2009. Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romskekomunity/dokumenty/3_zprava_09_material_final.doc>
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Jednací řád. Činnost Rady (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje
kancelář, která je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.“
V souladu s usnesením č. 254 ze dne 29. 3. 2010 dochází ke změně statutu Rady a tím
i názvu. Původní název Rada vlády ČR pro záleţitosti romské komunity je změněn na Radu
vlády České republiky pro záleţitosti romské menšiny. Nejvyšším zástupcem Rady je
předseda vlády České republiky s členy jednotlivých ministerstev, která participují v rámci
romské

integrace.

Změna

statutu

posiluje

kooperaci

mezi

Radou

a

Agenturou

pro sociální začleňování v romských lokalitách, a to prostřednictvím zástupců z řad Asociace
Krajů a Svazu měst. Právě tato změna přispěje ke zlepšení místních, tedy regionálních politik
romské integrace.
Kaţdoročně jsou vyhlašovány výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu, kterou lze
čerpat z těchto dotačních programů: podpora koordinátorů romských poradců, předcházení
sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podpora terénní práce.
Uţ z názvu je patrné, ţe určení výdaje a odlišnost jednotlivých programů je závislá
na ţadatelích, kteří ţádají o finanční podporu. V případě programu „Podpora koordinátorů
romských poradců“ je ţadatelem kraj, například Krajský úřad Ústeckého kraje, kdy podklady
pro výzvu standardně zpracovává právě romský koordinátor.
Do programu zabývajícího se předcházením sociálního vyloučení a odstraňováním jeho
důsledků se můţe zapojit: „občanské sdruţení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování
občanů, ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba zaloţená registrovanou církví a/nebo
náboţenskou společností a evidovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského
vyznání a postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon
o církvích a náboţenských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „církevní
právnická osoba“), obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů a nadace nebo nadační fond podle
zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů.“ 2

2

www.vlada.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-09] Vyhlášení programu pro NNO: Předcházení sociálnímu
vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2011. Dostupné z WWW: < http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-
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Cílem tohoto programu je také podpora komunitní práce a tím řešení sociální inkluze.
Komunitní práce je zaloţena na tzv. triádě, kterou tvoří: zadavatel, poskytovatel a uţivatel.

1. 2 Koordinátor terénních pracovníků obcí
Stěţejní činností koordinátora pro romské záleţitosti je koordinace činností terénních
pracovníků na obcích. Termín „romský poradce“ jiţ není vyuţíván. Toto označení se vztahuje
k období okresních úřadů, kdy v kaţdém okrese působil romský poradce zabývající se
agendou romské integrace. Po zániku okresních úřadů a vzniku krajských zřízení na základě
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, funkce romských poradců je nahrazena funkcí koordinátorů
pro romské záleţitosti. Ve skutečnosti se jedná pouze o změnu názvu pozice a rozšíření
působnosti geograficky, činnosti v rámci agendy zůstaly nezměněné.
V České republice je celkem 14 krajských koordinátorů pro romské záleţitosti (dále jen
„koordinátoři“). Náplň práce koordinátora není legislativně ošetřena. Z toho vyplývá, ţe
kaţdý krajský koordinátor můţe být zařazen v rámci jakéhokoliv odboru Krajského úřadu
(například odbor sociálních věcí a zdravotnictví, školství, kancelář hejtmana). Tím dochází
k diferenciaci u náplní práce. Z praxe vyplývá, ţe koordinátor kromě úkolů souvisejících
s agendou Krajského úřadu si svojí činnost upravuje dle potřeb a velikosti romské komunity
v kraji. Bliţší popis viz upravená tabulka číslo 1.

Kraj
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj

Zařazení romského krajského koordinátora
Sekretariát radního pro oblast sociální péče a bytové politiky
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální prevence
a humanitárních činností
Odbor školství
Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních věcí.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
oddělení prevence, rozvoje a SPO.
Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin;
oddělení koordinace a střednědobého plánování.
Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních sluţeb.
Odbor sociálních věcí; oddělení sociálně právní ochrany.
Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních věcí.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních sluţeb.
Odbor sociálních věcí; oddělení sociálních sluţeb a humanitárních činností.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení humanitní činnosti

romske-komunity/dotace/vyhlaseni-programu-pro-nno-predchazeni-socialnimu-vylouceni-a-odstranovani-jehodusledku-2011-75766/>
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Vysočina
Zlínský kraj

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních sluţeb.
Odbor Kanceláře hejtmana.

Tabulka č. 1 – Institucionální zajištění romské integrace
Zdroj: Interní materiál Krajského úřadu Ústeckého kraje

Koordinátorkou pro romské záleţitosti v Ústeckém kraji je paní Bc. Lenka Balogová. Ta
je své funkci od 1. května 2007 a jejím místem výkonu práce je Krajský úřad Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem3.
Funkce koordinátorky pro romské záleţitosti (dále jen „koordinátorka“) je deklarována dle
§ 67 odst. 1) písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Základní činností koordinátorky je
zajišťování různých integračních opatření ve prospěch romských komunit.
„Rada vlády pro záleţitosti romské menšiny (dále jen „Rada vlády“) je nejvyšším
orgánem pro romské záleţitosti. Ten je iniciačním a poradním orgánem Vlády ČR. Rada
vlády se skládá z 28 členů. Odborná sekce je sloţená ze zástupců všech ministerských resortů
a má 14 členů. Zbylých 14 členů představuje občanskou sekci a tvoří jí Romové specializující
se v různých oborech (ve školství, ve zdravotnictví ...).“ 4
V praxi to znamená, ţe se podílí na vytváření opatření a koncepčních mechanismů
vedoucích k řešení romské integrace a s tím souvisejícího sociálního vyloučení. Tento proces
se uskutečňuje dvěma liniemi, a to vertikální a horizontální.
Vertikální linie je zaloţena na spolupráci mezi jednotlivými obcemi a organizacemi, jeţ
mají za cíl řešit romskou integraci. Krajský koordinátor, který vykonává metodickou činnost,
pomáhá s vyhledáváním finančních zdrojů.
V horizontální linii se jedná o tvorbu koncepčních dokumentů anebo různých návrhů
v legislativě, které by přispěly ke zlepšení problematiky sociálního vyloučení. Opět zde
dochází ke spolupráci mezi obcemi a krajským koordinátorem. Ten zde sehrává
nezaměnitelnou roli ve zprostředkovávání informací, a to pro všechny subjekty participující
na integraci. V této oblasti se dále angaţují krajští preventisté pro kriminalitu, metodici
z oboru školství a jiní.
3

BALOGOVÁ, L. Ústní sdělení ze dne 21.3.2010. Krajský úřad Ústeckého Kraje
www.vlada.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-09]. Statut Rady vlády České republiky pro záleţitosti romské
menšiny. Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romskekomunity/uvod-5779/>
4
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Konkrétní činnost v terénu:
Koordinátorka romských poradců navštěvuje romské poradce na základě jejich potřeb či
aktuálních problémů. Návštěvy jsou přínosné, jelikoţ koordinátorka získává přehled
o aktuálním dění v lokalitě a nadřízení romských poradců mají moţnost řešit otázky spojené
s výkonem agendy. Kontakty jsou vyuţívány při sestavování pracovních skupin
pro zpracovávání strategických dokumentů, pro vznik nových pracovních míst romských
poradců a podpoře nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“)5.
Spolupráce s NNO spočívá zejména v předávání informací z kraje a resortních
ministerstev, v podpoře vhodných projektových ţádostí při jednání hodnotících komisích,
v konzultaci při zpracování projektových ţádostí a v podpoře nově vznikajících NNO. Dále
spolupracuje s organizacemi z jiných krajů při realizaci smysluplných aktivit, které jsou
přínosné pro kraj. V rámci koordinace aktivit na podporu sociálního začleňování nelze
oddělovat spolupráci s NNO a spolupráci s romskými poradci. Veškeré aktivity jsou z krajské
úrovně koordinované komplexním způsobem dle potřeb jednotlivých lokalit6.

1. 3 Předpoklady pro výkon terénního pracovníka obce
Terénní sociální pracovník je široký pojem a pouţívá se pro mnohé činnosti spojené
s řešením obtíţné sociální situace klienta v terénu, tedy v přirozeném prostředí klienta. Lze
také konstatovat, ţe existuje mnoho pracovních pozic, které mají v náplni práce zahrnutou
terénní sociální práci. Jako příklad lze uvést:
- terénní pracovník v sociálně vyloučených lokalitách – je zaměstnancem obecního úřadu
nebo nestátní neziskové organizace, napomáhá při řešení nepříznivé situace lidem ţijícím
ve vyloučeném prostředí,
- terénní sociální pracovník OSPOD – je zaměstnancem městského úřadu, pracovník provádí
šetření v místě bydliště nezletilého dítěte a zastupuje jeho zájmy na základě činností
uloţených dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů,
5
6

BALOGOVÁ, L. Ústní sdělení ze dne 21.7.2010. Krajský úřad Ústeckého Kraje
BALOGOVÁ, L. Ústní sdělení ze dne 22.7.2010. Krajský úřad Ústeckého Kraje
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- kurátor pro děti a mládeţ – je zaměstnancem městského úřadu a rovněţ zabezpečuje terénní
sociální práci, pracuje s rodinami, ve kterých ţijí děti s poruchami chování anebo se dopustily
trestného činu,
- sociální kurátor – je zaměstnancem městského úřadu a rovněţ zabezpečuje terénní sociální
práci, pracuje s klientem ve všech fázích trestního řízení aţ po jeho skončení,
- terénní pečovatelská sluţba – jedná se o zaměstnance nestátních neziskových organizací
anebo příspěvkových organizací obcí, poskytují pečovatelsko sluţbu seniorům a osobám
zdravotně postiţeným,
- terénní zdravotnická sluţba - registrované zdravotní sestry poskytují zdravotnické výkony
uţivatelům v domácím prostředí na podkladě potvrzeného poukazu jejich ošetřujícího lékaře.
Spolupracují se zdravotními pojišťovnami a vykazují nasmlouvané zdravotnické výkony.
Tuto zdravotnickou péči doplňuje terénní pečovatelská sluţba.
Speciální profesní předpoklady pro výkon terénního pracovníka na obci nejsou formálně
ukotveny v legislativě. Jak jsem jiţ zmínila v úvodu diplomové práce, tak terénní pracovníci
obcí vykonávají odbornou činnost, kterou mají v kompetenci sociální pracovníci. Zejména se
jedná o vedení poradenského rozhovoru čili poskytování sociálního poradenství. Předpoklad
pro výkon sociálního pracovníka je ovšem definován v zákoně o sociálních sluţbách.
Matoušek7 konstatuje, ţe „zákon představuje po mnoha letech legislativního vakua nesporný
pokrok. Posiluje úlohu klienta jako objednavatele sluţby. Zvyšuje nároky na poskytovatele
sluţeb, všem poskytovatelům – státním i nestátním – vytváří stejné podmínky pro činnost.
Poprvé po roce 1989 definuje kvalifikační předpoklady pro práci v sociálních sluţbách.
Vytváří předpoklady pro kontrolu kvality sociálních sluţeb.“
Domnívám se tedy, ţe poţadavky na terénního pracovníka obcí a pracovníka v sociálních
sluţbách by měly být identické. Z tohoto důvodu se budu v této kapitole odkazovat na zákon
o sociálních sluţbách, který upravuje povolání sociálního pracovníka.

7

Matoušek, O. Sociální sluţby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha : Portál, 2007, s. 50
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Základními předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka jsou způsobilost
k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto
zákona.
Sociální pracovník musí mít určitý stupeň vzdělání, tím je myšlena ona odborná
způsobilost. Nejniţší stupeň, který lze uznat pro tuto profesi, je vyšší odborné vzdělání
s humanitním zaměřením. Akreditované obory jsou uvedeny v zákoně o sociálních sluţbách
a také ve vyhlášce8, jeţ je provádějícím předpisem k zákonu. Dále se jedná o vysokoškolský
stupeň vzdělání u akreditovaného studijního programu, výčet moţných oborů je vymezen
zákonem a vyhláškou. Zákon o sociálních sluţbách také umoţňuje vykonávání profese
v případě, kdy sociální pracovník absolvuje dlouhodobý kurz s minimální hodinovou dotací
200 hodin a pracuje v oboru nejméně 5 let. Podmínkou ovšem je dokončení vysokoškolského
studia.
Oproti tomu poţadavky na vzdělání terénních pracovníků jsou odlišné. Ty uvádějí obce
jednotlivě v projektových ţádostech do dotačního titulu („Podpora terénní práce“). Z praxe
Bc. Balogové9, členky hodnotitelské komise, vyplývá, ţe obce ve svých poţadavcích uvádějí
osoby jak se základním a středoškolským vzděláním, tak i vysokoškolským. Hodnotitelská
komise v ţádostech neposuzuje vzdělání, jelikoţ ho neobsahuje výzva dotačního titulu. Z toho
vyplývá, ţe s jakým typem vzděláním si terénního pracovníka obce vybere, tak ten je
podpořen.
Dle odborné konzultace s Bc. Lenkou Balogovou10 je obsazení pozice náročné. Důvod je
ten, ţe terénní pracovníci obcí s vyšším vzděláním, např. maturitou mají vhodné předpoklady
pro výkon a zpracování administrativy, ale dost často jim chybí praxe. Praxe je při práci
terénní pracovníka velmi důleţitá, protoţe pracovník dochází za klienty do sociálně
vyloučených lokalit a musí umět komunikovat s komunitou a být dostatečně empatický.
Terénní pracovník obcí poskytuje sociální sluţbu fyzickým osobám v nepříznivé sociální
situaci. Podle § 3 odst. 2 zákona11 je „nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta
8

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se doprovázejí některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách
BALOGOVÁ, L. Ústní sdělení ze dne 22.7.2010. Krajský úřad Ústeckého Kraje
10
BALOGOVÁ, L. Ústní sdělení ze dne 29.6.2010. Krajský úřad Ústeckého Kraje
11
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách
9
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schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci,
ţivotní návyky a způsob ţivota vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující
prostředí,

ohroţení

práv

a

zájmů

trestnou

činností

jiné

fyzické

osoby

nebo

z jiných závaţných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální
začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.“
Sociální sluţba „sociální poradenství“ je uvedena v § 32 zákona o sociálních sluţbách. Ta
můţe být poskytována různými formami. Nicméně ve vztahu k terénním sociálním
pracovníkům se sluţba poskytuje ambulantní a terénní formou.

1. 4 Zařazení terénního pracovníka na obci
Kapitola zařazení terénního pracovníka obcí má popisnou formu a vychází nejen z odborné
konzultace s koordinátorkou pro romské záleţitosti, ale především z praxe. Důvod je ten, ţe
dosud není vypracován ţádný metodický pokyn, který by určoval náplň práce a zařazení
terénního pracovníka obcí.
Do roku 2000 existovala pouze funkce romský poradce na obcích (dnešní terénní
pracovník obcí). Romští poradci byli zaměstnanci Okresních úřadů. V roce 2000 proběhla
reforma ve veřejné správě a zanikly okresní úřady. Tito pracovní byli buď delimitováni, nebo
se jejich pozice zrušila.
V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, vznikla nová pozice, a to krajského
koordinátora pro romské záleţitosti. Jeho náplň práce obsahuje ve vztahu k zařazení terénních
pracovníků péči o vznik nových pracovních pozic, zajištění finančních prostředků na činnost
těchto pracovníků a jejich metodické vedení.
Funkce terénního pracovníka je zřizována dvěma způsoby: buď z vlastní iniciativy obce
anebo koordinátora.
V případě, kdy je pozice obsazována z vlastní iniciativy obce, je to většinou z důvodu
vyostřené situace mezi místní minoritou a majoritou. Starostové obcí se snaţí získat co
nejvíce informace o pracovní pozici terénního pracovníka, o jeho zařazení a především o jeho
financování. Někteří starostové čerpají z příkladů dobré praxe z ostatních obcí nebo si najdou
informace o dotačním titulu Podpora terénní práce a kontaktují Úřad vlády nebo Krajský úřad.
19

Obecně koordinátor zřizuje funkce terénních pracovníků oslovením starostů obcí s velkým
podílem romské populace. Nabízí moţnost zřízení funkce terénního pracovníka.
Po konzultaci a objasnění přínosu pracovníka pro obec najde vhodný finanční zdroj. Prvotně
se jedná o dotační titul Úřadu vlády pro terénního pracovníka. Poté existuje moţnost vyuţití
dotačního titulu Podpora sociálních sluţeb administrovaným ČR.
Níţe uvádím tabulku s názvem „Seznam terénních pracovníků obcí v Ústeckém kraji“,
v níţ jsou zaznamenány jména terénních pracovníků s jejich sídly a popisy činností. ˇ

TP obcí

OBEC

SÍDLO

BÍLINA

Štefan Tomáš

MěÚ, Březanská 50/4, 418 01

CÍTOLIBY

Květa Skopcová

MěU Cítoliby, Zamešská 219, 439 02

DĚČÍN

Pavel Grundza

Magistrát, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4

CHOMUTOV

Milena Adamová

Magistrát , Zborovská 4602

KADAŇ

Pavel Cicko

MěÚ , J.Roháče 1381, 432 01

KRÁSNÁ LÍPA

Marcela Surmajová

LITOMĚŘICE

Tibor Horvát

MěÚ, Pekařská 2, 412 01

LITVÍNOV

Marcela Martinézová

MěÚ, Trţní 2042, 436 01

LOUNY

Milan Fürstl

MěÚ, Pod nemocnicí 2380

PODBOŘANY

Zuzana Voigtová

MěÚ, Mírová 615, 441 17

LOVOSICE
ŠLUKNOV

Irena Jenčová
Jitka Demeterová

MěÚ Školní 4, 410 30
MěÚ, Nám. Míru 1, 407 77

RUMBURK

Dana Neidhartová

MěÚ, Tř. 9. května, 408 01

MOST
ŢATEC

Věra Rybáková
Kateřina Pourová

Magistrát, Radniční 1,434 62
MěÚ, Nám. Svobody 1, 438 24

DUCHCOV

Zlatuše Tomášová

MěÚ, Nám. Republiky 23

OSEK

Iveta Soukupová

MěÚ, Zahradní 246, 417 05

MěÚ Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46

POPIS ČINNOSTI
Poradenství, TSP, aktivity v NZDM,
komunikace s OSPOD
Práce v rodinách, spolupráce se
školou a OSPOD
Poradenství, TSP v lokalitách,
komunikace OSPOD
Poradenství, TSP, koordinace NNO,
komunikace s OSPOD a se školami,
podíl na kultur. akcích
Sociální poradenství, TSP, zajišťování
soc. sluţeb
Sociální poradenství, terénní práce,
spolupráce se školami a neziskovými
organizacemi
Sociální poradenství, TSP,
komunikace s NNO, zajišťuje
víkendové pobyty ve spolupráci
s kurátory pro mládeţ
Poradenství, TSP, spolupráce
s ostatními odbory obce
Kumulovaná funkce, poradenství,
plánování soc. Sluţeb
Kumulovaná funkce, není vyvíjená
ţádná aktivita
Kumulovaná funkce, téměř ţádná
komunikace
Poradenství, TSP, ţádná komunikace
Poradenství, TSP, volnočasové
aktivity dětí a mládeţe
Poradenství, TSP, volnočasové
aktivity, organizuje vzdělávací kurzy,
kulturní a sportovní akce, osvětová
činnost
Kumulovaná funkce, poradenství
Poradenství, TSP, vede výtvarný
krouţek pro děti, zajišťuje výlety,
kulturní a sportovní akce, komunikace
se školami a školkami, řešení aspektů
soc. vyloučení
Kumulovaná funkce, ţádná
komunikace

Tabulka č. 2 – Seznam terénních pracovníků obcí v Ústeckém kraji
Zdroj: Interní materiál Krajského úřadu Ústeckého kraje

Z tabulky č. 2 vyplývá, ţe pozice jsou kumulované. Právě problematice činnosti se věnuji
v navazující kapitole.
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1. 5 Popis činnosti terénního pracovníka na obci
Činnost terénního pracovníka na obci ovlivňuje jeho zařazení v organizační struktuře obce.
V tabulce číslo jedna, viz výše, jsou v posledním sloupci zaznamenány konkrétní činnosti
jednotlivých terénních pracovníků. Jejich funkce jsou kumulované, coţ znamená, ţe jeden
terénní pracovník vykonává více činností souběţně. Terénní pracovníci obcí kooperují
s obcemi. Obce se na terénní pracovníky obracejí s problémy, které potřebují řešit ve svém
obvodu. Zejména se jedná o terénní činnost v sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém
kraji. Terénní činnost neboli terénní programy jsou ukotveny v zákoně o sociálních sluţbách12
a jsou definovány dle § 69 takto: „Terénní programy jsou terénní sluţby poskytované osobám,
které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny. Sluţba je
určena pro problémové skupiny osob, uţivatele návykových látek nebo omamných
psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách
a

jiné

sociálně

ohroţené

skupiny.

Cílem

sluţby

je

tyto

osoby

vyhledávat

a minimalizovat rizika jejich způsobu ţivota. Sluţba můţe být osobám poskytována
anonymně.“ Základními činnostmi terénních programů jsou podle § 69 odst. 2 písmena a)
a b) zákona o sociálních sluţbách13 tyto: „zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záleţitostí.“
Terénní pracovníci obcí tedy poskytují sluţby osobám bez omezení věku, to znamená, ţe
dětem i dospělým. V praxi řeší takové problémy, které jsou spjaty se specifiky klientů
sociálně vyloučených lokalit. Například problematika nezaměstnanosti, bydlení, sociální
dávky a jiné.
Kompetence terénního pracovníka obcí se odvíjí od jeho souboru činností. Stejně jako jiné
profese i terénní pracovník obcí má určité povinností. Jednou z nich je povinnost zachování
mlčenlivosti o všech informacích, které při své práci získal.

12
13
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V Metodické příručce pro výkon terénní sociální práce14 se uvádí, ţe sociální sluţba se
poskytuje dle individuálních potřeb klienta. Tedy vţdy přihlíţíme k aktuálnímu stavu
a moţnostem dané osoby. Ze zákona o sociálních sluţbách15 vyplývá povinnost plánovat
poskytování sluţby a vést dokumentaci. Dokumentace obsahuje například smlouvu, záznam
o poskytnuté sluţbě, souhlas s nakládáním s osobními údaji, apod.
Terénní pracovníci obcí vedou dva typy dokumentací, a to „terénní knihu“ a „evidenci
klientů“. V „terénní knize“ jsou záznamy z terénního šetření. V knize jsou uvedeny
následující informace: datum, jméno klienta nebo příjmení rodiny, adresa, problém, řešení
situace a další termín s místem dalšího jednání. „Evidence klientů“ slouţí k zaznamenávání
všech kontaktů, které jsou zrealizovány na obci16.
Vzhledem k tomu, ţe obsahem terénního programu je poskytování odborného poradenství
v jejich přirozeném prostředí ale i v kanceláři na obci, je nutné, aby měl terénní pracovník
obcí časový plán. Ten je ovšem neoficiální a vypadá následovně: Ve dnech určených
pro veřejnost, tedy úředních je terénní pracovník na obci, kde ho klient můţe vyhledat.
Terénní pracovník dochází za klienty ve dnech neúředních, to je v úterý a ve čtvrtek. Pátek
bývá vyhrazen pro administrativní úkoly, které jsou spojeny s činností terénního pracovníka.

1. 6 Vzdělávání terénních pracovníků
V roce 2007 koordinátorka pro romské záleţitosti v souvislosti s nabytím účinnosti zákona
o sociálních sluţbách zajistila „Kurz pracovníků v sociálních sluţbách“ dle vyhlášky17,
terénním pracovníkům obcí v Ústeckém kraji. Tento typ vzdělávání byl prvním, tedy pilotním
pro terénní pracovníky obcí a koordinátorka jej zajistila ze své vlastní iniciativy18.
Vzhledem k tomu, ţe tito pracovníci se na pozici často měnili a kaţdý rok mohly být
funkce nově zřizovány, proběhl tento kurz i v dalším roce. I přesto, ţe obsah kurzu nebyl
pevně stanoven, tak největším přínosem bylo to, ţe se účastníci seznámili s nově vzniklým
zákonem o sociálních sluţbách. Výklad zákona proběhl srozumitelnou formou, coţ bylo
14

Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce, 2009
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BALOGOVÁ, L. Ústní sdělení ze dne 20.4.2010. Krajský úřad Ústeckého Kraje
17
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se doprovázejí některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách
18
BALOGOVÁ, L. Ústní sdělení ze dne 18.3.2010. Krajský úřad Ústeckého Kraje
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reflektováno velmi pozitivně. Kurz zahrnoval jak teoretickou, tak i praktickou část. Praktická
část kurzu byla zaměřena na kasuistiky na dané téma a terénní pracovníci si mohli ověřit
poznatky ze své praxe. Získali pohled z odborného hlediska a pomoc při právě řešených
případech.
V současné době je obecně kladen velký důraz na vzdělávání pracovníků v sociálních
sluţbách. V letošním roce je poprvé povinnost vzdělávání i terénním pracovníkům obcí. Tato
povinnost vyplývá ze zákona o sociálních sluţbách19, § 111 a jehoţ přesné znění je
následující: „Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníkovi další vzdělávání
v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje
kvalifikaci. Další vzdělávání se uskutečňuje na základě akreditace vzdělávacích zařízení
a vzdělávacích programů udělené ministerstvem na vysokých školách, vyšších odborných
školách a ve vzdělávacích zařízeních právnických a fyzických osob (dále jen "vzdělávací
zařízení").“
Problematiku vzdělávání terénních pracovníků je ovšem nutné vnímat v širším kontextu.
Vzdělávací programy dosud realizované se organizují bez ohledu na cílovou skupinu,
na terénní pracovníky obcí. Přínos těchto kurzů má tedy své omezené moţnosti. Další
problémem je dostatek finančních prostředků na obcích. Obec si standardně podává ţádost
o dotaci na Úřad vlády do dotačního titulu pod názvem „Podpora terénní práce
na obci“. Z dotačního titulu lze hradit vzdělávání terénních pracovníků, ale v praxi to dopadne
tak, ţe celkový poţadavek o dotace přesahuje rámec dotačního titulu a tudíţ kaţdá projektová
ţádost je krácena. Z toho vyplývá, ţe pro uchování pozice si kaţdá obec ponechá v co
nejvyšší míře mzdové náklady na úkor poloţky vzdělávání.

19
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2. Klienti ze sociálně vyloučených lokalit
Pojetí klienta bylo ovlivněno v historii zejména vývojem pomáhající profese. Matoušek20
uvádí, ţe zásadní vliv měly etické teorie a také tvorba hodnot sociální práce.
Největší změny v sociální práci ve vztahu ke klientovi byly zaznamenány v 90. letech
20. století, kdy se sociální práce stala profesionálním povoláním. Změna nastala i v postoji
ke klientovi, základem přístupu se stal nedirektivní vztah. Důraz začal být kladen na práva
klientů, úctu a rovnováhu.21
To, co také přineslo nový pohled na klienta, bylo spojováno se standardy kvality sociálních
sluţeb22. Ty se rozvíjely jiţ v 90. letech minulého století ve Velké Británii a inspirovaly praxi
v ČR v přístupu ke klientovi jako k zákazníkovi. Zavedením pravidel došlo ke sjednocení
principů při poskytování sluţeb, transparentnosti a uspokojování individuálních potřeb.
V podmínkách ČR standardy sociálních sluţeb existují od roku 2007. Standardy jsou
součástí legislativního předpisu, vyhlášky č. 505/2006, která je doprovodným předpisem
k zákonu o sociálních sluţbách. Zákazník má oficiálně svá práva, je plně kompetentní
a vzniká tím dosud neexistující prostor pro moţnost jeho vlastní volby.
V sociálních sluţbách se také můţeme setkat s pojetím klienta jako uţivatele. Uţivatel je
člověk, který vyuţívá sociální sluţby z důvodu svého nepříznivého stavu či na základě jeho
aktuální potřeby. Z hlediska sociální pedagogiky23 jako pomáhající profese klienta chápeme
jako subjekt, se kterým spolupracujeme, vytváříme si vztah, „a který k řešení své situace
vyuţívá sluţeb terénního pracovníka“.24

2. 1 Typologie klientů v sociálních službách
Terénní pracovníci obcí se mohou v rámci své činnosti shledávat s různými typy klientů.
Níţe uvádím rozdílné pohledy na dělení klientů v sociálních sluţbách.

20

MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, 2003, s. 33 - 39
ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha : Slon, 1994
22
Standardy kvality sociálních sluţeb – výkladový sborník pro poskytovatele. Praha : MPSV ČR, 2008
23
KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. Člověk-prostředí-výchova. Brno : Paido, 2001
24
BROŢKOVÁ, L. Vyuţití systemického přístupu formou modelových rozhovorů při nácviku kompetencí
sociálních pracovníků: Bakalářská práce. Ústí nad Labem : FSE UJEP, 2008, s. 9
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Řezníček25 rozlišuje klienty dle jejich specifik a moţné spolupráce s nimi. „Patří mezi ně
nedobrovolní klienti, na alkoholu nebo drogách závislí, manipulativní a nebezpeční klienti.“
Zatímco Úlehla26 rozeznává klienty dle účelu jejich cesty k pracovníkovi, a to
na: stěţovatele, návštěvníka a zákazníka. Kaţdý z těchto klientů má svá očekávání. „klient
zákazník se aktivně účastní dialogu se sociálním pracovníkem. Cílem sociálního pracovníka je
na základě kooperace s klientem navodit změnu, a to právě pomocí klientova řešení.
S takovým druhem klienta lze dojednat zakázku, podle které bude probíhat další
spolupráce.“27
Praktický pohled na diferenciaci klientů přináší Katalog sociálně-zdravotních sluţeb města
Ústí nad Labem28. Klienti jsou rozděleni do tzv. cílových skupin. Označení cílové skupiny
v sobě zahrnuje identifikátor k příslušné skupině, slouţí pro orientaci v nabídce a pomoci
při vyhledávání sluţeb v regionu Ústecko. Cílové skupiny jsou: děti a mládeţ, osoby
ohroţené drogou, senioři, mentálně postiţení, duševně postiţení, zdravotně postiţení,
v sociální krizi a sociálně vyloučení.
Další a vhodné dělení vyplývající z praxe nalezneme například ve Střednědobém plánu
rozvoje sociálních sluţeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 201129. Členění klientů je
provedeno podle oblastí poskytování sociálních sluţeb v Ústeckém kraji a je následující:
oblast sluţeb pro seniory, oblast sluţeb pro rodinu, děti a mládeţ, oblast sluţeb sociální
prevence, oblast sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením (včetně péče o děti se zdravotním
postiţením, jejich rodiny a pečovatele), oblast sluţeb pro osoby ohroţené drogou, oblast
sluţeb pro příslušníky etnických menšin, oblast sluţeb pro osoby s mentálním postiţením
nebo duševní nemocí, oblast sluţeb pro osoby v přechodné sociální krizi (včetně
problematiky domácího násilí, týraných osob).
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Klasifikace klientů se můţe odvíjet ještě od problémů, které s nimi terénní pracovníci řeší.
Nejčetnější koncentrace různých problémů se vyskytuje v tak zvaných sociálně vyloučených
lokalitách, které blíţe popisuji v navazující kapitole.

2. 2 Specifika klientů ze sociálně vyloučených lokalit
Specifika sociálně vyloučených lokalit Ústeckého kraje jsou obdobná jako v celé České
republice a dá se říci i v ostatních postkomunistických zemích Evropy. Klienti vyloučených
lokalit

jsou

z

90% Romové.

Romové jsou

národnostní

menšina,

která

přišla

do Evropy v 9. století a v současnosti kvalifikované odhady uvádí, ţe v naší republice je
200. tisíc obyvatel této národnostní menšiny.
Na problematiku vyloučení můţeme nahlíţet dle příčin, které na ně mají vliv. Na základě
toho rozlišujeme několik forem vyloučení, a to ekonomické vyloučení, politické vyloučení,
kulturní vyloučení, symbolické vyloučení a sociální vyloučení. Jiţ z názvu jsou patrné
odlišnosti mezi jednotlivými typy. Sociální vyloučení 30, kterým se zabývám v této práci, je
definováno jako „proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu
ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit
společnosti jako celku. Proces sociálního vyloučení je primárně důsledkem chudoby a nízkých
příjmů, přispívají k němu však také další faktory, jako je diskriminace, nízké vzdělání či
špatné ţivotní podmínky. Sociálně vyloučení jsou odříznutí od institucí a sluţeb, sociálních sítí
a vzdělávacích příleţitostí“.
Problematikou sociálního vyloučení se dlouhodobě zabývá i společnost Člověk v tísni,
obecně prospěšná společnost. Ta má svou krajskou kontaktní pobočku v Ústí nad Labem.
Organizace mapuje a analyzuje situaci sociálně vyloučených lokalit a na základě zjištění
graficky zpracovala oblasti spjaté se sociálním vyloučením.

30

www.epolis.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-09]. Slovníček pojmů – sociální exkluze. Dostupné z WWW: <
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Obrázek č. 1: Sociální vyloučení – grafické znázornění
Zdroj: www.clovekvtisni.cz [online]. 2010 [cit. 2010-07-09]. Sociální vyloučení - grafické zobrazení. Dostupné
z WWW: < http:// www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=602 >

Charakteristiku pojmu nalezneme také v § 3 zákona o sociálních sluţbách31, kde sociální
vyloučení znamená „vyčlenění osoby mimo běţný ţivot společnosti a nemoţnost se
do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace“.
Problematika sociálního vyloučení je součástí dokumentů Evropské Unie, která nahlíţí
na tento jev jako na dynamicky se vyvíjející problém ve společnosti. Rada Evropy32 tuto
oblast popisuje následovně: „Rozšiřování pojmu sociální vyloučení (které dosáhlo v západní
Evropě během relativně krátké doby širokého rozšíření) odráţí rostoucí uznávání toho, ţe
přehlíţení a znevýhodňování se vyskytují systematicky a jsou hluboce zakořeněny (Castel
1995; Paugam 1996). Tento pojem zahrnuje také ideu překrývajících se obtíţí; skutečnost, ţe
zranitelné skupiny zaţívají řadu znevýhodňování, jeţ se často násobí.“
Hradecká, Hradecký33 uvádí, ţe: „sociální a hospodářské podmínky v Evropě i u nás mají
tendenci vylučovat určité skupiny osob z moţných ţivotních příleţitostí. Nejzranitelnější jsou
skupiny zdravotně nebo společensky handicapované.
31
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a) lidé vyloučení z hospodářského ţivota (dlouhodobě nezaměstnaní)
b) mládeţ, která se nedovede hospodářsky uchytit
c) invalidé (lidé s tělesným, smyslovým a mentální postiţením),
d) rodiny s nemocným členem, o kterého pečují,
e) nestabilní rodiny,
f) staří lidé,
g) ţeny (společenská diskriminace přes ústavou zajištěnou rovnoprávnost),
h) lidé institucionálně poznamenaní (dětským domovem, výchovnám ústavem, vězením),
i) příslušníci minorit a cizinci (Cikání, uprchlíci, migranti, přesídlenci)“
Specifika klientů ze sociálně vyloučených lokalit jsou v koncentraci problémů především
v oblastech jako nezaměstnanost, nízká vzdělanost někdy aţ nevzdělanost, systém sociálních
dávek a bydlení.
Navrátil34 dokonce zmiňuje, ţe míra romské nezaměstnanosti je v romských sociálně
vyloučených lokalitách mezi 90% - 100%. Z dohody nazvané Mezinárodní organizace práce35
vyplývá, ţe „je nezaměstnanost ztrátou výdělku, vyplývající z nemoţnosti získat vhodné
zaměstnání osobou, která je schopna pracovat a zároveň je pro výkon práce k dispozici
(nezaměstnanost musí být nedobrovolná).
Sociální událost nezaměstnanosti je definována:
-

nedobrovolným charakterem (nemoţnost získat zaměstnání)

-

pracovní schopností (způsobilost být zaměstnán)

-

připraveností (disponibilitou) pro výkon zaměstnání

-

aktivním hledáním zaměstnání (docházení na ÚP).“
Dlouhodobá nezaměstnanost má negativní dopad na psychiku klienta a ztěţuje mu přístup

zpět na trh práce. Nezaměstnaným poskytuje úřad práce poradenské sluţby, informační sluţby
v oblasti pracovních příleţitostí a „uchazečům o zaměstnání poskytuje sluţby spojené se
zprostředkováním vhodného zaměstnání, vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu
při rekvalifikaci, zabezpečuje rekvalifikaci, vyţaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce, můţe
34
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poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu
samostatné výdělečné činnosti36.“
Nízká vzdělanost, někdy aţ nevzdělanost klientů sociálně vyloučených lokalit ovlivňuje
míru jejich zaměstnatelnosti. Trendem dnešní doby je mít co nejvyšší vzdělání. Přednost mají
kvalifikovaní uchazeči před nekvalifikovanými. Jednou z aktivit Úřadu práce ČR je realizace
takzvaných Job klubů (forma skupinového poradenství), do kterého mohou být zapojeni
i uchazeči s velmi nízkým vzděláním. Job kluby pomáhají se sebeprezentací, při práci
na osobním i duchovním růstu, posilují sebevědomí a klienty učí zvládat stresové situace
spojené s nezaměstnaností. Vzhledem ke zvyšující se míře nevzdělanosti klientů připravuje
Úřad práce ČR ve spolupráci se sociálně vyloučenou lokalitou Trmice „projekt funkční
gramotnosti“, a to právě na podporu a rozvoj klientů negramotných.
„Prostorové vyloučení znamená pro jedince bariéru rozvoje a ţivotních šancí.
Nedobrovolně segregované skupiny zpravidla ţijí v nevyhovujících, nuzných obydlích
s nedostatečnou úrovní sanitárního vybavení a přístupem k běţným sluţbám37.“
Dnešní koncepce bytové politiky je odlišná od té z 90. let 20. století. Romská menšina jiţ
neţije v bytech státních či podnikových. Tato změna má dopad nejen na romskou populaci,
ale také na majoritní společnost. Dochází především: „přirozeným sestěhováním se chudých
romských rodin do lokalit s cenově dostupnějším bydlením, vytlačováním romských rodin
z lukrativních bytů a přidělováním náhradního bydlení v lokalitách s často vysokým podílem
romského obyvatelstva, řízeným sestěhováním (především ze strany obcí) neplatičů nájmů
a obecně lidí povaţovaných za „nepřizpůsobivé“ či „problémové“ do ubytoven či
holobytů38.“ Neadekvátní systém bytové politiky přispívá k rozvoji tak zvaných ghett.
Romská menšina tím má moţnost souţití s lidmi, kteří uznávají stejné hodnoty čili ţít mezi
svými. Tento současný směr je ovšem do budoucna neudrţitelný, vzhledem ke koncentraci
problémů, jeţ jsou s touto menšinou spojovány. Existuje tedy několik moţností, jak tuto
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problematiku řešit. V dokumentu Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení39 lze
nalézt mimo jiné i opatření zaměřené na řešení problematiky bydlení.
Mezi stěţejní integrační opatření lze zahrnout oblast bytové politiky. Bohuţel
v současnosti v ČR neexistuje ţádný systém tzv. sociálního bydlení, který je, podobně jako
tzv. neziskový nájemní sektor, v zemích EU běţný. Koncepce bytové politiky schválená
vládou usnesením č. 292 ze dne 16. března 2005 zahrnuje systém sociálního bydlení
a neziskový nájemní sektor do budoucna, ale zároveň konstatuje, ţe obce nejsou vázány
těmito úkoly a stát nemá nástroje, kterými by plnění těchto úkolů prosadil. S tím souvisí
nejasná definice pojmu sociálního bydlení. Proto je potřebné vypracování zákona
upravujícího závazná pravidla pro sociální bydlení a kontrolní mechanismy jejich dodrţování.
Strategii pro dřívějšího ministra pro lidská práva Michaela Kocába vypracovali odborníci
Ivan Gabal ze společnosti GAC a Petr Víšek ze sdruţení Socioklub, kteří se romskou
problematikou dlouhodobě zabývají.
Posledním zmíněným specifikem je systém sociálních dávek. Do roku 2006 byl systém
dávek ukotven v zákoně č. 482/1991 o sociální potřebnosti. Ten byl pro klienty demotivující
a nenutil je k tomu, aby byli zaměstnáváni. Tomeš40 tento jev popisuje jako pojem upadnutí
do sociální pasti ve smyslu „získaného zvyku ţít ze sociálních dávek. Zpravidla se tak stane
v souvislosti s dlouhodobou nezaměstnaností. Dalším dopadem dlouhodobé nezaměstnanosti
je ztráta kvalifikace (resp. rekvalifikace) a ztráta pracovních návyků.“
Zákon o sociální potřebnosti je nahrazen zákonem o pomoci v hmotné nouzi a zákonem
o státní sociální podpoře. Ty jsou platné od 1. července 2006. Tento vývoj v systému,
konkrétně ve výši a druhu sociálních dávek je změnou ve sníţení koeficientů, ze kterých se
dávka vypočítává. Razantní sníţení má na příjemce takový dopad, ţe pro osoby pobírající
sociální dávky je výhodnější pracovat za mzdu. Dle konzultace s koordinátorkou pro romské
záleţitosti Bc. Lenkou Balogovou si je většina obyvatel sociálně vyloučených lokalit toho
vědoma a chce pracovat. Bohuţel jim v tom brání bariéry jako nízká kvalifikace, základní
vzdělání, špatný zdravotní stav a vysoká míra nezaměstnanosti v lokalitě.
39
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2. 3 Sociálně vyloučené lokality v Ústeckém kraji
Pojem sociálně vyloučené lokality je poprvé pouţit sociologem Ivanem Gabalem41.: „Jako
sociálně vyloučená romská lokalita byl označen prostor obývaný skupinou, jejíţ členové se
sami povaţují za Romy anebo jsou za Romy označováni svým okolím, a jsou sociálně
vyloučeni. Na jedné straně se můţe jednat o jednotlivý dům, ve kterém ţije několik jednotlivců
či rodin, nebo celou městskou čtvrť čítající několik stovek nebo dokonce tisíc obyvatel
na straně druhé. Tento prostor je pak místem, do něhoţ jsou „vyloučení“ odkázáni.“
Tato oblast je v České republice detailně analyzována v roce 2006 v rámci veřejné zakázky
MPSV ČR na projekt zabývající se institucionálním zabezpečením a mírou sociálního
vyloučení. V současné době neexistuje ţádná analýza podobná této. Z Gabalovy analýzy42
vyplývají následující data:
„1. na území České republiky se nalézá 310 sociálně vyloučených lokalit ve 167 obcích,
2. ty vznikly v průběhu deseti let,
3. v této oblasti je podíl Romů nadpoloviční,
4. celkový počet byl vyčíslen na 200 – 250 tisíc Romů, z toho v Ústeckém kraji 20 tisíc
5. a z výsledků vyplynulo, ţe v počtu lokalit je Ústecký kraj statisticky umístěn na první
pozici.“
Z níţe uvedené tabulky lze získat orientační odhad celkového počtu romských obyvatel
zkoumaných sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji.
Celkový počet zkoumaných obcí v kraji
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Celkový počet zkoumaných sociálně vyloučených romských lokalit v kraji

63

Orientační odhad celkového počtu romských obyvatel zkoumaných sociálně vyloučených lokalit v kraji 21000 - 22 000

Tabulka č. 3 Odhad počtu romských obyvatel zkoumaných sociálně vyloučených lokalit
Zdroj: www.esfcr.cz [online]. 2010 [cit. 2010-07-09]. Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením
ohroţených romských lokalit v Ústeckém kraji. Dostupné z WWW: < http://www.esfcr.cz/mapa/int_ust.html>
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Obrázek číslo 2 graficky znázorňuje rozloţení sociálně vyloučených a sociálním
vyloučením ohroţených romských lokalit v Ústeckém kraji.

Obrázek č. 2 Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských
lokalit v Ústeckém kraji
Zdroj: www.esfcr.cz [online]. 2010 [cit. 2010-07-09]. Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením
ohroţených romských lokalit v Ústeckém kraji. Dostupné z WWW: < http://www.esfcr.cz/mapa/int_ust.html >

To, co mají sociálně vyloučené lokality v Ústeckém kraji společné, je především
koncentrace problémů v oblasti bytové politiky. Rozhodla jsem se tedy o popis stavu bydlení
v nejvíce sociálně vyloučených lokalitách. Z Interního materiálu43 vyplývají informace
z oblastí zkoumaných sociálně vyloučených lokalit. Konkrétně popisuji hlavní problémy
v jednolitých oblastech a stavy bydlení.
V Lomu u Mostu ţije ve zkoumané sociálně vyloučené lokalitě 300 Romů, hlavní
problémy jsou s bydlením. Romové bydlí v domech určených původně pro horníky
na počátku 50. let, dále se zde nachází městský dům pro neplatiče. Lokalita je obydlená

43

Podklad pro Zprávu o stavu romských lokalit v Ústeckém kraji za rok 2008. Interní materiál Krajského úřadu
Ústeckého kraje

32

převáţně rodinami s dětmi. Domky jsou v dezolátním stavu, nebyla zde prováděna údrţba.
Zde jsou nevyhovující statické a hygienické podmínky.
V Janově u Litvínova ţije 4500 Romů opět v panelovém sídlišti. Bytové druţstvo
a vlastníci panelových domů, spolupracuje s praţskými realitami a s byty spekulují. Nacházejí
se zde zničené byty, nepořádek, hlučné seskupování před domy a tím zde panuje zvýšená
kriminalita a patologické vlivy.
V Chánově u Mostu bydlí 2000 obyvatel v panelovém sídlišti. Hlavní problémy jsou
s bydlením. V domech není zaveden plyn ani teplá voda, domy jsou značně zdevastované,
některé jsou určené k demolici. Byty jsou standardně vybavené a společné prostory jsou
zničené. Zde je uplatňován institut zvláštního příjemce44, splátkové kalendáře.
Nejznámější lokalitou v Ústí nad Labem jsou Předlice, ve kterých ţije 1600 obyvatel.
Nejzásadnější problémy jsou s bydlením. Romové ţijí v cihlových domech, které jsou
neudrţované. Topí se tuhými palivy, někde je pouze studená voda. Většinu domů vlastní
velkorodina z Moravy. Hygienicky závadné byty pronajímají za velmi vysoké nájemné.
Po okolí jsou četné skládky. Problematiku neplacení řeší vlastníci nemovitostí odpojením
energií a vody. Terénní práci zde vykonává organizace Člověk v tísni, o. p. s.
Další sociálně vyloučenou lokalitou je Rumburk, Jiříkov. I zde má největší podíl
na koncentraci problémů bydlení. Nalezneme zde několik vybydlených domů. Jeden
z panelových domů je dokonce pouhých 100 m od obecního úřadu. Objekt je v majetku obce,
byl zrekonstruován a předán do uţívání současným nájemníkům. Nemovitost je opět
zdevastována, střecha je v havarijním stavu. V objektu jsou špatné hygienické podmínky.
Střecha a okapy jsou rozebrané z důvodů rozkrádání. Dluţné na nájemném se řeší
prostřednictvím splátkových kalendářů. Opravy jen nejnutnějšího charakteru. Působí zde
organizace farní Charita Rumburk.
V jiţní části města Duchcova se nachází ulice s větší koncentrací romské komunity. Domy
nejsou v havarijním stavu, zpravidla se jedná o byty 2. a 3. kategorie. Domy jsou v rámci
moţností udrţované. V prostranství okolo domů jsou poházeny odpadky a zničená zeleň.
44
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Terénní práci zde vykonává terénní pracovnice při obecním úřadě, spolupracuje
s OSPOD45 a místními školami.
V Lovosicích nalezneme tzv. „Ubytovnu pro sociálně slabé občany“ je situována
na periferii města poblíţ vlakového nádraţí. Ubytovnu uţívá 52 lidí ve 12 pokojích se
základním vybavením. Sociální zařízení je společné, vţdy pro jedno patro. Stav budovy je
v dezolátním stavu, plíseň v bytech i na chodbách. Zničené linoleum, vchodové dveře jsou
zpevněné dřevěnými latěmi. Stav budovy vyţaduje rekonstrukci střechy a zateplení. Přímo
v objektu provozuje nízkoprahový klub Farní charita Lovosice.
V oblasti místní příslušnosti Chomutov, ul. Dukelská nalezneme několik domů. Ty jsou
v majetku obce. Většina domů je vybydlených a zdevastovaných po poţáru a bezdomovci.
Sklepy a společné prostory jsou neudrţované a plné odpadků. Po okolí jsou rozmístěné
nepotřebné kusy nábytku, jízdních kol, součástky automobilů. Na dvoře jsou umístěny buňky
pro neplatiče. Vedení města má v plánu havarijní stav domů opravit. Neplatiče s vysokým
dluhem bude stěhovat do připravených buněk. Do lokality pravidelně docházejí terénní
pracovníci z organizace Člověk v tísni a terénní pracovník obce.
Větší koncentrace romské komunity je na sídlišti v Děčíně, Boleticích, v ul. Kamenická
a v centru města. Nemovitost v Kamenické ul. je v soukromém majetku. V Boleticích se jedná
o panelové sídliště, Romové bydlí v některých vchodech. V domě v Kamenické ul. ţijí
převáţně romské rodiny. V Boleticích jsou některé byty neobyvatelné. V ul. Kamenická
majitel s nájemníky manipuluje. V Boleticích působí občanské sdruţení Indigo, spolupracuje
se školou a místním výchovným ústavem. Do ul. Kamenická dochází TSP46 z Charitního
sdruţení Děčín.
Z uvedených informací vyplývá, ţe nejvíce sociálně vyloučené lokality postihuje problém
s bytovou politikou. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity
subjektů působících v této oblasti47 uvádí, ţe „Bytové podmínky jsou v prostředí
sociálního vyloučení výrazně horší, neţ jaký je běţný standard, často jsou charakterizovány
45
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bydlením v nechráněných nájemních vztazích (uţívání bytu bez řádně uzavřené nájemní
smlouvy), nízkou kvalitou bydlení (málo kvalitní byty a domy, nedostatečně vybavené
a prostorově vyloučené, nevyhovující hygienické podmínky) a malou šancí na zlepšení bytové
situace. Ke zhoršování bytové situace v prostředí sociálního vyloučení vede také neplacení
nájmu a sluţeb spojených s uţíváním bytu.
V praxi se jedná především o:
„- zásadní hygienické nedostatky,
- špatný stav vodoinstalace a elektroinstalace,
- nedostatečnou infrastruktur,
- odříznutí od běţných sluţeb a ostatních osídlených lokalit.
- měsíční nájemné není často niţší neţ nájemné v běţných bytech, někdy je paradoxně
i vyšší48.“
V jednotlivých oblastech působí různé organizace, většinou občanská sdruţení
prostřednictvím terénních pracovníků. Jejich činnost tkví v poradenských sluţbách, redukci
patologických jevů a výchovných funkcích při práci s dětmi.

2. 4 Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
Zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách z roku 200949
(dále jen „Agentura“) popisuje klíčové aktivity. Agentura vznikla na základě usnesení Vlády
ČR č. 85 ze dne 23. ledna 2008 a je definována takto: „Posláním Agentury je propojovat
subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Agentura
podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového
sektoru.“
V praxi se jedná o propojení Agentury s těmito intervenujícími subjekty: obce, krajští
koordinátoři pro romské záleţitosti, Úřad vlády a ministerstva.
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Ukazuje se, ţe mnohé obce, nestátní neziskové organizace a školy, které přichází do styku
s obyvateli sociálně vyloučených lokalit, mají nízkou kapacitu vyuţívat finanční pomoc
z fondů Evropské Unie a národních dotačních prostředků. Tento trend naznačuje i Analýza
sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působcích v této
oblasti.50
Agentura ze svého titulu nabízí moţnosti zapojení do různých projektů. Pokud se obce
rozhodne vstoupit do projektu s tím, ţe bude participovat na problematice sociálního
vyloučení, pak s ní Agentura uzavře smlouvu. Z takové smlouvy vyplývají práva a povinnosti.
Tato moţnost se jeví jako velmi vhodná, protoţe obce jsou v dennodenním kontaktu s klienty
sociálně vyloučených lokalit a znají místní správu.51
Krajští koordinátoři jsou důleţití partneři při systémových řešení pro předcházení
sociálního vyloučení a financování opatření na krajské úrovni. Jednotliví lokální konzultanti
Agentury se pravidelně zúčastňují porad, které pořádají krajští koordinátoři pro terénní
pracovníky na obcích a NNO v kraji. Výstupem jsou informace o působení Agentury
v lokalitách a podněty od terénních pracovníků a NNO k zajištění chybějících sociálních
sluţeb a preventivních činností.
Vztah mezi Úřadem vlády a ministerstvy: ředitel Agentury je členem Rady vlády
pro záleţitosti romské menšiny a pravidelně podává zprávu o působení Agentury v lokalitách
premiérovi vlády ČR a všem ministrům, kteří jsou rovněţ členy Rady vlády pro záleţitosti
romské menšiny.
„Z rozhodnutí bývalého ministra pro lidská práva Michaela Kocába byl zřízen
Monitorovací výbor, který je podorgánem Rády vlády pro záleţitosti romské menšiny. Rada
tento návrh schválila na svém jednání 23. listopadu 2010. Výbor pravidelně sleduje pokrok
v dosahování cílů Agentury, monitoruje účinnost a efektivnost činnosti Agentury, schvaluje
výběr pilotních lokalit či projektů financovaných z dotačních programů Agentury52.“
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Činnost Agentury je rozdělena do několika fází. První fáze nazvaná pilotní proběhla
v letech 2008 aţ 2010 a jejím cílem je spolupráce se dvanácti vybranými lokalitami. Ty jsou
z jedné poloviny zastoupeny šesti obcemi z Čech a druhá polovina obcemi z Moravy.
Konkrétně se jedná o tyto lokality: Brno, Přerov, Břeclav, Holešov na Kroměříţsku, Ostrava,
Cheb, Most, Ústí nad Labem, Roudnice nad Labem, Broumov a obce na Jesenicku
a Šluknovsku.
Cílem Agentury53 „je vyuţít jedinečné příleţitosti, kterou nové programovací období
pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013 nabízí, a vytvořit
nezbytné personální a institucionální zázemí pro realizaci programů a projektů, které zlepší
přístup ke vzdělání, na pracovní trh a umoţní přístup k lepšímu bydlení. Agentura pomůţe
samosprávám získávat prostředky na řešení problémů zejména z evropských fondů.“
Agentura tak má moţnost ovlivnit rozvoj jednotlivých měst či obcí prostřednictvím tzv.
integrovaných plánů rozvoje měst, ovšem za podpory místních politik.
Zatímco první fáze v roce 2010 dospěla ke svému závěru, tak druhá fáze začne probíhat.
Ta je označena jako plošná a je definovaná Gabalovou analýzou z roku 2006. Plošná se
nazývá proto, ţe bude „aplikovatelná na celém území České republiky v závislosti
na aktuální poptávce obcí54.“
Od roku 2011 začne vyhodnocování obou fází spolu s návrhy na další řešení. Následující
„Zpráva“ se tedy bude zabývat moţnými opatřeními, řešeními a různými typy zajištění
včetně oblasti finančních zdrojů.
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3. Vedení poradenského rozhovoru s klienty z lokalit ohrožených
sociálním vyloučením
V této kapitole nejprve definuji pojem poradenství, ze kterého se odvíjí proces vedení
poradenského rozhovoru. Poradenství lze dle Gabury55 chápat „jako metodu vzdělávání
a výchovy, metodu redukování emocionálního napětí, metodu pomoci člověka při řešení
problémů a při řešení přiměřenějších forem ţivota.“ Zmíněné metody vyuţívá terénní
pracovník při kaţdodenním kontaktu s klienty ze sociálně vyloučených lokalit.
Do roku 2007 neexistovala legislativní opatření ke koncepci poradenství. Prostřednictvím
účinnosti zákona o sociálních sluţbách dochází k zákonnému ustanovení poradenství, které se
tím člení na základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Cílem základního
sociálního poradenství je poskytnutí základních informací a týká se všech sluţeb. Tento druh
sluţby mohou vykonávat jak sociální pracovníci, tak i pracovníci v sociálních sluţbách
bez kvalifikačních předpokladů, jeţ jsou ovšem vyţadovány u odborného sociálního
poradenství. Odborné sociální poradenství je zaměřeno na konkrétní potřeby klientů
a poskytuje se v různých typech poraden a specifických sociálních sluţbách.
Poradenská činnost je jednou z metod sociální práce. Proces poradenství realizuje poradce.
Ten můţe vycházet při své činnosti z různého typu přístupu a volí si jej sám. Přístup lze
aplikovat aţ po absolvování odborného výcviku. Přístupy se od sebe liší podle toho, jaká
teorie tvoří jejich podstatu. Drapela56 klasifikuje poradenské teorie takto: „psychodynamické,
emotivní, kognitivní a behaviorální.“ Výčet prezentovaných teorií není konečný, neboť
některé přístupy mohou být kombinací různých teorií. Poradce by měl přistupovat nakonec
vţdy ke klientovi tak, aby mu pomohl nalézt řešení.
Pomoc je nedirektivní formou práce. V poradenství tedy hovoříme o poradenské pomoci,
kterou lze také členit. Konkrétním členěním se zabývá Novosad57 v několika bodech.
Poradenská pomoc znamená:
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-

„Vedení, informování (guidance). Má osvětový a výchovný charakter. Snaţí se
poskytnout informace a další vstupy potřebné pro to, aby klient dokázal sám svou
situaci řešit.

-

Poradenství v uţším smyslu (counselling). Vede klienta k hlubšímu náhledu na jeho
problém, jeho příčiny a moţnosti řešení, má výrazně interaktivní charakter.

-

Předpokládá obousměrnou komunikaci, individuální diagnostiku, terapeutickou
intervenci.

-

Konzultační činnost. Představuje odbornou poradu poskytovanou jinému odborníkovi
v rámci péče o klienta. “

Cílem uvedených informací jsou blíţe popsána témata poradenství, které jsou základem
pro vedení poradenského rozhovoru. Kaţdý poradenský rozhovor má své fáze. Vzhledem
k tomu, ţe terénní pracovníci poskytují sociální sluţbu, odborné sociální poradenství
v domácím prostředí klientů, tak se mohou opírat o různé poradenské modely.
Jeden z moţných poradenských modelů, jak můţe terénní pracovník vést poradenský
rozhovor je tzv. Eganův model58. Ten vychází ze systemického přístupu a má tři základní
fáze:
1. Současný scénář
2. Preferovaný scénář
3. Akční strategie
Kaţdá fáze má svou vlastní prioritu. V první fázi jde zejména o zjištění problému, se
kterým klient přichází. Druhá fáze poskytuje klientovi prostor pro jeho vlastní náměty
o dalším směřování. Poslední fáze je zaměřena na hledání řešení.
Poradenský model také uvádí Řezníček59, u kterého nalezneme jiţ čtyři fáze poradenského
rozhovoru:
1. Příjem a zaangaţování klienta
2. Sběr dat a diagnostika
3. Plánování intervence či uzavření dohody o ní
58
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4. Vlastní intervence
Z výše uvedených názvů jednotlivých fází je jiţ zřejmá spolupráce mezi klientem
a poradcem.
Další model popisuje Úlehla60 a obsahuje pět fází poradenského rozhovoru, kterým se
budu detailně zabývat v další kapitole.
1.

Příprava

2.

Otevření

3.

Dojednávání

4.

Průběh

5.

Ukončení
Obecně lze konstatovat, ţe kaţdý model obsahuje tři základní východiska: diagnostika

klienta, aktivizace klienta pomocí posilování jeho kompetencí a nalezení vhodného řešení.

3. 1 Fáze poradenského rozhovoru
Kapitola fáze poradenského rozhovoru je jedním ze stěţejních bodů této práce. Kapitola
byla jiţ vypracována jako část bakalářské práce a s ohledem na její podrobné zpracování jsem
se rozhodla o její implementaci i do diplomové práce, vzhledem k jejímu samostatnému
vypracování s oporou o odbornou literaturu61 a další studijní materiály. Zejména se jedná
o tzv. Fólie od Ivana Úlehly z roku 2003. Tu vyuţívají účastníci výcviků Umění pomáhat.
Dále materiál vypracovaný MUDr. Františkem Matuškou ve SPAS Praha62.
Kapitola popisuje teoreticky fáze poradenského rozhovoru a slouţí jako podklad
pro vypracování metodického materiálu pro vedení poradenského rozhovoru s prvky
systemického přístupu, který je verifikován u jiné cílové skupiny, tedy u terénních pracovníků
obcí.
Předností poradenského rozhovoru je jeho důvěrnost a nestranná pomoc lidem při jejich
obtíţích. Poradenský rozhovor můţe mít i preventivní funkci – vhodné a včasné poradenství
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můţe řešit nepříznivé okolnosti, či alespoň uchránit klienta před nepříznivým dopadem
vzniklé situace. Jedno ze specifik poradenského rozhovoru s prvky systemického přístupu je
jeho efektivnost a krátkodobost. Rozhovor se orientuje na řešení klientova problému.
Rozhovorem si vyměňujeme informace, vyjadřujeme postoje a klient nám sděluje svá
přání. Protoţe se jedná o aktivní dialog, je vhodné vědět jak správně své otázky či tvrzení
formulovat. V rámci rozhovoru bychom se měli vyhýbat sloţitým větným celkům a spíše
bychom měli preferovat jednoduché formulace s ohledem na klientovu mentalitu. Upustit
od příliš dlouhých otázek, které přeceňují percepční moţnosti klienta a vyhnout se
víceznačným pojmům a nejasným formulacím. Více otázek by nemělo být spojeno v jednu
větu i přesto, ţe je to gramaticky moţné. Je vhodné vyhnout se také sugestivním otázkám.
Tímto bychom měli předejít nejasnostem či nepochopení ze strany klienta.
Jak vést dobrý rozhovor? Kaţdý rozhovor by se měl řídit etickým kodexem. Pomáhající by
neměl poslouchat sám sebe. Neudivovat, nepřehánět podávané informace. Nezesměšňovat
klienta. Informovat klienta pravdivě, ale šetrně. Brát v potaz individuální potřeby klienta.
Udrţet kontakt s klientem. Preferovat empatický přístup (tzn. dát najevo spoluúčast při řešení
problému, ale udrţet kontrolu nad svým vnitřním proţíváním). Nepodbízet se (příliš
nezdůrazňovat svojí účast, dojetí). Udrţovat odstup a nadhled nad klientovým problémem
(pracovat s odolností proti manipulaci). Být sebejistý, ale ne přepjatě sebevědomý.
V rozhovoru klademe různé otázky63. K tomu je uţitečné umět rozlišit jednotlivé typy
otázek. Otázky, které ponechávají odpovídajícímu široký prostor pro hledání odpovědí, jsou
nazvané otázky otevírající – lineární (rozhovor, téma, prostor) například: „Co pro vás mohu
udělat?“ Tyto otázky převládají v první části rozhovoru.
Alternativní otázky s nápovědou nabízejí dvě i více (často i velmi konkrétních) moţností,
ze kterých dotazovaný můţe vybírat. Patří sem otázky na něţ lze odpovědět ano/ne. „Přál/a by
jste si, aby změna nastala brzy, či na ni tolik nespěcháte?“, „Chcete ji realizovat sám, či
ve spolupráci s někým dalším?“ nebo „Máte jiţ s poradenským rozhovorem nějakou
zkušenost?“
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Otázky, které přímo obsahují očekávanou odpověď nebo podněcují k odpovědi nepřímo,
jsou otázky sugestivní. Tomuto typu otázek bychom se měli vyhnout. Otázky typu: „Takţe si
vyberete první z těchto dvou řešení?“ „Příště tedy přijedete ve středu?“ „Byl jste
s odpovědí spokojen?“ Ten, kdo je pokládá, neočekává vţdy odpověď z druhé strany, někdy
si po krátkém rozhovoru odpoví sám.
Sugestivní otázky kategoricky spadají do otázek strategických. Strategické otázky jsou
takové, které uţíváme spíše v druhé fázi rozhovoru, kdy uţ před sebou máme konkrétní cíl,
k němuţ rozhovor směřujeme. Mezi strategické otázky spadají i otázky cirkulární, kterým
věnuji následující část práce.
Cirkulární dotazování má svou historii v Milánské škole. Milánská škola vybudovala
v 70. – 80. letech 20. století systém vnímání rodinného systému. Podle této teorie lze rodinu
chápat jako systém vzájemně propojených významů, například vnímání, hodnoty aj. Slovo
cirkulární je systemickým názvoslovím. Cirkulární dotazování znamená kladení otázek
s vazbami na okolí, tedy jak situace či problémy vnímají druzí. Podrobněji metodu
cirkulárního dotazovaní popsali Schlippe a Schweitzer64. „Jedná se o metodu, kde konkrétní
chování je reflektováno jako druh komunikace, konkrétně nabídka komunikace. Pocity,
chování, reakce, jeţ probíhají uvnitř jedince jsou nejen děje uvnitř systému, ale pomáhají nám
definovat vztahy, a proto se v rámci rozhovoru vyptáváme na jeho pocity. Pomocí
cirkulárního dotazování získáváme nové informace. Cirkulární otázky akcentují svět klienta,
jeho pohled a řešení. Prostřednictvím nových moţností mysli klienta směřují ke změně
systému. Problém neexistuje sám o sobě, je to proces vznikající jednáním a komunikací
různých lidí. Co dělá Váš manţel…, kdyţ syn dělá …?“
Zajímavý pohled na význam cirkulárního dotazování uvádí Š. Gjuričová65, která popisuje
návaznost cirkulárního dotazování na systemické hypotézy, jeţ tvoří kontinuitu v průběhu
rozhovoru. Jak jsem uvedla, „cirkularita“ je souvztaţnost v realitě, tím myslím, ţe významy
lze chápat v jejich sociálních souvislostech. Na základě tohoto pojetí se tvoří hypotézy.
Systemické hypotézy odráţejí to, co se děje v sociálním kontextu klientova ţivota. Celý tento
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soubor můţe pomoci vytvořit sociálnímu pracovníkovi nestranný postoj - neutralitu k dané
situaci. „Neutralita v původním pojetí znamená, ţe se terapeut chová způsobem, který
umoţňuje všem členům rodiny, aby na konci sezení měli pocit, ţe se terapeut nepostavil
na stranu ţádného z členů rodiny…nejde o vnitřní postoj, ale o to, co dává najevo během
sezení.“
Poradenský rozhovor je prostředkem při práci s klientem. Rozhovor prochází stádii.
Pomocí jisté struktury si uvědomíme, kde se nacházíme a kam máme práci posouvat. Tato
struktura přispívá k orientaci ve vedení poradenského rozhovoru. V následující části práce
uvádím fáze rozhovoru, které sociálnímu pracovníkovi pomáhají tuto strukturu reflektovat.
Příprava znamená vše, co se děje před rozhovorem s klientem. Týká se podstatných otázek:
jako kdo je pracovník, co je jeho poslání, co potřebuje umět, jaké má cíle, zdroje, východiska,
a o co se opírá. Úkolem pracovníka v této fázi je ujasnit si, co je zač a čím pomáhá.
Příprava obsahuje vytvoření příznivých podmínek, to znamená například zajištění klidu,
soukromí a bezpečí pro poradenské setkání.
Průběh samotného rozhovoru můţe být do velké míry závislý na uspořádání sezení, proto
zde uvádím dva typy vhodného uspořádání.

Obrázek č. 3

Uspořádání sezení pro vedení podpůrného rozhovoru66
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Obrázek č. 4 Uspořádání sezení pro vedení podpůrného rozhovoru u pracovního stolu.67
Hrana pracovního stolu
K

Nabídka očního
kontaktu

Volné pole
pohledu

T

Oba příklady vhodného uspořádání sezení nabízejí klientovi moţnost volného pohledu.
Udrţet nepřetrţitý oční kontakt se sociálním pracovníkem můţe být pro klienta náročné
a právě tento pohled do prostoru můţe uvolnit napětí a moţné obavy z rozhovoru.
Obrázky se vztahují především k moţnosti volného pohledu, nicméně pro rozhovor je také
důleţité rozmístění sezení se zřetelem ke vstupním dveřím do místnosti. Pro pocit klientova
bezpečí by měla být jeho ţidle blízko dveřím, a zároveň postavena tak, aby klient neseděl
ke dveřím zády. Pozice zády ke dveřím můţe v klientovi vyvolávat úzkost.
Dalším zohledněním by mělo být situování pracovního stolu. Z obrázku č. 3 je patrné, ţe
stůl by neměl být mezi klientem a sociálním pracovníkem, a to z důvodu konfrontační polohy.
Otevření rozhovoru je fáze dialogu sociálního pracovníka s klientem. V této fázi probíhá
otevření společné spolupráce, sjednávání schůzky, uvedení do pracovny, první věty, první
rozhovor, začátek kaţdého rozhovoru. V této fázi je důleţité, aby sociální pracovník svým
připojením klientovi vytvořil dostatek bezpečí. Otázky otevírající (rozhovor, téma, prostor)
jsou takové, při jejichţ formulaci, ponecháváme odpovídajícímu prostor pro hledání
odpovědi. Otázky otevírající rozhovor: „Co pro Vás mohu udělat?“; „Jak Vám mohu
pomoci?“; „Co máte za problém?“; „Co Vás sem přivádí?“; „Co by se mělo dít, aby to byl
dobrý rozhovor?“.
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Po otevření rozhovoru problém vyjasňujeme pomocí techniky aktivního naslouchání. Právě
tato technika je jednou ze stěţejních dovedností, které přispívají k úspěšnému vedení
rozhovoru. Systemické pojetí říká, ţe kdyţ člověk někomu něco sděluje, nemůţe nikdy
předem vědět, co vlastně sděluje, protoţe teprve z odpovědi druhého skutečnost sdělení
pozná. Nasloucháme tak, ţe pozorně sledujeme, co druhá osoba říká a nevnášíme vlastní
názory, rady a komentáře – musíme utišit náš vnitřní hlas (potlačit zkušenosti, povzbuzující
komentáře, apod.).
V rámci aktivního naslouchání můţe dojít k situaci, kdy sociální pracovník neví, jak
postupovat dál. Můţe to být například proto, ţe nemá dostatek informací a není si tedy jistý,
kam má rozhovor směřovat. V tomto okamţiku můţe nastat situace, kdy sociální pracovník
mlčí. Matuška ve svých pracovních skriptech uvádí, ţe se jedná o takzvané tupé prázdno.
Právě tupé prázdno můţe v sociálním pracovníkovi vyvolat nepříjemné pocity. Například
pocit ztráty kompetence. Pro budoucího sociálního pracovníka je důleţité vědět, jak se v této
situaci zachovat. Jedna z moţností je otevřeně klientovi sdělit, ţe si s jeho případem v této
chvíli nevíme dále rady. Nabídneme klientovi prostor, ve kterém můţe doplnit nové
informace. V případě, ţe klient ţádné nové informace nemá, mohou spolu se sociálním
pracovníkem přistoupit na společnou vlnu, kdy oba mlčí. Ovšem systemické řešení spočívá
v prostém návratu k počátku rozhovoru. Ačkoli by se to mohlo zdát absurdní, tím, ţe
rozhovor vrátíme na začátek, mohou během rozhovoru vyplynout nové informace. Informace,
které klient předtím nesdělil proto, ţe je mohl vnímat jako nepodstatné nebo naopak je mohl
záměrně ukrýt například z pocitu nejistoty.
V rozhovoru se můţe sociálnímu pracovníkovi stát také to, ţe uţ ví, jak by měl klient svou
situaci řešit. Tento stav můţe v sociálním pracovníkovi vyvolat příjemný pocit jistoty
a profesionality. Matuška tuto fázi pojmenoval osvícené jasno. I přesto, ţe sociální pracovník
zná řešení, neměl by na klienta působit sugestivně. Pokud budeme vycházet ze systemického
přístupu, nemůţeme nikdy dopředu vědět, jak si klient přeje svou situaci řešit a jaké má
vlastní zdroje. Během rozhovoru můţeme postupně k řešení dospět, a pokud bude klient
vnímat toto řešení jaké reálné, zvolí si ho sám.
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Ve fázi aktivního naslouchání se lze setkat s velmi silným projevem emocí jako je
například pláč. Je nutné zdůraznit, ţe je třeba akceptovat klientův postoj a nechat všem
emocím, které jsou doprovodným znakem jeho smutku či neštěstí, volný průběh. Zásadní
chybou by bylo klienta utišovat a chlácholit. Jako sociální pracovníci bychom měli umět
i tento proces v rámci poradenství rozklíčovat, tzn. opatrně zjistit, co se v pláči skrývá.
Pojem aktivní naslouchání zahrnuje různé typy formulací, které nám při vedení rozhovoru
pomáhají. Jde o parafrázování, zrcadlení, shrnutí a uznání.
Pomocí parafrázování ověřujeme, jestli to, co nám klient říká, správně chápeme. V praxi to
vypadá tak, ţe vlastními slovy opakujeme určitou část klientova sdělení, a to za pomocí uţití
synonym. Příklad parafráze: „Řekl jste, ţe…“, nebo „Jestli tomu rozumím, tak jste řekl…“
Během parafráze by se měl sociální pracovník vyhnout pejorativním pojmům. Jazyk by měl
být neutrální, abychom tím předešli vypjaté situaci.
Kdyţ zrcadlíme pocity, znamená to, ţe tím vyjadřujeme porozumění toho, co nám klient
dává najevo. Příkladem zrcadlení je věta „Cítím, jak Vás to mrzí.“ nebo „Vypadá to, ţe Vás to
pěkně štve.“ Touto technikou klientovi pojmenováváme emoce, jeţ proţívá. Zároveň mu tím
umoţňujeme, aby zhodnotil situaci.
Další významnou technikou aktivního naslouchání je shrnutí. Sociální pracovník ji můţe
pouţít uţ v průběhu dialogu. A to v případě, ţe klient má mnoho problémů, které by rád řešil.
Shrnutí na konci poradenského rozhovoru se pouţívá k jeho sumarizaci a dává podklad k další
diskuzi, na kterou lze navázat příštím rozhovorem. Cílem shrnutí je tedy sjednocení závěrů
a námětů pro další spolupráci.
Uznání je významnou dovedností sociálního pracovníka, kterou dává najevo respekt
ke klientovi. Kaţdý z nás má v hierarchii vyšších potřeb i potřebu uznání. Ta má pro klienta
podstatnou hodnotu. Uznání znamená přímé vyjádření sociálního pracovníka vzhledem k úsilí
a činnostem, které klient učinil. Příkladem uznání je věta: „Opravdu si váţím vaší snahy řešit
situaci.“ Pozitivní ohodnocení můţe také prohloubit vzájemnou důvěru.
Na začátku rozhovoru je třeba si ujasnit svá očekávání. Co očekává klient a co sociální
pracovník a dojít ke shodě o účelu jednotlivých rozhovorů a celkové spolupráce. Očekává-li
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klient pomoc, je důleţité vědět, k jaké změně má naše spolupráce směřovat. Klient to ovšem
nemusí vědět hned. Z tohoto důvodu můţe rozhovor o tom, co by klientovi pomohlo, trvat
velmi dlouho. Přesto právě stanovení cílů je pro další práci s klientem velmi uţitečné.
Během dojednávání je vhodné ptát se na různé okolnosti vzniku problému, a proč dochází
k jeho setrvání v klientově ţivotě. Tomu pomáhají otázky, které stanovují zakázku. Je dobré
vědět, co se s problémem v klientově ţivotě změnilo, popř. jak často a v jakých situacích se
problém objevuje. Jak dlouho problém trvá, zjišťujeme pomocí otázek orientovaných
na minulost. Otázky, které pomáhají stanovit zakázku: „Co bychom spolu měli dnes dělat?“;
„Co bude jiné, aţ tento rozhovor skončí?“; „Co by se tu dnes mělo stát, abyste si mohl cestou
domů říci, ţe to stálo za to sem přijít?“; „Jaký je ten nejmenší moţný krok, kterému se uţ dá
věřit, ţe se věci obracejí k lepšímu?“; „Jaká byla vaše představa o tom, co se zde dnes bude
dít?“; „Rozumím, ţe hledáte - jaká je to naděje, která vám dovoluje věřit, ţe to zas bude
dobré?“; „Jak chcete vyuţít našeho setkání?“. Otázky na minulost: „Jak rozumíte tomu, ţe vás
sem poslali?“; „Co myslíte, ţe od toho čekají?“; „Na čem poznají, ţe uţ je to lepší a nemusíte
sem dál chodit?“; „Jaký vliv to má na váš ţivot? Jaké místo má to všechno ve vašem ţivotě?“.
Podstatnou částí dojednávání je vymezení hranic v jednání jednotlivých účastníků
rozhovoru a kladení poţadavků na spolupráci. Existují nepsaná, společensky uznávaná
pravidla mezilidských vztahů – např. hranice v rámci osobních a profesních vztahů. Je třeba si
vzájemně vyjasnit, ţe pokud uděláme chybu, nikdy není pozdě ji napravit. Nikdo není
neomylný a i sociálnímu pracovníkovi se můţe stát, ţe si klientova slova vyloţí nesprávným
způsobem, nepochopí jej a udělá krok, který klienta sice přímo nepoškodí, nicméně můţe
oddálit vyřešení jeho problému.
Vše se děje s ohledem na individuální zvláštnosti, klientovu samostatnost a svébytnost
a hlavně situaci v jaké se nachází. V rámci rozhovoru s klientem je důleţité respektovat jeho
osobnost a přijmout ho jako experta na jeho ţivot. Sociální pracovník by měl přijmout klienta
jako rovnocenného partnera a komunikovat na úrovni, která je pro klienta přijatelná.
Pro stanovení zakázky je vhodné do klientovy situace nevnášet vlastní interpretace, myšlenky
a předsudky.
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Dohoda mezi klientem a sociálním pracovníkem obsahuje celou řadů aspektů, např.
specifické potřeby, které je nutné do kontraktu zahrnout. Je potřeba stanovit základní pravidla
vzájemné spolupráce, jako jsou frekvence návštěv, jejich délka a způsob, jakým bude klient
na sezení zván, atd. Nemělo by se zapomenout ani na dohodu o zrušení spolupráce v případě
porušení některého ze stanovených pravidel.
Cíl by měl být pro klienta takový, aby ho bylo moţné dosáhnout, tedy reálný. Cíl by se měl
týkat výskytu, nikoli nepřítomnosti něčeho.
V průběhu rozhovoru udrţujeme pracovní vztah tak, abychom s klientem dosáhli společně
stanoveného cíle. Klienta bychom měli umět nasměrovat tak, aby nemluvil scestně, ale
odpovídal na naše otázky. Pomocí otázek rozhovor vţdy někam směřujeme a přitom se
snaţíme být o malý krok napřed.68 Otázky, které klademe v průběhu rozhovoru:
„Je to co tu děláme to, kvůli čemu jste přišel? Nebo máme dělat něco jiného? A co?”; „Moţná
sám máte nějaký nápad, jak bych vám měl pomoci?”; „Dokáţete uţ nyní říci, co si dnes odsud
odnášíte?”; „Kdyţ se to snaţíme změnit, je to dobře?”, „Nemá to náhodou zůstat jak to je?”
„Jak se změní váš ţivot, aţ to bude vyřešené?”.
Důsledkům špatně vedeného rozhovoru lze účinně předcházet právě propracováním
problému otázkami na zvládání nebo na řešení, nehodnocením klienta, snahou být konkrétní
a vyjasňovat nedokončené situace, oceňovat pozitivní změny klienta a povzbuzovat ho k další
spolupráci. Je téţ vhodné nebát se otevřeně mluvit o neporozumění nebo klienta poţádat
o zopakování, či vysvětlení. Otázky na zvládání: „Jak to v té vaší těţké situaci děláte, ţe to
není ještě horší?“; „Co vám pomáhá to zvládat?“; „Jak to děláte, ţe to vydrţíte?“; „Jak dlouho
to ještě vydrţíte?“; „Jak zvládáte tento rozhovor?“. Otázky na řešení: „Na čem poznáte, ţe uţ
se to lepší?“; „Co bude první znamení, ţe se to obrací k lepšímu?“; „Kolik máme času,
abychom to vyřešili?“; „Chcete spíš, aby to bylo víc, nebo míň?“; „Jak velkou část tohle
všechno co vás sem přivedlo, zabírá ve vašem ţivotě?“; „Koho máte ku pomoci ještě mimo
mne?“, „ Kdo vám pomáhá?“, „A s čím?“; „Proč to vlastně má být jinak?“.
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Ukončení rozhovoru je poslední fáze rozhovoru s klientem. V rámci rozhovoru nemusí
vţdy k vyřešení problému dojít. Ukončení rozhovoru staví na ověření úspěchu a zhodnocení
společné práce. V jistých případech je vhodné pracovní vztah přerušit, či dokonce ukončit. To
proto, ţe jeho účel byl jiţ splněn.
Ukončení poradenského rozhovoru znamená pro sociálního pracovníka opuštění problému,
a to v několika případech. Klient se buď stal natolik kompetentní, ţe nás jiţ nepotřebuje, nebo
jsme

jako

profesionálové

naopak

neudrţeli

během

spolupráce

hranice

a klient se stal závislým. Také proto, abychom předešli případnému selhání, můţeme
v rozhovoru klást závěrečné otázky. Pomocí těchto otázek zjistíme, co si klient přeje a jaké
má plány v další spolupráci. Otázky závěrečné: „Je to tedy vše, co jste potřeboval?“; „Vyřešili
jsme jiţ všechny vaše otázky?“; „Co si myslíte o tom, jak dlouho nás ještě budete
potřebovat?“; „Předpokládejme, ţe by dnes toto setkání z nějakého důvodu muselo být
ukončeno. Co byste pak dělal/a?“.
Závěrečné otázky slouţí k přípravě závěru a k uvedení myšlenky o konečnosti vztahu mezi
klientem a sociálním pracovníkem. Neplatí zcela, ţe čím více otázek, tím více se dozvím. Je
třeba umět poloţit ve vhodnou chvíli vhodnou otázku, kterou současně můţeme ověřit, zda se
nám podařilo naplnit vše, co klient potřeboval.
Ukončení poradenského vztahu můţe být u klientů vázáno na pocit ztráty jistoty, podpory
a pomoci. Nicméně pro některé to můţe znamenat úlevu a signalizovat moţnost slevit
ze stanovených cílů a zbavit se někdy nepříjemného dohledu.

3. 2 Možnosti využití audiovizuálního zpracování modelových kasuistik
při práci s klienty
V této části diplomové práce jsem se rozhodla shrnout v návaznosti na svoji bakalářskou
práci vývoj audiovizuálního zpracování modelových kasuistik v čase a moţnosti jejich
vyuţití.
Bakalářskou práci jsem psala na téma „Vyuţití systemického přístupu formou modelových
rozhovoru při nácviku kompetencí sociálních pracovníků“. Cílem práce bylo vytvořit systém
modelových kasuistických rozhovoru k nácviku a získávání cílových kompetencí u budoucích
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sociálních pracovníků na základě systemického přístupu a jeho pilotní vyzkoušení v praxi.
Cíl bakalářské práce jsem naplnila a v průběhu zpracování jsem vytvořila ještě tzv. kontrolní
formulář. Ten byl vyhotoven původně jako studijní podpora pro studenty sociální práce.
Kontrolní formulář byl rozdělen do několika části. Ty odráţely fáze poradenského rozhovoru,
které uvádí Úlehla. Kontrolní formulář jsem nakonec vyhotovila jako pracovní podporu a lze
ho dle mého názoru vyuţívat přímo v praxi. DVD a kontrolní formulář jsem pro jeho
komplexní zpracování nazvala metodickým materiálem, který by mohl slouţit ke zlepšení
přípravy a rozvoje v oblasti pomáhající profese.
Metodu modelového rozhovoru jsem si zvolila za účelem nácviku měkkých dovedností
(soft skills). Jednalo se o tři uměle vypracované vzorové situace. Ty byly vytvořeny tak, aby
byly co nejvíce reálné. Tento nápad měl za cíl „schopnost rozvíjet účinnou komunikaci“.69
Havrdová70 k tomu uvedla, ţe „Pro některé pracovníky a studenty mohou vznikat obtíţe
s ukončením rozhovoru…“, proto jsem se rozhodla pro audiovizuální zpracování. Tato
metoda pomohla zpracovat fiktivní rozhovor mezi pomáhajícím profesionálem a fiktivním
klientem. V bakalářské práci byla určena budoucím sociálním pracovníkům, kteří neměli
ţádnou zkušenost s vedením poradenského rozhovoru.
Podnětem pro vytvoření materiálu byla moje osobní potřeba studentky oboru sociální
práce. V průběhu studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsem
získala teoretické znalosti. Nicméně při absolvování povinné odborné praxe, jsem zjistila, ţe
neumím aplikovat v dostatečné míře zásady vedení poradenského rozhovoru. Neuměla jsem
pracovat s klientem tak, jak by bylo vhodné a efektivní. Tato zkušenost se pro mne stala
stěţejní, abych se zabývala tématem poradenského rozhovoru.
V závěru práce jsem uvedla, ţe metodický materiál by se mohl dále uplatnit například
v nevládních neziskových organizacích, které mají dle mého názoru nedostatek finančních
prostředků na vzdělávání.
Vzhledem k tomu, ţe metoda nebyla v širším rozsahu ověřena, rozhodla jsem se ji
otestovat v diplomové práci, přičemţ jsem si zvolila jinou cílovou skupinu neţ v práci
69
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bakalářské. Důvod, proč jsem si vybrala jako výzkumný vzorek právě terénní pracovníky
obcí, vyplynul z praxe, tedy nedostatečného zajištění vzdělávacích potřeb pro tuto skupinu.
Shrnu-li to nejpodstatnější, tak se jednalo především o rozvoj komunikačních technik,
odborných kompetencí potřebných pro vedení poradenského rozhovoru při práci s komunitou.
Metodika nácviku vedení poradenského rozhovoru
Cílem práce s modelovými situacemi je, aby jednotliví studenti uchopili získané
vědomosti, ztotoţnili se s kompetencí schopnost „Rozvíjet účinnou komunikaci.“, osvojili si
praktické techniky pro vedení poradenského rozhovoru a následně je mohli aplikovat v praxi.
S písemnými modelovými situacemi lze pracovat buď před spuštěním DVD, nebo po jeho
zhlédnutí, a to následovně:
1. Nejprve se ve skupině vytvoří dvojice. Pokud někdo zůstane sám, tak se stane tzv.
zúčastněným pozorovatelem.
2. Poté se dvojice domluví na tom, kdo bude hrát roli klienta a pracovníka.
3. Dvojice dále obdrţí písemně zpracované modelové situace, se kterými se seznámí.
4. Nakonec se pokusí sehrát modelovou situace a dospět k nějakému řešení, a to
za pomoci kontrolního formuláře.
Spuštěním DVD před sehráváním modelových situací dochází k představě o tom, jak by
měl rozhovor probíhat, tudíţ práce s modelovými situacemi je jednodušší. V obou případech
dochází k následné konfrontaci.

Modelové situace
Prvním tématem modelového rozhovoru byla výpověď z nájmu. Modelová situace číslo 1:
„Za sociálním pracovníkem přichází Monika 23 let. Vystudovala obchodní akademii.
Po maturitě se zaevidovala na Úřadu práce a touto cestou získala zaměstnání v soukromé
firmě. Zde nastoupila na pozici účetní za průměrný plat. Po dvou letech jí zvedli plat a přidali
více administrativy. I přesto, ţe jsou s ní velice spokojeni, má slečna Monika jiţ potřetí
smlouvu na dobu určitou. Je svobodná, ale zadaná. Partnerství trvá dva roky, nicméně
ve vztahu jsou časté rozpory, proto ţije kaţdý sám. V období klidu bydlí partneři společně.
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Monika je bezdětná, má psa a bydlí v podnájmu. Je s ním spokojená a s majitelem bytu nikdy
nebyly ţádné potíţe. Vţdy se ji snaţil vyjít vstříc a nedělal jí ţádné naschvály. Předevčírem
měla Monika schůzku s majitelem bytu a ten jí oznámil, ţe vzhledem k jeho rodinné situaci
musí Monika do dvou měsíců byt uvolnit. Situace se nedá jinak řešit, proto Monika vyhledala
odbornou pomoc. Za sociálním pracovníkem přichází rozrušená a nervózní. Má zájem situaci
řešit a hledá pomoc. Moniky pohled na situaci: „Jsem z celé situace nešťastná. Tohle není
situace, kdy bych mohla hledat pomoc u přátel. Kaţdý má svou rodinu. Nechci přidělávat
někomu starosti tím, ţe k němu půjdu i na čas bydlet. I kdyby to šlo, myslím, ţe přátelství by to
neprospělo a moji situaci by to vyřešilo stejně jenom dočasně. To samé je i s rodinou.
U sestry by to snad šlo, ale taky by to bylo jen na čas. Nechci se pak zase stěhovat.“
Druhým tématem modelového rozhovoru byla výpověď z práce. Modelová situace číslo 2:
„Sociálního pracovníka navštívil pan Jiří. Jiřímu je 25 let. Úspěšně dokončil střední školu.
Poté hned nastoupil do firmy zabývající se vývozem zboţí. Po dvou letech dostal nabídku
z jiné firmy, kterou přijal. Po třech letech se firmě sníţil obrat a přišlo sniţování stavů.
Jednoho dne vedoucí firmy Jiřímu oznámil, ţe je propuštěn. V ţádném z těchto zaměstnání
neměl Jiří váţnější problémy jak kázeňské, tak mezilidské. Jiří si na práci v oboru příjemně
navykl a upřímně si nedokáţe představit, ţe by dělal cokoli jiného. Je svobodný, bezdětný
a bydlí s přítelkyní v pronájmu. Má několik přátel a s rodinou se stýká sporadicky. Rodiče ţijí
v jiném městě. Jiří je typ člověka, který vše zvaţuje a jakákoli změna ho nepříjemně vyvede
z rovnováhy. Po formálním rozhovoru se zaměstnavatelem, který byl také trochu omluvný, se
Jiří snaţil situaci řešit svépomocí. Nejdříve kontaktoval svou rodinu a několik přátel. Touto
formou se mu nepodařilo získat klid a ztracenou rovnováhu. V posledním telefonátu mu přítel
doporučil odbornou pomoc nacházející se v místě Jiřího bydliště. Jiří přichází za sociálním
pracovníkem vnitřně podráţděný a mírně šokovaný. Odbornou pomoc vyhledal ve svém ţivotě
poprvé. Situace, do které se dostal, je pro něj nečekaná a v této fázi neví, jak postupovat. Jiří
přichází s odhodláním svou situaci aktivně řešit, coţ v rozčílení sám nedokáţe. Jiřího pohled
na situaci: „Pěkně mě to naštvalo. Pracuju tam tři roky a ta práce mě tak pohltila, ţe nechci
dělat nic jinýho. Ve firmě o propouštění nic neříkali a teď mi udělaj tohle. Neměl jsem čas se
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na to připravit. Je mi špatně, kdyţ si představim, co budu dělat dál. Ty fronty na pracáku,
nechci tam sedět s těma lidma. Co kdyţ ţádnou práci neseţenu. Mám pocit, ţe nic jinýho
neumím.“71
Posledním tématem byl konflikt na pracovišti. Písemné zpracování modelové situace číslo
3: „Třetím příběhem byl konflikt na pracovišti. Sociální pracovníka vyhledal pan David.
Davidovi je 27 let. Vystudoval Vyšší odbornou školu sociálně právní. V současné době je
svobodný a má trvalý vztah. Je ctiţádostivý a k práci přistupuje zodpovědně. Jiţ dva roky
pracuje na pozici obchodního manaţera. Před půl rokem začal spolupracovat na významném
projektu. Při své pracovní činnosti úzce spolupracuje s kolegou, s nímţ sdílí kancelář.
Zpočátku probíhalo vše bez problémů. Před třemi měsíci David pocítil u svého kolegy změnu
v přístupu k práci. Kolega začal být nedůsledný, nespolehlivý a začal sniţovat význam
společné práce na projektu. Kolegova pracovní nespolehlivost se projevila zvýšením
Davidova pracovního nasazení a tedy také stresu. S vedením firmy je David spokojený
a stejné je to i naopak. Ve firmě je obvyklé pracovat v týmu, a to Davida baví. Sloţení týmu se
často mění podle pracovních zakázek. David přichází bezradný. Kaţdé jeho řešení mu
připadá špatné. Davidův pohled: „Mám z toho divnej pocit. Chtěl bych, aby to bylo jako
předtím, abychom oba tu práci dělali zodpovědně a pečlivě. Bylo by fajn, kdybych se na něj
mohl zase spolehnout a nemusel po něm všecko kontrolovat. Kdyţ mu to naznačím, dělá si
ze mě srandu, ţe jsem workoholik. A ty jeho řeči, ţe se nic nestane, kdyţ ten projekt nevyjde,
mě uţ fakt štvou.“72
Výše uvedené písemné modelové situace byly nahrány ve 20 minutových videosekvencích
na DVD nosič, viz přílohy diplomové práce. Rozhovory byly principiálně stejně zpracované,
a to záměrně pro osvojení si některých dovedností.
Na DVD jsem zachytila všechny fáze poradenského rozhovoru, včetně jejich specifik. Fáze
přípravy představovala pracujícího sociálního pracovníka. V této fázi bylo zachyceno
rozmístění pracovní plochy a uspořádání sezení pro vedení rozhovoru. Klient obdrţel moţnost
výběru k sezení. Ve fázi otevření v kaţdé nahrávce zazněly první věty od pozdravu,
představení se a nabídky k sezení, aţ po tradiční otázky, například „Jak vám mohu pomoci?“.
Během fáze dojednávání se sociální pracovník dotazoval na různé okolnosti vzniku problému
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a získával informace, proč k nim došlo. Zajímal se o klientův ţivot a pocity. Pracovník v této
fázi kladl otázky otevřené. V této fázi došlo k ocenění klienta.
Ve fázi průběh rozhovoru se pracovník doptával na řešení a rady, které jiţ klient pouţil při
řešení situace. Pracovník si dělal průběţně poznámky. Poté pracovník sumarizoval. Současně
vybídl klienta k aktivitě pomocí otázek např. „Napadá vás ještě nějaké moţné řešení?“ Tímto
vznikl nový prostor pro další moţnosti řešení situace. Nové varianty řešení si poznamenával
klient na papír. V této fázi rozhovoru šlo především o udrţení pracovního vztahu takovým
způsobem, aby pracovník s klientem dosáhli společně stanoveného cíle, jeţ si určili.
V průběhu rozhovoru vyvstávaly na klientově straně obavy. Pracovník tuto oblast otevřel
otázkou „Co by se mohlo stát?“, „Co nejhoršího by se mohlo stát?“. Klient si uvědomil
dopady svých řešení.
Plynule pracovník přešel do fáze ukončení rozhovoru, která pro sociálního pracovníka
znamenala opuštění problému. V rozhovoru pokládal sociální pracovník otázky závěrečné,
a to: Máte ještě nějaká očekávání?“, „Potřebujete ještě nějakou radu nebo někam
nasměrovat?“ V této fázi došlo opět k ocenění klienta, v příkladném znění: „Zatím jste přišel
Vy sám na spoustu uţitečných věcí.“ Pracovník se klienta ptal, co by mohli ještě udělat pro to
řešení. V závěrečné fázi pokládal sociální pracovník také otázky, například „Je to tedy vše, co
jste potřeboval?“. Pokud klient odpověděl ano, tak pracovník nabídl klientovi, ţe v případě
potřeby by mohl opět vyuţít tohoto kontaktu. Poslední věty byly poděkování a rozloučení.
V rámci nahrávky jsem také zvolila podpůrnou techniku. Jednalo se o moţnost zápisu
moţných řešení nejen pracovníkem, ale téţ tento přístup byl nabídnut i fiktivnímu klientovi.
Tento způsob práce jsem vnímala jako velice usnadňující. Zároveň nabídl pohled klienta
na moţná řešení, se kterými by mohl svobodně nakládat. Jako největší benefit v tomto pojetí
jsem vnímala to, ţe kdyţ klient opustil pole společné práce, tak by mu v ruce zůstal, moţná
bych to nazvala i „manuál“, tedy papír s poznámkami, na základě kterých by postupoval
v dané situaci dál.
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Titulky, které jsem pouţila v nahrávkách, byly fázemi rozhovoru, jeţ uvedl Ivan Úlehla73
v knize Umění pomáhat. Fáze rozhovoru: příprava, otevření, dojednávání, průběh a ukončení.
Nalézt ten správný okamţik, větu, otázku, či odpověď, trvalo právě v rámci zpracování
praktické části poměrně dlouhou dobu.

Kontrolní formulář
Po zpracování těchto modelových kasuistik jsem vytvořila další praktickou pomůcku, tzv.
kontrolní formulář. Ten obsahoval kontrolní otázky pro správné vedení rozhovoru. Cílem
formuláře bylo nejen poskytnout efektivní pomoc ve vedení poradenského rozhovoru, ale
hlavně celý proces poskytování pomoci co nejvíce zjednodušit. Jednalo se dle mého názoru
o uţivatelsky zpracovaný dokument, který pracovník pouţívá v přímé práci s klienty.
Pracovník si pouze zaznamenával, zda dodrţel vše potřebné. Pracovník tento jednoduchý
formulář pouţíval jen v případech, kdy si nebyl jist, v jaké fázi rozhovoru se nacházel.
Předpokládám tedy jeho vyuţití u začínajícího nebo méně zkušeného pomáhajícího
pracovníka.

Kontrolní formulář SP
Ano
Příprava a otevření rozhovoru
Přivítal/a jsem klienta a představil/a jsem se?
Dal/a jsem mu vybrat místo k sezení?
Vysvětlil/a jsem mu způsob mé práce, moţnosti a kompetence?
Ujistil/a jsem se, ţe mi klient rozumí?
Dojednávání
Pobídl/a jsem klienta k osvětlení jeho/její situace?
Dal/a jsem mu najevo, ţe chápu jak se cítí?
Ocenila jsem jeho návštěvu?
Zaznamenal/a jsem si vše, co klient pokládá za důleţité?
Pobídl/a jsem klienta k širšímu popisu jeho situace?
Shrnul/a jsem na konci jejího/jeho povídání všechny body, které pokládá za
důleţité?
Ověřil/a jsem si, zda jsem shrnul/a vše správně a zda k tomu chce ještě něco dodat?
Kdyţ se objevily neujasněné pocity nebo fakta, pomohl/a jsem je objasnit?
Pojmenoval/a jsem a ujasnil/a si předmět společné práce?
Navrhla/a jsem, který bod budeme řešit? A ujistil/a jsem se, zda souhlasí?
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Ne

Průběh
Ptal/a jsem se klienta na způsoby, kterými se situaci snaţil řešit?
Ocenil/a jsem klienta za snahu řešit svou situaci?
Podporoval/a jsem klienta při hledání jiných způsobu řešení situace?
Zeptal/a jsem se, zda klienta mimo uvedených způsobů napadají ještě další
moţnosti řešení jeho situace?
Doplnil/a jsem uvedené způsoby řešení o další moţnosti, které klient nevyslovil?
Pouţil/a jsem grafické pomůcky?
Zabýval/a jsem se všemi moţnostmi, které se klientovi nabízejí?
Vybral/a jsem z návrhu ty, které byly pro klienta přijatelné?
Ujistil/a jsem se, ţe to, čím se zabýváme, je skutečně to, co chce klient řešit?
Naformuloval/a jsem s klientem nevhodnější řešení jeho situace?
Rozpracoval/a jsem s klientem konkrétní postup vybraného řešení?
Ověřil/a jsem jeho/její schopnost řídit se tímto postupem?
Ověřil/a jsem reálnost uskutečnění vybraného postupu?
Ukončení
Ocenil/a jsem klienta za snahu řešit svou situaci?
Ověřil/a jsem si, zda jsme v rozhovoru probrali vše potřebné?
Navrhl/a jsem klientovi moţnost další spolupráce v případě potřeby?
Rozloučil/a jsem se s klientem?
Tabulka č. 4
Zdroj: BROŢKOVÁ, L. Vyuţití systemického přístupu formou modelových rozhovorů při nácviku kompetencí
sociálních pracovníků: Bakalářská práce. Ústí nad Labem : FSE UJEP, 2008

V teoretické části diplomové práce jsem se zaměřila na představení současné problematiky
terénních pracovníků obcí v Ústeckém kraji. Zabývala jsem funkcí Rady vlády ČR
pro záleţitosti romské menšiny, osobností koordinátora terénních pracovníků a jeho funkcí.
Dále jsem se věnovala kvalifikačním předpokladům a vzdělávání terénního pracovníka a jeho
funkcí. Také jsem se věnovala kvalifikačním předpokladům terénního pracovníka
a vzdělávání terénního pracovníka, jeho pracovnímu zařazení a popisu činnosti. Dále jsem se
zabývala typologií klientů, zvláštnostmi klientů ze sociálně vyloučených lokalit, analýzou
sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji a představila jsem činnost Agentury
pro sociální začleňování v romských lokalitách. Charakterizovala jsem a rozebrala jsem fáze
poradenského rozhovoru včetně jeho metodického rozpracování.

56

PRAKTICKÁ ČÁST
Cílem praktické části diplomové práce je ověření metodického materiálu (DVD
modelových rozhovorů a kontrolní formulář) u terénních pracovníků obcí formou
dotazníkového šetření, zaměřeného na vedení poradenského rozhovoru s klienty a postiţení
profesních specifik terénních pracovníků obcí, které ovlivňují výkon jejich činnosti.

4. Výsledky pilotního ověření metodiky v roce 2008
Pilotní vyzkoušení metodického materiálu proběhlo v rámci výuky studentů Fakulty
sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v roce 2008. Nad realizací převzal
záštitu člen katedry, odborný garant výběrového kurzu.
Cílem šetření bylo zjistit, zda systém modelových kasuistických rozhovorů a kontrolní
formulář jsou vhodné metody při nácviku a získávání cílových kompetencí u budoucích
sociálních pracovníků.

4. 1 Dotazníkové šetření
Pro pilotní vyzkoušení byly zajištěny katedrou dvě studijní skupiny. První skupina byli
studenti druhého ročníku oboru sociální práce. Druhá skupina byla zástupcem také budoucích
sociálních pracovníků, nicméně, jednalo se o přípravný, takzvaný nultý ročník. Zde jsem
mohla předpokládat menší teoretické znalosti. Právě této skupině byla výuka jiţ předem
uzpůsobena právě z důvodu základních znalostí o komunikaci (například: aktivní naslouchání,
a jiné).

4. 2 Popis metody
Předloţený dotazník obsahoval pět otázek. Čtyři otázky měly otevřenou formu a v jedné
otázce respondenti zaškrtávali jednu z moţných odpovědí. Skladba dotazníku byla
konzultována s vedoucím bakalářské práce, který zároveň dohlíţel na průběh dotazníkového
šetření.
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4. 3 Výstupy šetření
Z dotazníků, ve kterých respondenti měli moţnost hodnotit pouţitou metodu, vyplynuly
zajímavé informace. Respondenti ve svých odpovědích reflektovali technickou úroveň
nahrávek, reálnost modelových situací a autentičnost jednotlivých aktérů rozhovoru.
Audiovizuální zpracování někteří z nich viděli poprvé a zpětnou vazbou doporučili více
takovýchto seminářů. Studenti také zdůraznili potřebu nácviku ve vedení rozhovoru během
studia. Náměty pro další zpracování se orientovaly jiţ k náročnosti videonahrávek a také
k rozmanitosti témat.

4. 4 Závěr z pilotního šetření
Závěr šetření se opíral o zpětné vazby respondentů, tedy studentů oboru sociální práce.
Audiovizuální zpracování písemných kazuistických rozhovorů bylo hodnoceno kladně.
Kontrolní formulář pro vedení poradenského rozhovoru měli moţnost studenti vyzkoušet
přímo v hodině, kdy nacvičovali vedení poradenského rozhovoru. Formulář pouţívali
v případech, kdy si nebyli jisti, v jaké fázi rozhovoru se nacházeli. Na základě zpětné vazby
lze tedy konstatovat, ţe respondenti vyhodnotili pouţitou metodu jako vhodnou. Dále
doporučili, aby tato metoda byla implementována do vzdělávacího systému jako moţná forma
interaktivní výuky.
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5. Ověření metodického materiálu u terénních pracovníků obcí
Zatímco v teoretické části diplomové práce jsem se zabývala popisem a rozborem
zásadních čili klíčových pojmů souvisejících s vedením poradenského rozhovoru terénními
pracovníky obcí v Ústeckém kraji, v praktické části popisuji dotazníkové šetření zaměřené
na aplikaci metodického materiálů u terénních pracovníků obcí v Ústeckém kraji.

5. 1 Formulace výzkumného problému
Jak uvádí Pelikán74, tak „Problém je tedy vlastně otázka.“ Při její formulaci jsem
vycházela z vlastní praxe. Konkrétně z nedostatků vyplývajících z platné legislativy, kdy
terénní pracovníci obcí vyuţívají při své činnosti metody sociálně pedagogické práce,
například vedou poradenský rozhovor, aniţ by pro tuto činnost byli náleţitě vzděláváni.
Na odbornost těchto pracovníků se nevztahuje zákon o sociálních sluţbách, a proto na ně
nejsou kladeny kvalifikační poţadavky pro výkon jejich práce.
V tomto případě je výzkumným problémem tato otázka: „Je moţno podpořit kompetenci
k vedení poradenského rozhovorů u terénních pracovníků prostřednictvím aplikace autorkou
vytvořeného metodického materiálu?“

5. 2 Cíle šetření
Praktická část práce má dva hlavní cíle. Prvním cílem je zjistit, zda metodický materiál
(DVD modelových rozhovorů a kontrolní formulář) zaměřený na vedení poradenského
rozhovoru s klienty je aplikovatelný u terénních pracovníků obcí v Ústeckém kraji. Druhý cíl
práce je zaměřen na postiţení profesních specifik terénních pracovníků obcí, které ovlivňují
výkon jejich činnosti.
K prvnímu cíli práce jsou stanoveny 3 dílčí cíle:
1. Zjistit, jaké jsou z hlediska terénních pracovníků klady metodického materiálu.
2. Zjistit, jaké jsou z hlediska terénních pracovníků nedostatky metodického materiálu.
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3. Zjistit, zda je kontrolní formulář hodnocen terénními pracovníky jako efektivní nástroj
pro vedení poradenského rozhovoru.

5. 3 Metodika šetření
Na základě metodického materiálu (DVD modelových rozhovoru a kontrolního formuláře)
vytvořeného v rámci bakalářské práce a zjištěných nedostatků v praxi u kvalifikačních
předpokladů terénních pracovníků, jsem se rozhodla realizovat dotazníkové šetření. To bylo
akceptováno oddělením humanitních činností na Krajském úřadě Ústí nad Labem
a realizováno za pomoci koordinátorky pro romské záleţitosti.
Dotazník byl koncipován s ohledem na výzkumný vzorek. Byl sestaven i s určitou mírou
volnosti. Důvodem bylo ponechání prostoru při formulování odpovědí na některé typy
otázek.75 Dotazník tedy obsahoval otázky jak uzavřené, tak i otevřené a byl rozdělen do tří
hlavních částí, které jsem označila písmeny A, B, C. V první části se respondenti vyjadřovali
k audiovizuálnímu zpracování DVD modelových rozhovorů. Ve druhé části měli moţnost
hodnotit kontrolní formulář pro vedení poradenského rozhovoru. Třetí část byla zaměřena
na demografické údaje, kde respondenti uváděli informace o sobě. Nicméně dotazník byl
anonymní.
Výsledky dotazníkového šetření byly předány koordinátorce pro romské záleţitosti.
Výstup poslouţí jako jedna z aktivit při činnosti metodické práce. Zjištění budou pouţita
do Zprávy o činnosti romské koordinátorky v Ústeckém kraji za rok 2010.

5. 4 Průběh šetření
V rámci metodického vedení realizovaného koordinátorkou pro romské záleţitosti,
Bc. Lenkou Balogovou byla zaslána pozvánka s pracovním názvem Pozvánka na konzultační
poradu v „terénu“ terénním pracovníkům obcí Ústeckého kraje, viz příloha č. 1 diplomové
práce. Jedním bodem z avizovaného programu pozvánky byla informace o aplikaci
metodického materiálu a dotazníkového šetření. Termín setkání byl stanoven na 22. července
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2010 v době od 10.00 do 12.00 hodin s místem konání budově Krajského úřadu Ústeckého
kraje, 4. patro, zasedací místnost č. 406, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
V úvodu setkání paní Bc. Lenka Balogová všechny přítomné přivítala a uvědomila je
o jednotlivých bodech programu. Dále představila jednotlivé hosty, kteří budou konzultační
poradu obohacovat jednotlivými příspěvky.
V první části porady vystoupila se svým příspěvkem kpt. Bc. Gabriela Šourková, která
pohovořila o nově vzniklé pozici na Policii České republiky (dále jen PČR), konkrétně
o činnosti styčného důstojníka pro národnostní menšiny PČR. Poté koordinátorka pro romské
záleţitosti informovala o aktuálních záleţitostech týkajících se romské problematiky.
Druhá

část

setkání

byla

věnována

vedení

poradenského

rozhovoru

s klienty.

Na začátku jsem představila svou osobu, včetně studia na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy. Pohovořila jsem o praxi, zejména o klientech, se kterými jsem pracovala v průběhu
devíti leté činnosti v pomáhající profesi. Poté jsem přítomné seznámila s organizací této části.
Nejprve jsem představila metodický materiál (DVD modelových rozhovorů a kontrolní
formulář), který byl vytvořen jiţ během bakalářského studia. Audiovizuální zpracování
poradenského rozhovoru bylo spuštěno za pomoci dataprojektoru, a to díky k technickému
zázemí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Terénní pracovníci shlédli DVD, písemně
zpracované modelové situace. Posléze jsem rozdala kontrolní formulář, který konfrontovali
s nahrávkami a svými zkušenostmi z praxe.
Poté byl rozdán respondentům, sedmnácti terénním pracovníkům obcí v Ústeckém kraji,
dotazník, viz příloha diplomové práce. Jednalo se o pracovníky městských či obecních úřadů.
Vráceno bylo celkem 17 dotazníků. Pro vyplnění dotazníků byl poskytnut dostatečný prostor
a respondenti měli moţnost, v případě nejasností, dotazovat se.
Některé dotazníky nebyly vyplněné řádně. Lze se domnívat, ţe mohlo dojít
k neporozumění ze strany respondentů. I přesto, ţe jsem se snaţila při sestavování
jednotlivých otázek v dotazníku o srozumitelnou formulaci, tak mohlo dojít k pochybení
i na straně výzkumníka.

61

Při vyhodnocování dotazníků jsem se setkala s duplicitními odpověďmi. V tomto případě
se dá předpokládat, ţe respondenti na vyhotovení dotazníku spolupracovali. Tato skutečnost
má svá pozitiva. Kdyby respondenti nespolupracovali, mohly by se dotazníky vrátit
bez záznamu a bylo by komplikovanější šetření vyhodnotit.
Z části C dotazníku jsem zjistila nejen zastoupení pohlaví u terénních pracovníků obcí,
jejich věkovou strukturu, dosaţené vzdělání, ale i délku praxe v pomáhající profesi a stěţejní
problémy, které terénní pracovníci obcí řeší se svými klienty.
V závěru setkání proběhla volná a zajímavá diskuse nad tématem a také poděkování všem
přítomným.

5. 5 Charakteristika výzkumného vzorku
Základním souborem byli terénní pracovníci obcí v Ústeckém kraji a vyplývá to z názvu
diplomové práce. Vzhledem k tomu, ţe základní soubor nebyl rozsáhlý, nebyl z něj pořizován
výběr. Lze tedy zkonstatovat, ţe základní soubor je výzkumným vzorkem. Ten byl blíţe
charakterizován v teoretické části práce.
Do diplomové práce jsem zvolila tedy všechny terénní pracovníky obcí v Ústeckém kraji
v roce 2010, kteří vedou poradenský rozhovor.
V další části diplomové práce analyzuji výsledky dotazníkového šetření.
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6. Zpracování dat a výsledky šetření
Kapitola zpracování dat a výsledky šetření se věnuje dosaţeným výsledkům
z dotazníkového šetření.
Dotazník (viz příloha č. 1) byl rozdělen do tří částí, ty byly od sebe odlišeny pomocí
písmen. A, B a C. První část dotazníku zjišťovala informace k DVD modelových rozhovorů
neboli část A měla za cíl zjistit klady a zápory videonahrávek modelových rozhovorů.
Respondenti měli dále moţnost předloţit návrhy na zlepšení k pouţité metodě. Zhodnotit, zda
pouţitá metoda by byla vhodná k získání dovednosti vést poradenský rozhovor a nakonec
uvést, co by bylo zapotřebí, aby se terénní pracovníci cítili více připraveni do praxe
pro vedení poradenského rozhovoru.
Respondenti odpovídali na otázky ke zpracování videonahrávek a její vhodnosti formou
otevřených odpovědí. Takto získané odpovědí jsem se rozhodla doslovně přepsat v praktické
části diplomové práce, aby nedošlo ke zkreslení výsledků výzkumu. Jednotlivé odpovědi
oslovených respondentů jsem pouţila na základě předem obdrţeného souhlasu ústní formou.
Část dotazníku označena písmenem B, zjišťovala informace ke kontrolnímu formuláři
pro vedení rozhovoru. Respondenti měli opět moţnost reagovat na tento materiál
prostřednictvím otevřených odpovědí a k jednotlivým částem. Z výzkumu vyšly informace,
které byly zpracovány do výsečového grafu.
Poslední pasáţ dotazníku označena písmenem C se vztahovala ke specifikům výzkumného
vzorku ve vztahu k výkonu terénní práce. Data byla graficky znázorněna pro přehlednost
a doplněna o komentáře. Touto částí jsem získávala informace pro naplnění dílčích cílů
dotazníku.

6. 1 Část A (DVD modelových rozhovorů)
V úvodu dotazníku jsem se zajímala o názor terénních pracovníků na DVD modelových
rozhovorů. Všichni dotazovaní kromě 4 respondentů uvedli nějaký klad videonahrávek.
Tyto odpovědi se objevily v dotaznících: „Konkrétnost, stejná modelová situace
pro všechny.“, „Snadná zapamatovatelnost díky obrazu, zábavná forma.“, „Jednotlivé kroky
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pracovníka, s nahrávkami se můţe seznámit kdykoli.“, „Vstřícnost, navození dobrého
vztahu.“, „Zjištění nedostatků.“, Dobré komunikační schopnosti pracovníka, ochota
naslouchat klientovi, aj.“, „Způsob vedení rozhovoru.“, „Jasnost, názornost, moţnost se
vracet k situaci sám.“
Následující odpovědi se opakovaly (dvakrát). „Poskytnutí návodu jak pracovat
s klientem.“, „Chybí otázka: Kdo je klient – jméno, odkud je (v praxi se musí pracovník ptát,
aby zjistil, zda se jedná o klienta, jemuţ můţe poskytnout sluţbu).“ Nikdy není zřejmé, jak
zhodnotit reálnou schopnost a moţnosti klienta řešit problém, zvláště kdyţ jde o první
kontakt.“, „Pracovník kladl dobré otázky.“ Z dotazovaných 4 nezaznamenali ţádné odpovědi.
Další otázka směřovala k záporům videonahrávek. Tuto část vnímám jako jednu
z nejzásadnějších pro budoucí aplikaci metodického materiálu. I v tomto případě došlo
k odpovědím, které se objevily v dotazníku jedenkrát, opakovaně a ve 4 případech nebylo
opět uvedeno nic.
„Klienti sociálně vyloučených lokalit v uvedené nahrávce v reálu nejednají.“, „Zápory
nejsou.“, „Nahrávka neumí nahradit skutečnou praxi, divák často sleduje postavy a prostředí,
nevnímá obsah rozhovoru.“, „Pracovník by měl v rámci vzdělávání sám nacvičovat vedení
rozhovoru s vyuţitím videonahrávky a vyhodnocením spolu s odborníkem.“, „Modelová
situace v realitě nikdy neproběhne tímto způsobem.“, „Klient není při první návštěvě rozvíjet
své

myšlenky,

pocity.

Klientům

sociálně

vyloučených

lokalit

chybí

důvěra

v instituce.“, „Nesoustředěnost.“, „Pracovník neřekl o tom, ţe s klientem soucítí. (přímo se
nevyjádřil).“, „U některých rozhovorů se pracovník příliš zaobíral emocemi klienta.“,
„Dlouho se ho vyptával a rozebírali pocity.“, „Ideální klient, coţ neodpovídá skutečnosti.“,
„Nedostatečné představení sluţby.“ Jiný názor, který se objevil dvakrát, byl: „Nereálné –
více přirozenosti.“, „Nic.“.
Otázka k navrhované metodě „Co byste v pouţité metodě navrhovali ještě dále zlepšit či
doplnit?“ měla za cíl zjistit, co by bylo vhodné zlepšit či doplnit v metodě tak, aby byla
optimální pro začínající terénní pracovníky obcí. Respondenti uvedli toto: „Aby aktéři byli
více přirození, místy to bylo příliš strojené.“, Metoda má své meze, které vţdycky bude mít,
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ale jako doplněk ke komplexnějšímu tréninku je velmi vhodná.“, „Více času, prostoru.“,
„Vymodelování situací, které jsou zvláště problematické (agresivní klient, nespolupracující
klient, apod.)“, „Modelové situace, kde by si rozvinula další setkání a moţnost tlačit více
na další spolupráci s klientem. (Další návštěva.)“, „Ponechat více časového prostoru
pro klienta.“, „Chybí vysvětlení, proč se do té situace dostal. (např. u výpovědi z práce, proč
tu výpověď obdrţel).“, „Více reflektovat problém.“, „Představení sluţby. Nepouţívat otázku:
„Jak se cítíte?“
Opakující se výpovědi byly např. „Více profesionality, co se týče sluţby. Mít své body, jak
spolupracovat od začátku.“, „Více variant (problémový klient).“ Pět z dotazovaných
neuvedlo ţádnou odpověď.
V oblasti hodnocení videonahrávek jsem uvedla přesné znění zaznamenaných odpovědí
v dotaznících. Ačkoli byly uvedeny klady i zápory videonahrávek, tak z grafu č. 1 vyplývá, ţe
55% procent dotazovaných hodnotí pouţitou metodu jako vhodnou, 39% respondentů jako
spíše vhodnou. Zbylých 6% se domnívá, ţe pouţitá metoda není vhodná.

Vhodnost použité metody

6%

ano
spíše ano
39%

55%

ne

Graf č. 1: Zhodnocení použité metody

Ve druhém cíli části A dotazníku jsem se zabývala tím, co by bylo třeba, aby se terénní
pracovníci cítili více připraveni do praxe pro vedení rozhovoru. Tímto cílem jsem ověřila, zda
sami terénní pracovníci mají potřebu nácviku ve vedení poradenského rozhovoru. Níţe
uvádím konkrétní odpovědi v tabulce.
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Mohl/a byste ze své pozice uvést, co by bylo dále zapotřebí, aby se terénní
pracovníci cítili více připravení do praxe pro vedení rozhovoru s klientem?
Určitě více školení atd.
Supervize TSP.
Práce v týmu pro získávání více zkušeností. Práce v týmu pro vzájemnou podporu.
Trénink rozhovorů s ţivým člověkem.
Kurzy získávání kompetenci – tréninky rozhovorů.
Častější školení – v komunikačních dovedností. Mediace!
Náslechy videonahrávek rozhovorů. Nácvik modelových situací.
I ukázky klientů v extrémnějších situaci.
Zdroj informací, návaznost spolupráce.
Ukázka klientův extrémnější situaci.
Pochopení ze strany zaměstnavatele a spolupracovnice – většinou se TP odsuzuje /ze
strany vedoucích a kolegů)
Základní komunikační dovednosti, asertivita, jak uklidnit klienta.
Školení při práci s problematickými klienty.
Odborná školení, v nichţ jsou nácviky chování, práce s klientem, které je moţné
aplikovat v praxi.
Myslím, ţe kaţdá praktická dovednost a empatie je pro TP důleţitá.
Supervize pracovníka (interní i externí) => supervize jak vzdělávání, tak poradenská
Na základě čeho se dá zhodnotit, ţe vybraná cesta byla správná a ţe vedla k danému
výsledku.
Tabulka č. 5 – Odpovědi respondentů
Zdroj: Dotazníky

6. 1. 1 Závěry části A šetření
V této části práce byly zjištěny klady a zápory metodického materiálu. Pohled terénních
pracovníků na audiovizuální zpracování modelových kasuistických rozhovorů byl ovlivněn
jejich praxí v oboru pomáhající profese. Pomocí otázky orientované na vhodnost metody jsem
získala procentuální hodnotu, která vyjádřila celkový dojem na předloţené DVD. Více neţ
polovina respondentů označila metodu jako vhodnou. Dále uvedli svá doporučení, která by
mohla přinést nový směr do budoucna. K hlavním kladům videonahrávek podle respondentů
patřil stejný způsob zpracování modelových situací pro snadnou zapamatovatelnost a moţnost
vrátit se k modelovým situacím nebo jejím jednotlivým fázím.
K nedostatkům pak zejména uvedli limity časového prostoru ve videonahrávkách, absenci
zpracování modelových situací v širším kontextu a vývoje dalšího setkání.
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Na základě uvedených odpovědí jsem získala relevantní informace pro případ další
spolupráce s cílovou skupinou.

6. 2 Část B (kontrolní formulář)
Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda metodický materiál, jehoţ součástí je kontrolní
formulář, je aplikovatelný u terénních pracovníků obcí v Ústeckém kraji. Graf č. 2 ukazuje
názor terénních pracovníků obcí na hodnocení kontrolního formuláře. Odpověď je
jednoznačná 61% dotazovaných, čili 11 osob nemá ţádnou výhradu k pomocnému materiálu.
Dalších 11% označili formulář za dobrý.

Hodnocení kontrolního formuláře

11%

11%
Dobré

17%

Nic
Neuvedl
Jiné
61%

Graf č. 2: Zhodnocení kontrolního formuláře
6. 2. 1 Závěry části B šetření
Terénní pracovníci ocenili kontrolní formulář jako uţitečný a chtějí jej zařadit do své práce
s klienty. Osobně se vyjádřilo 12 respondentů. Důvodem jejich zájmu je absence jakéhokoliv
metodického materiálu pro výkon jejich terénní práce.

6. 3 Část C specifika výzkumného vzorku ve vztahu k výkonu terénní práce
V následujících grafech jsou znázorněny údaje o respondentech. Graf č. 3 procentuelně
uvádí zastoupení pohlaví respondentů. Zastoupení ţen u terénních pracovníků obcí je 72%
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a dalo by se říci, ţe koresponduje se zastoupením ţenského pohlaví v humanitních
oborech. Domnívám se, ţe zásadní podíl na tom má především finanční ohodnocení.
Zastoupení pohlaví respondentů

28%
žena
muž

72%

Graf č. 3: Rozložení dle pohlaví respondentů

Z grafu č. 4 je patrná věková struktura dotazovaných. Z rozloţení vyplývá, ţe terénní práci
vykonávají osoby v rozmezí od 21 let do 60 let. V případě konzultačních porad se jedná vţdy
o názorově generační rozdíly. Terénní pracovníky ovšem sjednocuje problematika
a entusiasmus. Za odborného vedení koordinátorky naleznou vţdy společnou cestu k řešení
daného problému.
Věková struktura respondentů

0%
0%
17%

28%

do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let

33%
22%

jiné

Graf č. 4: Věkové rozložení respondentů
Graf č. 5 poukazuje na rozloţení respondentů podle jejich dosaţeného vzdělání. Největší
zastoupení má střední vzdělání s maturitou, které uvedlo 11 dotazovaných. Z výzkumu také
vyplývá, ţe funkci terénního pracovníka obce vykonávají i osoby se základním vzděláním.
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Graf č. 5: Vzdělání respondentů – rozdělení do šesti kategorií.

Graf č. 6 uvádí délku praxe oslovených respondentů v oblasti terénní práce bez vymezení
oblasti, ve které tuto činnost vykonávali. Pokud terénní pracovník obcí nemá příslušné
vzdělání, tak je přihlíţeno k jeho praxi v oboru. V teoretické části práce jsem se zabývala
předpokladem pro výkon této profese a jako jedním z předpokladů pro výkon terénního
pracovníka obcí je právě praxe, na kterou je kladen důraz. Důvodem je forma poskytování
sluţby a znalost cílové skupiny, coţ jsou osoby ţijící v sociálně vyloučených lokalitách
v Ústeckém kraji.

Graf č. 6: Délka praxe v oblasti terénní práce – rozdělení do osmi kategorií.
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Graf č. 7 se věnuje délce praxe v oblasti terénní práce na obci. Otázka byla poloţena jako
doplňující. Z grafu lze vyčíst, ţe téměř všichni dotazovaní působí v oblasti terénního
pracovníka na obci více neţ dva roky. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o sociální sektor, kde je
obecně velká míra fluktuace, můţe existovat několik vysvětlení. Příkladem mohu uvést:
politická situace, finanční prostředky, ne/angaţovanost vedení, apod.

Graf č. 7: Délka praxe v oblasti terénní práce – rozdělení do tří kategorií.

Graf č. 8 znázorňuje zastoupení terénních pracovníků na obecních či městských úřadech.
Převáţná většina respondentů vykonává svou činnost z pozice zaměstnance Městského úřadu.
Terénní pracovník obcí - pozice

17%

zaměstnance Městského úřadu
zaměstnance Magistrátu

83%

Graf č. 8: Zastoupení pozice terénních pracovníků obcí

Graf č. 9 dává odpověď na otázku, a to zda terénní pracovníci obcí absolvovali školení
zaměřené na vedení poradenského rozhovoru. Kladně se vyjádřilo 100% dotazovaných.
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Školení jim bylo zajištěno koordinátorkou pro romské záleţitosti. Školením jsem se zabývala
v kapitole č. 1 diplomové práce, viz výše.
Školení k v edení poradenského rozhov oru

ano

0%

ne

100%

Graf č. 9: Absolvování vzdělávání pro vedení poradenského rozhovoru

Graf č. 10 znázorňuje okruhy problémů, které nejčastěji řeší terénní pracovníci obcí
s klienty sociálně vyloučených lokalit. Nejvíce shodných odpovědí se týkalo problematiky
zadluţování a bydlení, které se u klientů prolínají.
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Graf č. 10: Okruhy problémů řešené s klienty – rozdělení do šesti kategorií.

Graf č. 11 znázorňuje okruhy problémů, které jsou schopni vyřešit terénní pracovníci se
svými klienty. Terénní pracovníci řeší nejvíce se svými klienty problematiku bydlení
a zadluţenost. Tyto oblasti jsou charakteristické pro nejvíce sociálně vyloučené lokality
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v Ústeckém kraji. Problematikou bydlení v sociálně vyloučených lokalitách jsem se detailně
zabývala v kapitole č. 2, viz výše.
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Graf č. 11: Tématické okruhy – rozdělení do šesti kategorií.

Graf č. 12 znázorňuje, s jakými nejzásadnějšími problémy se setkávají terénní pracovníci
s klienty sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji. Nejčastějším problémem je u klientů
jejich nedůvěra v instituce. To můţe být ovlivněno například direktivní formou jednání
ze strany úředníků a také mírou dosaţeného vzdělání.
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Graf č. 12: Nejzásadnější problémy klientů sociálně vyloučených lokalit– rozdělení do
šesti kategorií.
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Z grafu č. 13 lze vyčíst, jakou lokalitu vnímají terénní pracovníci obcí jako nejvíce
problémovou. Ústecká část Předlice a Lom u Mostu se objevily v dotaznících nejvíce. Další
uvedenou lokalitou je Chomutov, konkrétně ulice Dukelská. Uvedené sociálně vyloučené
lokality se potýkají s velkou koncentrací problémů a výskytem sociálně-patologických jevů.
Nejvíce problémová sociálně vyloučená lokalita
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Graf č. 13: Rozložení nejvíce sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji

6. 3. 1 Závěry části C šetření
Z části C vyplynula následující zjištění:
-

terénní práci zastávají převáţně ţeny,

-

věková struktura cílové skupiny je tvořena z 33% osobami v rozmezí 41-50 lety
a z 28% v rozpětí 21-30 lety,

-

funkci terénního pracovníka vykonávají většinou osoby se středoškolským vzděláním,
ovšem najdou se i tací, co mají nejvyšší dosaţené vzdělání pouze základní,

-

praxe oslovených respondentů v oblasti terénní práce bez vymezení oblasti, ve které
tuto činnost vykonávají, je více jak čtyři roky,

-

celkem 16 respondentů má délku praxe přímo v oblasti terénní práce na obci více neţ
dva roky,

-

činnost terénního pracovníka vykonávají z 83% dotazovaných z pozice zaměstnance
Městského úřadu,
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-

všichni dotazovaní uvedli, ţe absolvovali školení zaměřené na vedení poradenského
rozhovoru,

-

okruhy problémů, které nejčastěji řeší terénní pracovníci obcí s klienty sociálně
vyloučených lokalit, se týkají problematiky zadluţování, bydlení a dávek,

-

z odpovědí vyplývá, ţe terénní pracovníci jsou schopni řešit se svými klienty bydlení
a zadluţenost,

-

nejčastějšími problémy klientů jsou jejich nedůvěra v instituce a také nezájem řešit
problémy,

-

nejvíce problémové lokality jsou Ústecká část Předlice, Lom u Mostu a lokalita
Chomutov, konkrétně ulice Dukelská.

Získané informace z výzkumu se staly podnětem pro sepsání následující kapitoly.
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7. ZÁVĚRY ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření hodnotím jako přínosné proto mu věnuji celou kapitolu. Z části A
dotazníku vyplývá hodnocení na předloţené DVD a vhodnost pouţité metody. Odpovědi
obsahují, jak pozitivní, tak i negativní odpovědi. Výsledek šetření pro mě není v tomto ohledu
překvapující z důvodu získání obdobného výsledku jiţ v bakalářské práci.
To, co je ovšem nové, je získání jiného pohledu na mnou vytvořený materiál. Zatímco
v bakalářské práci budoucí sociální pracovníci vnímali jako prioritu audiovizuální zpracování
modelových rozhovorů pro získání kompetence schopnosti: „Rozvíjet účinnou komunikaci.“,
tak v diplomové práci terénní pracovníci obcí lépe hodnotili kontrolní formulář. Z reakcí
dokonce vyplynulo, ţe formulář je aplikovatelný ihned do praxe. Hodnocení kontrolního
formuláře neobsahovala nakonec ţádné negativní reakce.
Respondenti vyuţití DVD vnímají spíše jako doplňkovou metodu v rámci nespecifického
vstupního vzdělávání. Dále uvádí, ţe tato metoda je z jejich pohledu limitována, ale
ke komplexnějšímu tréninku je vhodná. Metodu měli respondenti také moţnost hodnotit a víc
neţ polovina z nich ji označila za vhodnou. Respondenti uvedli svá doporučení pro to, aby
byla metoda lépe aplikovatelná, tudíţ přijatelná pro budoucí terénní pracovníky obcí.
Doporučili metodu více rozpracovat, a to o další modelové rozhovory. Zejména se jedná
o modelové situace, kdy se pracovník setkává s klientem např. agresivním, nekomunikujícím,
nespolupracujícím nebo zpracování kasuistického rozhovoru o několika intervencích.
Rozdílné výsledky jsou ovlivněny cílovými skupinami šetření. Budoucí sociální pracovníci
nemají zkušenost s vedením poradenského rozhovoru, proto audiovizuální zpracování vnímají
jako zásadní při studiu oboru sociální práce. Oproti tomu terénní pracovníci obcí, kteří naopak
nemají potřebné penzum vědomostí a mají zkušenost s vedením poradenského rozhovoru,
vnímají jako zásadní kontrolní formulář.
Respondenti také uvedli, co by potřebovali, aby se cítili více připraveni do praxe
pro vedení poradenského rozhovoru. Vzhledem k rozmanitostem odpovědí jsem se rozhodla
vypracovat přehled potřeb terénních pracovníků obcí, tzv. „desatero potřeb“.
1. Supervize pro terénní pracovníky obcí.
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2. Trénink rozhovorů s ţivým člověkem. Náslechy videonahrávek rozhovorů. Nácvik
modelových situací.
3. Častější školení pro komunikační dovednosti (asertivita, jak uklidnit klienta), mediace.
4. Ukázka klientů v extrémních situacích.
5. Školení při práci s problematickými klienty. (odborná školení, v nichţ jsou nácviky
chování, které jsou moţné aplikovat v praxi.)
6. Práce v týmu pro získání zkušeností a pro vzájemnou podporu.
7. Kurzy získávání kompetencí – tréninky rozhovorů.
8. Zdroj informací, návaznost spolupráce.
9. Pochopení ze strany zaměstnavatele a spolupracovníků – většinou se terénní pracovník
odsuzuje, pomlouvají ho (ze strany vedoucích a kolegů).
10. Školení, na základě TSP můţe zhodnotit, ţe vybraná cesta byla správná a ţe vedla
k danému výsledku.

V části B dotazníku, která se věnuje zhodnocení kontrolního formuláře, terénní pracovníci
uvádějí, ţe chtějí tento materiál zařadit do své praxe.
Z části C dotazníku také vyplynulo, ţe současní terénní pracovníci obcí absolvovali
vstupní vzdělávání, jehoţ součástí byly informace k vedení poradenského rozhovoru. Tento
typ vzdělávání byl opakován pro nově příchozí a byl realizován jako dobrovolná činnost
koordinátorky. V současné době došlo ke změně koordinátorky a ta o dalším vzdělávání zatím
neuvaţuje.
V Ústeckém kraji se romskou problematikou zabývají nejen terénní pracovníci.
Na činnosti se podílí i neziskové organizace, kterých je v Ústeckém kraji přibliţně 20, dále
zaměstnanci některých škol, včetně romských asistentů. Z toho vyplývá nejednotnost
v systému vzdělávání. Pro všechny zmíněné skupiny by bylo zavedení povinného vzdělávání
přínosné. Nicméně dokud se nebude na terénní pracovníky obcí vztahovat zákon
o sociálních sluţbách, tak nebude povinnost vzdělávat se.
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Ačkoli mají terénní pracovníci dostatek praxe, tak z dotazníků vyplývá, ţe jejich pomoc je
do jisté míry limitována. Na potřebu vzdělávání reaguje i odpověď na otázku „Které z těchto
problémů jste schopni s nimi vyřešit?“. Výčet odpovědí nepojal v dostatečné míře výčet
oblastí, které řeší s klienty sociálně vyloučených lokalit. Legislativa je tedy v tomto ohledu
opravdu zásadní, a to i přesto, ţe se terénní pracovníci snaţí dovzdělat na různých typech
škol. Domnívám se, ţe vhodným řešením by bylo zavedení celoţivotního vzdělávání.
Sami terénní pracovníci si představují pro svůj rozvoj především podporu v oblastech, jako
jsou supervize, odborná školení se zaměřením na asertivitu a agresivního klienta. Důleţitým
faktorem je pro jejich práci zejména pochopení ze strany zaměstnavatele a spolupracovníků.
Popsané představy vycházejí z potřeb terénních pracovníků. Tyto potřeby odráţejí nesoulad
v náplních práce, které terénní pracovníci obcí mají. Podíl na tom má i zařazení terénního
pracovníka ve struktuře příslušného městského úřadu. Poslední a nejdůleţitější faktor
ovlivňující oblast terénních pracovníků je ve stagnaci celkové alokace dotačního titulu, která
nereaguje na míru inflace a tudíţ je nedostatek v objemu finančních prostředků na vzdělávací
potřeby, které by vedly ke zvyšování odbornosti a rozvoji těchto pracovníků. V současné
době výzva umoţňuje pouţít finanční prostředky na aktivity spojené s výkonem funkce
terénního pracovníka (například na cestovné, nákup literatury, nákup drobného materiálu
pro práci s dětmi a komunitou) a odborné a vzdělávací potřeby. Vzhledem k tomu, ţe ţadatel
o dotaci nezíská nikdy částku ve 100% výši, tudíţ získané finanční prostředky vyuţívá pouze
k pokrytí mzdových nákladů.
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8. ZÁVĚR
Diplomovou práci jsem zaměřila na oblast vedení poradenského rozhovoru terénními
pracovníky obcí v Ústeckém kraji s klienty ze sociálně vyloučených lokalit, která úzce souvisí
s nedostatečnými legislativními předpisy pro zmíněnou cílovou skupinu.
Cílem teoretické části diplomové práce bylo popsat současnou problematiku terénních
pracovníků obcí v Ústeckém kraji, specifikovat funkci Rady vlády ČR pro záleţitosti romské
menšiny, seznámit s kvalifikačními předpoklady a vzděláváním terénního pracovníka, jeho
pracovního zařazení a popisu činnosti, objasnit typologii klientů včetně specifik klientů
ze sociálně vyloučených lokalit, poskytnout analýzu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém
kraji, představit činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
a poskytnout ucelený pohled na jednotlivé fáze poradenského rozhovoru včetně jeho
metodického zpracování za pouţití odborné literatury.
Uvedenému cíli odpovídá obsahová náplň. Zaměřila jsem se na charakteristiku činnosti
terénních pracovníků, jeţ spočívá v poskytování sociální sluţby, odborného sociálního
poradenství romské komunitě. Dále jsem se zabývala funkcí a historií Rady vlády ČR
pro záleţitosti romské menšiny jako nepostradatelnou sloţkou v systému komunitní práce
s Romy. Charakterizovala jsem nezaměnitelnou roli koordinátora terénních pracovníků obcí
jakoţto metodického pracovníka pro romskou problematiku. Detailně jsem analyzovala
zařazení, činnost terénního pracovníka na obci a jeho vzdělávání. Poukázala jsem
na problematiku sociálně vyloučených lokalit a podrobně jsem uvedla problémy koncentrující
se v těchto lokalitách. Definovala jsem vliv významné organizace participující na sociální
integraci, a to Agentury pro sociální začleňování. Bezpochyby stěţejním tématem práce bylo
zpracovat téma poradenského rozhovoru v teoretické rovině. V praktické části práce jsem se
zaměřila na vyuţití metodického materiálu (DVD modelových rozhovorů a kontrolní
formulář).
Cílem praktické části diplomové práce bylo ověření metodického materiálu (DVD
modelových rozhovorů a kontrolní formulář) u terénních pracovníků obcí formou
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dotazníkového šetření s klienty a zaměření se na postiţení profesních specifik terénních
pracovníků obcí, které ovlivňují výkon jejich činnosti.
Většina respondentů se shodla na tom, ţe DVD s modelovými rozhovory je pro ně
principiálně prostý, nicméně jako vhled do oblasti vedení poradenského rozhovoru je vhodný.
Sami terénní pracovníci uvedli, ţe by potřebovali v oblasti vzdělávání modelové situace,
nicméně zaměřené na oblasti, se kterými se setkávají při své práci V průběhu diskuse, která
nastala po dotazníkovém šetření, jsem obdrţela nabídku na sehrání těchto modelových
rozhovorů. Je tedy zřejmé, ţe sami terénní pracovníci by měli zájem se aktivně podílet
na dalším profesním rozvoji.
Velmi pozitivní reakce byla na zpracovaný kontrolní formulář, který je dle cílové skupiny
aplikovatelný přímo do praxe. Tuto skutečnost vnímám jako klíčovou informaci výzkumu.
Kontrolní formulář byl původně vytvořen jako doplňková podpora k DVD. Respondenti
neměli ţádné výhrady ke kontrolnímu formuláři a chtěli si jej ponechat. Vzhledem k tomu, ţe
se potvrdila domněnka o vyuţitelnosti kontrolního formuláře, vřele bych doporučila rozšířit
tento dokument více do praxe.
V diplomové práci jsem se zaměřila i na prohloubení poznatků o cílové skupině ve vztahu
k těmto oblastem: vzdělání, praxe, pracovní pozice, vzdělávání, okruhy problémů při práci
s klienty, sociálně vyloučené lokality a kompetence terénních pracovníků. Z empirické části
vyplynulo, ţe struktura vzdělání terénních pracovníků je různorodá. Nalezneme zde osoby jak
se základním tak i s vysokoškolským vzděláním. Nicméně současný trend ve zvyšování
kvalifikace se promítá i do této cílové skupiny, protoţe někteří respondenti studují nebo to
mají v plánu. Většina dotazovaných uvedla, ţe má dostatečnou praxi pro výkon této profese.
V rámci pracovního zařazení na úřadech vyplynulo, ţe terénní pracovníci byli přijati
na určitou pozici, ale jejich činnost bývá kumulována dle potřeb organizace a v souvislosti
vţdy s romskou problematikou. V tomto případě příslušného Městského úřadu nebo
Magistrátu. Právě tento nesoulad v zařazení tudíţ v náplních práce a různorodost v dosaţeném
vzdělání je faktor, na jehoţ základě vznikly potřeby respondentů směrem ke vzdělávání.
Ze současného stavu vyplynulo, ţe není dostatek finančních prostředků na vzdělávací
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potřeby. Řešením by v tomto ohledu bylo legislativní opatření a vznik dotačního titulu
zaměřeného na oblast vzdělávání. Dalším řešením by se nabízelo vícezdrojové financování,
nicméně obce bývají v tomto ohledu pasivní. A výměna koordinátorů terénních pracovníků,
kteří pomáhají se zpracováním ţádostí o poskytnutí finanční podpory, tomu nepřispívá.
Charakteristické rysy, tedy koncentrace problémů sociálně vyloučených lokalit se promítly
do oblastí, které terénní pracovníci označili: nezaměstnanost, vzdělání, zadluţenost, dávky
a bydlení. Ty se v odlišné míře zastoupení promítly do lokalit, které terénní pracovníci uvedli
jako nejvíce problémové.
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10. Přílohy
10. 1 Vzor dotazníku

DOTAZNÍK
Váţená paní, váţený pane,
dovolte, abych Vás poţádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce
na téma „Vedení poradenského rozhovoru terénními pracovníky obcí v Ústeckém kraji“.
Cílem této práce je zjistit, zda je metodický materiál (DVD modelových rozhovorů
a kontrolní formulář) zaměřený na vedení poradenského rozhovoru s klienty aplikovatelný
u terénních pracovníků obcí v Ústeckém kraji.
Dotazník je zcela anonymní, tzn., ţe získaná data nebudou v ţádném případě
spojována s Vaší osobou. Výsledky budou zpracovány statisticky a budou pouţity pro mou
diplomovou práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Jednotlivé odpovědi zaznamenávejte přímo do dotazníku.
ČÁST A (DVD modelových rozhovorů)
1. Prosím zhodnoťte klady a zápory videonahrávek modelových rozhovorů.
klady:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zápory:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Co byste v použité metodě navrhovali ještě dále zlepšit či doplnit?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Myslíte, že použitá metoda je vhodná k získání dovednosti vést poradenský rozhovor?

4. Mohl/a byste ze své pozice uvést, co by bylo dále zapotřebí, aby se terénní pracovníci
cítili více připravení do praxe pro vedení rozhovoru s klientem?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ČÁST B (kontrolní formulář)
5. Co byste v kontrolním formuláři pro vedení rozhovoru změnili?
 příprava a otevření rozhovoru
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 dojednávání
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 průběh
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 ukončení
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ČÁST C
Pohlaví:
Váš věk:

– 50 let
– 60 let

– 30 let
– 40 let
Vaše dosažené vzdělání:

rné
současné době studuji ……………………………………
Vaše délka praxe v oblasti terénní práce:
– 15 let
– 3 roky
– 20 let
– 6 let
– 10 let
Vaše délka praxe v oblasti terénního pracovníka obcí:
- 2 roky
Vykonáváte terénní práci z pozice:

Byl/a jste proškolen/a pro vedení poradenského rozhovoru?

Jaké okruhy problémů se svými klienty nejčastěji řešíte?
…
Které z těchto problémů jste schopni s nimi vyřešit?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
S jakými problémy se setkáváte při práci s klienty sociálně vyloučených lokalit?
nstituce
Jaká lokalita je dle Vašeho názoru nejproblematičtější v rámci celého Ústeckého kraje?
…………………………………………………………………………………………………..
Děkuji Vám za vyplnění dotazníku.

10. 2 Pozvánka na konzultační poradu v „terénu“

P O Z VÁ N K A
NA KONZULTAČNÍ PORADU V „TERÉNU“

TERMÍN:
22. července 2010 od 10:00 do 12:00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ:
budova Krajského úřadu Ústeckého Kraje, 4. patro, zasedací místnost č. 406
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

PROGRAM:
 prezence
 činnost styčného důstojníka pro národnostní menšiny PČR (kpt. Bc. Gabriela Šourková)
 informace o prioritách Dekády romské inkluze pro Českou republiku jako předsedající
zemi (Bc. Lenka Balogová, romská koordinátorka Ústeckého kraje )
 výbor koordinátorů pro romské záleţitosti při RVZRK (Bc. Lenka Balogová, romská
koordinátorka Ústeckého kraje)
 informace o vedení poradenského rozhovoru s klienty, dotazníkové šetření (Bc. Lucie
Broţková, fakulta filosofická Univerzity Karlovy)
 krátké příspěvky organizací a terénních pracovníků z daného regionu
 informace romských poradců z regionu Ústeckého kraje

10. 3 Souhlas s uvedením identifikačních údajů a informací poskytnutých
ústní formou

