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Úvod 
 
     

      Volba tématu pro svou bakalářskou práci byla pro mě velmi snadná, jelikož se již celé 

období studia na vysoké škole zajímám o občanský sektor a ženská hnutí. Výběr vedoucího 

pro bakalářskou práci bylo také snadným rozhodnutím, poněvadž se paní PhDr. Hana 

Havelková, PhD. zabývá především vlnami feministického hnutí a je vedoucí Katedry 

genderových studií na Hůrce. Společně jsme došly k jednotnému tématu a při svém hledání 

konkrétní organizace jsem zvolila Poradnu Eva – poradna pro ženy a dívky v nouzi při 

Diecézní charitě v Českých Budějovicích.  

     Jedná se o církevní organizaci, která má čtyři pracovnice. Poradna Eva poskytuje 

zaregistrované sociální služby, a to sociální poradenství a dále terénní programy. Poskytují 

duševní a hmotnou pomoc. Sociální poradenství je poskytováno ambulantně v konzultačních 

hodinách v Riegrově ulici. Zmiňovaná služba poskytuje ženám a dívkám, které se nacházejí 

z nejrůznějších důvodů ve složité životní situaci, radu, pomoc a podporu. Hmotnou pomoc 

zajišťují pomocí dámského a dětského oblečení, zařizovacích předmětů do domácnosti, 

spotřebičů, ručníků, ložního prádla, nádobí a kočárků. Poskytují i potravinovou pomoc, 

přičemž část potravin je z evropské potravinové banky. 

     Domnívám se, že je potřeba a nutnost obeznámit společnost s problémy, které se dnes 

vyskytují u žen i dívek, a o kterých většina lidí nechce hovořit ani slyšet. Je třeba se na tyto 

problémy koukat z pohledu vývoje žen ve společnosti. Myslím, že Poradna, kterou jsem si 

zvolila, mi přinese mnoho nových pohledů i zkušeností.  

     Výzkumná otázka je jednak rekonstrukce historie organizace a jednak subjektivní pohled 

žen působících v organizacích, na její smysl a fungování. Odbornou perspektivou je 

perspektiva občanského sektoru a perspektiva ženského hnutí. Chtěla jsem získat pohled 

„zevnitř“ na fungování Poradny Eva, subjektivní reflexe fungování organizace ze strany jejich 

aktérek. 

     Pramenem práce jsou dokumenty organizace a přepisy rozhovorů s pracovnicemi 

organizace, které jsem sama pořídila. Metody, kterými jsem rozhovory analyzovala, jsou 

historiografická a kvalitativní analýza. 
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1. Teoretická část 

 

1.1 Stát a ženské nevládní neziskové organizace 

 

     Po roce 1989 to byly právě ženy, které zahájily diskuzi o otázkách postavení žen a mužů 

ve společnosti a kdo jako první upozorňoval na porušování ženských lidských práv. Stát se 

touto problematikou začal zabývat až v letech 1997/98, kdy byly vypracovány první Priority a 

vzniklo oddělení rovnosti mužů a žen na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V dnešní době 

jsou to hlavně zástupkyně neziskových organizací, které vystupují v médiích a publikují 

články na témata týkající se genderové rovnosti, čímž ovlivňují nejširší veřejnost. Různé 

aktivity těchto organizací zahrnují i oblasti, které by bez nich nebyly realizovány a které stát 

nemůže nikdy nahradit. Stejně jako ostatní neziskové organizace se ale i ty ženské, se potýkají 

s nedostatkem financování a nedostatkem perspektivy v udržitelnosti své činnosti – získání 

grantu v jednom roce nezaručuje jeho získání v roce následujícím, a to ani při dlouholeté 

kontinuální činnosti.1) 

     Definice pojmů neziskový sektor a nezisková organizace vycházejí ze studií Friče. Podle 

Friče spojení „neziskový sektor“ klade důraz na to, že „…- na rozdíl od komerčních a 

ziskových organizací - jeho cílem není vytvářet zisk a rozdělovat jej mezi vlastníky´´2). 

Neziskový sektor lze označit dalšími termíny, jako např. „třetí“, „dobrovolnický“, „nevládní“, 

„neziskový“ či „občanský“ sektor. Avšak tato další označení zdůrazňují jednotlivé atributy 

neziskových organizací, které běžně spadají do neziskového sektoru. Definici neziskových 

organizací nelze proto vystavět pouze na jednom z termínů. Frič se proto opírá o 

„strukturálně-operacionální definici“ Lestera Salamona3), která charakterizuje neziskový 

sektor jako složený z organizací, které mají tyto společné rysy: 

 

 

 
                                                            
1) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, o.p.s., Praha 
2004, str.107 
2) Frič, P., Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky. Rozhovory o neziskovém 
sektoru II, Agnes, Praha 2000, str.19 
3) Frič, P., Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky. Rozhovory o neziskovém 
sektoru II, Agnes, Praha 2000, str.19 
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1) jsou částečně institucionalizovány, 

2) mají soukromou povahu, tj. jsou institucionálně odděleny od státní správy, 

3) nerozdělují zisk (tzn. neslouží primárně k dosahování zisku, a tím se vylučují ze 

soukromého sektoru), 

4) jsou samosprávné, 

5) jsou dobrovolné (důležitá je přítomnost jakéhokoliv dobrovolného prvku). 

     Aktivity neziskového sektoru jsou podle Michaely Marksové-Tominové tyto:4) 

1. Vzdělávací a osvětová činnost 

2. Monitorování a lobování 

     Ráda bych k tomu uvedla Fričovo dělení neziskových organizací (dále jen NO) dle jejich 

funkce ve společnosti: 

A) servisní funkce – NO jako dodavatelé řady služeb pro společnost. Reagují tak na 

nedostatky v systému služeb zabezpečovaných státem i na „bílá místa“ trhu služeb, které stojí 

mimo zájem soukromých ziskových organizací. „Většina organizací nebere poskytování 

služeb jen jako běžnou rutinní aktivitu, ale vidí v ní své poslání.´´5) 

B) inovační funkce – nastolování společenských otázek, pojmenovávání problémů, hledání 

nových řešení. „Tím, že se organizace snaží řešit zatím nepojmenované problémy a formulují 

nové způsoby jejich řešení, působí v mnoha oblastech jako pionýři.´´6) 

C) komunitní a demokratizační funkce – posilují pocity solidarity a komunity mezi lidmi, 

podporují procesy vzájemné interakce, jsou tvůrci důvěry. „…vyplňují prostor mezi občanem 

a státem a umožňují mu participovat na veřejné politice i jiným způsobem než prostřednictvím 

voleb. Společně vytvářejí jakousi protiváhu vůči státu a vlivům tržní ekonomiky.“7) 

     Stát a jeho orgány mají dle Frištenské plnit vůči nestátním neziskovým organizacím čtyři 

základní funkce8):  

 

 

                                                            
4) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, o.p.s., Praha 
2004, str.55-56 
5) Frič, P., Aktivity a potřeby neziskových organizací v ČR. Výsledky kvantitativního 
sociologického šetření, Agnes, Praha 1998, str.30 
6) Frič, P., Aktivity a potřeby neziskových organizací v ČR. Výsledky kvantitativního 
sociologického šetření, Agnes, Praha 1998, str.32 
7) Frič, P., Aktivity a potřeby neziskových organizací v ČR. Výsledky kvantitativního 
sociologického šetření, Agnes, Praha 1998, str.34 
8) Frištenská, H. Podmínky rozvoje občanského sektoru. Český helsinský výbor (online), 1999, 
http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2003061907 
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1. vytvořit právní prostředí pro jejich činnost a rozvoj 

2. být pro ně jedním z finančních zdrojů 

3. monitorovat stav a potřeby 

4. podporovat vznik nezávislých zdrojů pro vícezdrojové financování  

     Podle Friče panují mezi státem a neziskovým sektorem v České republice spíše 

kooperativní vztahy, které vyjadřují přesvědčení, že cesta vzájemné kompenzace nedostatků 

je efektivnější než konflikt. Zároveň však poukazuje na absenci formálních pravidel, díky níž 

je spolupráce mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou závislá na konkrétních 

osobnostech působících ve funkcích veřejné správy.9) ICN, o. p. s. upozorňuje na to, že 

neziskové organizace jsou veřejnou správou označovány za partnery, v praxi však stále o 

rovnocenný vztah nejde.10) Politiku státu vůči nevládním neziskovým organizacím sice 

sleduje Rada vlády pro nestátní neziskové organizace11), ale ICN, o. p. s. uvádí, že Rada 

nemá dostatečný vliv na zásadní a potřebné změny.12)  

                                                           

     Vzhledem k důležitosti společenské role neziskových organizací je zajímavé, že česká 

legislativa doposud pojem „nezisková organizace“ nevyjasnila (právní rámec pro činnost 

nestátních neziskových organizací je však přesto v zásadě vymezen, protože fungování všech 

právních typů neziskových organizací je ošetřeno speciálními zákony.13) Situace se nejeví 

jako dostačující, alespoň ne podle Friče a Šilhánové14), kteří uvádějí, že legislativní rámec je 

nekompletní a nedokonalý – zmiňují například, že obsahové náplně činností různých typů 

nestátních neziskových organizací se v mnohém překrývají. Nedostatky v utváření právního 

prostředí konstatuje i Rakušanová15). Stát má důležitou roli ve financování neziskového 

sektoru, který podporuje svou dotační politikou.16) Dalším zdrojem financí jsou firmy a 

nejméně významným finančním zdrojem jsou pro většinu neziskových organizací v České 

 
9) Frič, P., Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky. Rozhovory o neziskovém 
sektoru II, Agnes, Praha 2000, str.113 
10) ICN, o. p. s. Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2006 (online), www.neziskovky.cz 
11) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vznikla v roce 1998 a je složena ze zástupců ministerstev a 
zástupců neziskových subjektů. Jejím hlavním cílem je vnést do vztahu státu a neziskových organizací základní 
pravidla včetně legislativních úprav a pravidel financování prostřednictvím státních dotací. 
12) Například úpravy legislativy ve prospěch nestátních neziskových organizací. 
13) Zákon o nadacích a nadačních fondech, o obecně prospěšných společnostech, o sdružování občanů, zákon o 
církvích a náboženských společnostech, zákon o dobrovolnické službě (ICN, o. p. s., 2006) 
14) Frič, P., Šilhánová, H., Rozhovory o neziskovém sektoru: sonda do duše zainteresovaných aktérů, Nadace 
rozvoje občanské společnosti, Praha 1997, str.86 
15) Rakušanová, P., Třetí sektor a občanská participace v České republice. In Mansfeldová, Z., Kroupa, A. (eds.). 
Participace a zájmové organizace v České republice, Sociologické nakladatelství, Praha 2005, str. 81-99 
16) Kolář, P., Syllová, J., Některé právní aspekty reprezentace zájmů v České republice po roce 1989. In 
Mansfeldová, Z., Kroupa, A. (eds.). Participace azájmové organizace v České republice, Sociologické 
nakladatelství, Praha 2005, str. 30-32 
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republice individuální dárci. Pro mnoho organizací jsou zásadním zdrojem financí strukturální 

fondy Evropské unie.17) Legislativa neziskovým organizacím umožňuje získávat i vlastní 

příjem v rámci své hlavní činnosti, pro kterou byly zřízeny18), nebo v rámci své vedlejší 

podnikatelské činnosti19) (legislativní předpisy se pro jednotlivé typy neziskových organizací 

liší).20) Podle Rakušanové je financování nejproblematičtější oblastí neziskového sektoru.21) 

 

 

1.1.1 Ženská a prožensky orientovaná nezisková organizace 

     

      Podle Chaloupkové lze za ženské organizace považovat takové organizace, které se takto 

samy vymezují nebo jejichž činnost se zaměřuje na pomoc ženám a podporu žen. „Hlavním 

definičním kritériem zde není aspekt členství, tedy to, že sdružují ženy, ale to, zda usilují o 

určitou změnu postavení žen ať už na individuální nebo společenské úrovni.“22) Z toho 

vyplývá, že za ženské organizace nelze považovat spolky, které sdružují ženy se stejnými 

zálibami a koníčky. Jelikož jde o organizace, které jsou nějakým způsobem 

institucionalizované a mají určitý formální status (např. občanské sdružení).23) 

     Ve své další práci z roku 2007 Chaloupková sestavila přehled základních problémových 

oblastí, ve kterých se české ženské organizace angažují: 

1. zdraví a zdravotnictví, 

2. násilí na ženách a obchod s ženami, 

3. podpora minoritních skupin žen, 

4. problematika rodiny a prosazování rovných příležitostí osob pečujících o děti, 

5. profesionální rozvoj žen a rovné příležitosti na pracovním trhu, 

6. problematika ochrany životního prostředí, 

                                                            
17) ICN, o. p. s. Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2006 (online), www.neziskovky.cz 
 
18) Například příjmy ze vzdělávacích seminářů, prodeje výrobků či služeb, pořádání osvětových přednášek 
(Portál veřejné správy ČR b) 
19) Například příjmy z realizace veřejné zakázky, reklamy, pronájmu (Portál veřejné správy ČR b) 
20) Portál veřejné správy ČR b. Vlastní příjmy (online), 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/17214?ks=1583 
21) Rakušanová, P., Třetí sektor a občanská participace v České republice. In Mansfeldová, Z., Kroupa, A. (eds.). 
Participace a zájmové organizace v České republice, Sociologické nakladatelství, Praha 2005, str. 81-99 
22) Chaloupková, J., České ženské hnutí po roce 1989: čtyři případové studie ženských 
organizací. Bakalářská práce, FHS UK v Praze, Praha 2002, str.15 
23) Chaloupková, J., České ženské hnutí po roce 1989: čtyři případové studie ženských 
organizací. Bakalářská práce, FHS UK v Praze, Praha 2002, str.15 
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7. postavení žen ve společnosti obecně (výzkum a zvyšování informovanosti odborné  i široké 

veřejnosti o rovných příležitostech mužů a žen, koordinace ženských aktivit, zastřešující 

ženské organizace, organizace působící při politických stranách či církvích) 

8. problematika postavení žen v politice.24) 

Jako poslední místo v tomto výčtu bych doplnila mateřská centra, která Chaloupková ve svém 

výčtu neuvádí, ačkoliv jsou početně nejrozšířenějším typem organizace:25) 

9. mateřská centra. 

Mnohé z ženských organizací se nevěnují jen jedné z uvedených oblastí, ale spíše 

širokému spektru problémů.26) 

     Dále je pro mou práci důležité dělení ženských organizací a jejich projektů dle oblasti 

aktivit, abych mohla zařadit i poradnu, o které píši. Opět vycházím z Chaloupkové, která v 

tomto směru rozlišuje čtyři oblasti: 

1. sociálně-psychologická pomoc a poradenství, 

2. vzdělávací a osvětová činnost, 

3. výzkumná a expertní činnost, monitorování postavení žen a genderové 

problematiky, 

4. zprostředkování informací a kontaktů. 

Ráda bych zmínila, že k mé poradně patří hlavně první a poslední oblast. 

 

 

1.1.2 Vývoj v 90.letech 

      

     Před rokem 1989 u nás existovala jediná oficiální ženská organizace, a to Československý 

(a Český a Slovenský) svaz žen. Výjimku tvoří Pražské matky, které vznikly jako sdružení 

matek (a otců) usilujících o zlepšení životního prostředí v Praze již v roce 1988 (tato 

organizace později iniciovala vznik mateřských center, kterých je dnes v ČR kolem 130).27) 

                                                            
24) Chaloupková, J.,  Základní charakteristika prožensky orientovaných neziskových organizací, 
www.genderonline.cz, Praha 2007 
25) Havelková, H., Otazníky českého ženského hnutí po roce 1989. In: A. Gjuričová – 
M. Kopeček (eds.): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989, Paseka, Praha 2008, str.217-230 
26) Chaloupková, J.,  Základní charakteristika prožensky orientovaných neziskových organizací, 
www.genderonline.cz, Praha 2007 
27) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, o.p.s., Praha 
2004, str.107 
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     Během roku 1990 vznikaly další nezávislé ženské organizace a k 17. listopadu 1990 

existovalo v ČSFR28) okolo 36 iniciativ zabývajících se otázkami ženy a rodiny (27 v ČR, 9 

na Slovensku). ,,Založením střechové organizace vznikl Ženský klub český a Rada žen České 

republiky, které v listopadu roku 1991 svolala Národní kongres žen. Kongresu se zúčastnilo 

přes sto delegátek, které vznesly požadavky na příslušné federální a národní orgány týkajících 

se například toho, aby ČSFR i ČR důsledně naplňovaly Úmluvu o odstranění všech forem 

diskriminace žen.´´29) Střechové organizace postupem času zanikly, protože neměly žádnou 

institucionální podporu a také z důvodu vyčerpání zúčastněných žen. Příkladem je kauza 

pražského domu Ve Smečkách 26. Tento dům postavilo v roce 1931 stavební družstvo 

Ženského klubu českého (dále ŽKČ). Činnost ŽKČ byla přerušena během okupace a v roce 

1945 byla znovu obnovena. Po únoru 1948 byl ŽKČ opět zrušen, většina členek zatčena a 

předsedkyně, Dr. Milada Horáková, byla poté popravena.30) 

 

1.1.3 Současný stav 

 

     Ženské neziskové organizace vykonávají různé aktivity jako například charitativní a 

sociální činnost a pomoc ženám z nejrůznějších skupin (obětem domácího násilí či obchodu 

se ženami, matkám samoživitelkám, ženám postiženým rakovinou apod.), činnost vzdělávací 

a osvětovou (pro širokou veřejnost - mediální aktivity i pro konkrétní cílové skupiny), 

lobování, zapojení do nejrůznějších mezinárodních projektů apod.31) 

     Podle stínové zprávy dnes v České republice působí okolo 60 ženských organizací a 

nejrůznějších institucí zabývajících se postavením žen ve společnosti. Lze je rozdělit do 

několika skupin (uvedené jsou jen organizace, které jsou nejaktivnější):32)  

                                                            
28) Československá federativní republika (česky) a Česko-slovenská federatívna republika (slovensky) byly 
názvy československého státu od 29. března 1990 do 22. dubna 1990, Česká a Slovenská Federativní Republika 
(česky) a Česká a Slovenská Federatívna Republika (slovensky) byly oficiální názvy československého státu od 
23. dubna 1990 do 31. prosince 1992, kdy tento stát zanikl. Zkratka státu byla po celou tuto dobu ČSFR. 
Předchozí název byl Československá socialistická republika (ČSSR). ČSFR byla federace dvou národních států: 
České republiky a Slovenské republiky. 
 
29) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, o.p.s., Praha 
2004, str.107 
30) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, o.p.s., Praha 
2004, str.107 
 
31) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, o.p.s., Praha 
2004, str.108 
 
32) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, o.p.s., Praha 
2004, str.108 
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1. Klasické NNO – organizace zabývající se sociální oblastí, informační, osvětovou činností, 

lobováním a právy žen, lidskými právy včetně práv žen a také různé aktivity související 

s ženským hnutím, které nejsou zaštítěny žádnou konkrétní organizací, ale spíše sdružením 

jednotlivých osob.33) 

2. Organizace fungující v rámci politických stran. 34) 

3. Klubová a profesní sdružení.35) 

4. Akademická pracoviště.36) 

Vzájemná spolupráce ženských NNO je v rámci střechových organizací a v rámci 

nejrůznějších projektů. 

     Stát se začal systematicky zabývat problematikou neziskového sektoru v roce 1998, kdy 

vznikla Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO). Hlavním cílem RNNO je 

vnést do vztahu státu a neziskových organizací základní pravidla včetně legislativních úprav a 

pravidel financování prostřednictvím státních dotací. Co se týče spolupráce státu a ženských 

organizací – v dokumentu Priority a postupy vlády se této problematiky týká opatření 1.4, 

které zůstalo od roku 1998 ve stejném znění: ,,Zabezpečit, aby jednotlivá ministerstva a 

správní úřady, v rámcových kompetencí navazovaly spolupráci s nevládními organizacemi 

zabývajícími se rovnými příležitostmi žen a mužů a pokračovaly ve vyhledávání a rozšiřování 

této spolupráce. Součástí této spolupráce může být i vyžadování stanoviska k připravovaným 

právním předpisům nebo jiným zásadním rozhodnutím.´´ Z uvedeného znění je zřejmé, že 

žádná koncepce definující spolupráci státu a ženských neziskových organizací neexistuje.37) 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                          
 
33) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, o.p.s., Praha 
2004, str.109  
 
34) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, o.p.s., Praha 
2004, str.109 
 
35) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, o.p.s., Praha 
2004, str.109 
 
36) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, o.p.s., Praha 
2004, str.110  
 
37) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, o.p.s., Praha 
2004, str.111  
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1.2 Charitativní organizace 

 
     Charita ČR pomáhá lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporuje samostatnost těch, kteří 

si pomoci neumějí. Členem Charity Česká republika je šest diecézních (DCH) a dvě 

arcidiecézní (ACH) charity. Devátým subjektem jsou Česká katolická charita - Domovy 

duchovních a řeholnic. Přidruženými členy se mohou stát další právnické a fyzické osoby, 

jejichž činnost vychází z křesťanských principů (zatím nejsou žádné členem). Všech devět 

členů sdružení má vlastní právní subjektivitu. V čele každé ACH/DCH stojí ředitel a 

prezident, který se stará o duchovní formaci a pastoraci. V každé ACH/DCH je základní 

složkou farní, oblastní nebo městská charita (FCH, OCH nebo MCH). Způsob existence 

těchto charit je v jednotlivých diecézích rozdílný. Jsou charity dobrovolné, jejíchž základní 

činností jsou organizování jednorázových charitativních akcí a sbírek, dále existují malé 

charity s jedním či jen několika zaměstnanci, provozující jednu činnost až po velké FCH, 

OCH či MCH čítající i více jak sto zaměstnanců provozující i sedm projektů či více. I míra 

samostatnosti je různá, dle místních zvyklostí a potřeb. Tato pestrost činnosti i forem 

existence zaručuje trvalý vývoj a růst charitního díla. Principem všech charit však zůstává 

základní poslání – šířit svou službou milosrdenství, tedy z lásky k bližnímu pomáhat v 

nouzi.38) 

     Charita je součástí katolické církve, a to nejen podle organizační struktury. Jednou z 

hlavních oblastí činnosti církve, spolu s udělováním svátostí a zvěstováním slova, je 

uplatňování lásky – caritas (Deus caritas est 22). Církev nesmí opomíjet žádnou z nich. 

Všechny tři činnosti musejí být v harmonii. Žádná není bez druhých dvou dostatečná. 

Podobně jako dostávají v církvi někteří lidé zvláštní pověření ke službě svátostí nebo hlásání 

evangelia, dostávají pracovníci Charity pověření k organizované službě lásky jménem 

církve.39) 

     Tato služba je zaměřená jak směrem dovnitř k potřebným členům církevního společenství, 

tak ke všem potřebným lidem světa. Podobně jako službou slova se má dostat radostná zpráva 

evangelia až na konec světa, tak skrze službu lásky církve mají potřební zakusit dotek 

samotné Boží lásky. To je také to navíc, co Charita ve srovnání s jinými sociálními 

organizacemi uživatelům svých služeb nabízí navíc. Kodex Charity je vodítkem všem 

                                                            
38) www.charita.cz 
39) Kodex Charity Česká republika, ACHO, Olomouc 2009, str.3 
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charitním pracovníkům, jak dobrovolným, tak zaměstnancům, při vytváření společného 

postoje.40) 

 

1.2.1 Poslání a cíle 

      

     Poslání a cíle Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, 

spravedlnost a naději. V tomto svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, který během 

svého života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým, aby měli život v plnosti, a svým 

učedníkům uložil přikázání lísky k Bohu a bližnímu jako nejvyšší přikázání. V souladu 

s pověřením katolické církve chce Charita být viditelným znamením Boží lásky (caritas) ke 

světu a člověka, hlavně k chudým, slabým, trpícím a jakkoliv jinak ohroženým lidem v naší 

zemi i v zahraničí, ve smyslu evangelia. Charita ČR je založena nábožensky a to nelze 

ponechávat stranou, její pracovníci musí ve všech postupech práce respektovat náboženské 

vyznání a charitní pomoc se nesmí stát prostředkem získávání nových věřících a vnucování 

víry církve. Česká biskupská konference a diecézní biskupové ne svém území zřizují Charitu 

jako důležitý nástroj charitativní služby katolické církve. Své poslání uskutečňuje Charita 

zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické a duchovní 

pomoci potřebným lidem a rovněž prostřednictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve 

společnosti. Charita ovlivňuje a utváří sociální politiku, upozorňuje veřejnost na existující 

druhy nouze a podporuje solidární postoje ve společnosti.41) 

     Nejvlastnějším cílem charitních služeb je ochrana člověka v jeho důstojnosti od početí až 

po přirozenou smrt. Tam, kde se člověk ocitá v různorodých situacích ohrožení nebo nouze, 

jsou pracovníci Charity zavázáni poskytovat mu účinnou pomoc a zároveň podněcovat jeho 

samostatnost a schopnosti svépomoci. Charita respektuje, že původním místem uplatňování 

,,caritas´´, je přirozené sociální prostředí farních společenství. Charita nenahrazuje osobní a 

nepřenositelnou odpovědnost každého křesťana za sebe samotného a za službu bližním, ale 

svou činností ji podporuje a doplňuje tam, kde síly a schopnosti jednotlivců nebo místních 

farních společenství nestačí nebo tam, kde je potřeba zajistit odborný charakter služby. 

Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého 

člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu svatém a 

v dokumentech sociálního učení katolické církve. To je vyjádřeno v dokumentech 

podstatných pro praxi charitního pracovníka a to ve Všeobecné deklaraci lidských práv, 

                                                            
40) Kodex Charity Česká republika, ACHO, Olomouc 2009, str.3 
41) Kodex Charity Česká republika, ACHO, Olomouc 2009, str.5 
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Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte a dalších mezinárodních 

deklaracích a úmluvách. Také se řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími 

zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí. Posledním a velmi důležitým 

cílem je, že charitní služba je poskytována lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich 

věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, 

sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní 

menšině, víře, náboženství a kultuře. Charitní služba v zahraničí je vykonávána s respektem 

vůči domácím kulturám a náboženským vyznáním.42) 

 

 

1.2.2 Charakter charitní služby 

      

     Specifickým charakter charitní služby je, že osobním přístupem vštěpují pracovním 

postupům charakter služby lásky k bližním. Toho dosáhnou díky tomu, že:43) 

 

 

a.   respektují poslání Charity a usilují o jeho naplňování 

b. usilují o takový vztah ke své práci, aby byla zároveň zaměstnáním i realizací jejich      

osobního poslání.  

 

Charita vytváří prostor pro všechny lidi dobré vůle, kteří:44) 

1. splňují odborné požadavky 

2. chtějí sloužit potřebným v duchu tohoto Kodexu 

      

     Mezi odborné a osobnostní kvality pracovníků Charity patří profesní odbornost, lidskost 

jako laskavého přístupu a pozornosti věnované druhému, odpovědnost, poctivost, dobré 

vztahy na pracovišti a vlastní aktivita a tvořivý přístup. Charitní pracovníci mají právo na 

uznání poctivé práce ze strany svých nadřízených a zástupců církve, důstojné pracovní 

podmínky, maximální možnou péči a podporu ze strany zaměstnavatele, odborné vzdělání 

v souladu se zásadou kvality Kodexu, duchovní pomoc a podporu církve. Charitní pracovníci 

mají také své povinnosti a dodržují zákony, dodržují interní směrnice a pracovní postupy a 
                                                            
42) Kodex Charity Česká republika, ACHO, Olomouc 2009, str.6 
43) Kodex Charity Česká republika, ACHO, Olomouc 2009, str.10 
44) Kodex Charity Česká republika, ACHO, Olomouc 2009, str.10 
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respektují svědomí své i druhých. Mají také závazky a trvale se snaží odpovědně a svědomitě 

plnit veškeré pracovní povinnosti, o to, aby ve vztahu mezi nimi a jinými organizacemi, 

poskytující podobné služby, nepřevládala rivalita a nekonstruktivní konkurence a dbát o 

dobrou pověst a dobré jméno Charity. Charitní pracovníci nesmějí svým jednáním porušovat 

svobodu, práva a důstojnost druhých lidí, zejména uživatelů a charitních služeb a zařízení, 

svých spolupracovníků a podřízených, musí být svými soukromými, mimopracovními nebo 

veřejnými aktivitami v zásadním rozporu se základními křesťanskými zásadami a hodnotami 

a také svým jednáním a skutky ohrozit činnost charitních služeb a zařízení.45) 

 

 

1.3 Ženy v církvi 

 

    1.3.2 Situace dnes 

 

     V 19. Století se dostává do popředí ,,ženská otázka´´, hnutí za emancipaci žen na všech 

společenských úrovních. Do pole kritiky vstoupila i situace ženy v církvi. V našem století 

zesílil tlak na změny v podobě feministického hnutí, jehož teoretické podloží stále více 

zpracovává rostoucí počet teoložek. Feministické požadavky úplné rovnosti v církevní službě 

začaly být praktikovány v reformačních církvích ordinací jáhenek, kněžek a biskupek. 

Teologie nové doby vzala na vědomí typologické zkoumání člověka v souvislosti s tělesnou 

vybaveností. Muži připisovala jako přirozené a žádoucí vlastnosti: sílu, energičnost, aktivitu, 

tvořivost, racionalitu, stálost apod. Ženě naopak jemnost, citovost, lásku, pasivitu, 

receptivnost, vcítění, poddajnost apod.46)  

     Žena v církvi, jako ostatně i ve společnosti, má důležité postavení v určitém slova smyslu 

důležitější než muž. I když se ve skutečnosti zdá, jako by to bylo naopak, protože muži se 

zdají být viditelnější. Žena je reprezentantkou čehosi, co je pro společnost základní, je 

představitelkou a nositelkou lásky. Když se hovoří o ženě, vždy se hovoří o srdci a lásce, ať 

už v přirozené roli matky, manželky nebo vzácné roli duchovního mateřství. Platí-li to ve 

                                                            
45) Kodex Charity Česká republika, ACHO, Olomouc 2009, str.13 
46) Žena v církvi a ve společnosti, Sborník přednášek z cyklu sobotních seminářů pořádaných Unií katolických 
žen v období 1997-1999, Pastorační středisko Praha, str.20 
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společnosti občanské, tím spíše i v církvi, v níž ženě přísluší ještě více úloha být nositelkou 

lásky.47) 

     V současnosti reviduje katolická morální teologie přehnané rozdělování společenských rolí 

podle pohlaví jako neodůvodnitelné ,,řádem stvoření´´. Ve výrobním procesu trpí ženy 

nerovností, pokud jde o mzdy a možnosti vzestupu. V době nezaměstnanosti bývají 

samostatně žijící ženy postiženy citelněji. Trvale se ozývá nadvláda mužů v nespravedlivém 

hodnocení schopností žen. Proto se právem vede zápas o skutečnou rovnost mužů a žen bez 

diskriminačních projevů. Během tohoto století se ruku v ruku s oprávněným úkolem 

osvobození ženy vynořuje i ,,mužská otázka, mj. civilizační proměna mužské role ve 

společnosti, ale hlavně v rodině. Rodina selhává jako vychovatel nové generace. Krizi působí 

zeslabení až vymizení otce z výchovného procesu. Matka je tím také postižena, kromě dnes 

běžného zaměstnání nese sama břímě výchovy. Rodina je místo bezpečí pro všechny a jako 

škola zralého mužství a ženství selhává. Varuje stoupající výskyt násilí na dětech, ale i 

vraždící děti. Tato situace je výzvou křesťanům vytvářet nový, ale nosný model rodiny, 

opřený o základy dané Stvořitelem jak v lidské přirozenosti, tak i v Božím zjevení. Církevní 

dokumenty proto sice uznávají a podporují spravedlivé řešení postavení žen, ale spolu s tím 

věnují zásadní pozornost rodině.48)  

     V učení církve neexistuje v současné době žádný rozdíl mezi mužem laikem a ženou 

laikem. Pro upřesnění, jeden ano: pouze laik mužského pohlaví může přijmout svátost 

svěcení.49) 

     Teprve křesťanství předkládá učení o zásadní rovnosti muže a ženy a o důstojnosti 

každého člověka, jaké v historii nikdy předtím ani potom neexistovalo. Přesto po dlouhá 

staletí zůstává žena vůči muži v podřízeném postavení. Situace se mění ve 20. století, kdy se 

církev zároveň s jinými institucemi zasazuje o odstranění jakékoli nerovnosti mezi mužem a 

ženou. Rovnost muže a ženy v křesťanském smyslu neznamená, že by měly být smazány 

fyzické a psychické rozdíly mezi pohlavími. To by vedlo k citelnému ochuzení lidské 

společnosti. Spíše je žádoucí, aby společnost ocenila nezastupitelnou úlohu ženy jako matky, 

jako tvůrkyně domova, osobnosti, která silou své lásky a tvořivé intuice vytváří prostředí, 

v němž mohou růst a rozvíjet se děti. To znamená, respektovat ženu jako rovnoprávnou 

partnerku muže, která má právo zvolit si takové povolání, které nejlépe vyhovuje jejím 
                                                            
47) Žena v církvi a ve společnosti, Sborník přednášek z cyklu sobotních seminářů pořádaných Unií katolických 
žen v období 1997-1999, Pastorační středisko Praha, str.4 
48) Žena v církvi a ve společnosti, Sborník přednášek z cyklu sobotních seminářů pořádaných Unií katolických 
žen v období 1997-1999, Pastorační středisko Praha, str.21-22 
49) Žena v církvi a ve společnosti, Sborník přednášek z cyklu sobotních seminářů pořádaných Unií katolických 
žen v období 1997-1999, Pastorační středisko Praha, str.25 
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vlohám, jejímu psychickému ustrojení a jejím tužbám. To také znamená odstranit 

ekonomickou diskriminaci ženy, která téměř ve všech moderních společnostech stále 

přetrvává. Sladit tato osobní očekávání s harmonickým životem v manželství je ovšem 

nesnadné a mnohdy téměř nemožné.50) 

     R.R.Ruether spatřuje podstatu křesťanství ve slovech Ježíšových. Církev budoucnosti by 

měla být ,,předvojem osvobozeného lidství´´, společenstvím, které radikálně překonává 

nadvládu jedněch nad druhými. L.Russel zastává vizi církve jakožto otevřeného společenství, 

které se připojuje k Božímu jednání ve světě a stává se ,,skupinou usilující o změnu´´. 

Posláním církve je být otevřenou vůči světu, vůči druhým, vstříc budoucnosti. D. Sölle sní o 

církvi, která se vždy víc stává Boží služebnicí a vždy zřetelněji žije evangeliem. Vždy jasněji 

se podílí na Boží angažovanosti pro chudé.´´51)  

     Mnoho žen očekává od církve budoucnosti jistotu a porozumění jejich problémům. 

Nemuset se jen přizpůsobovat stávajícímu pořádku. V této církvi se nebude o ženách jen 

jednat a rozhodovat, ale budou se moci účastnit toho, co se jich týká. Je to jakýsi sen, kde je 

církev skutečnou zvěstovatelkou radostného poselství o osvobození z diskriminace a útisku. 

Ženy v církvi vždy jen pomáhaly, ale nedostaly se do mocenských pozic. Církev se má stávat 

znamením Bohem zamyšlené budoucnosti. Církev je otevřená vůči druhým, protože 

představuje radikální univerzalismus založený v Ježíši Kristu. ,,Každá lidská bytost je pod 

Boží milostí a může být spasena a máme naději, že u každého to tak je. Každé světové 

náboženství je pod Boží milostí a může jít cestou spasení…a můžeme mít naději, že každé 

náboženství touto cestou je.´´52) I když se dnes projevuje stále větší tlak ženských organizací, 

stále ještě v katolické církvi – právě tak jako v anglikánské – dominují téměř výlučně muži.53) 

Poradna, o které píši, nikterak neposouvá všeobecnou tradiční roli v církvi, ale zaznamenává 

posun v tom, že vedoucí poradny je žena. 

     Staletou tradicí je i církevní charitativní činnost, která dokazuje, že model Ježíšova 

solidárního vztahu ke všem fyzicky postiženým a sociálně deklasovaným nepřestal v církvi 

působit. Svobodná volba povolání a vlastní utváření života vždy ustupovalo před blahem 

druhých, rodiny i rodičů. Láska jako závazek vůči druhým byl často až neúprosným zákonem, 

který se kladl nad život žen, určoval jejich sebepochopení a životní prostor. Lásku může 

rozvinout jen svébytná osobnost a tou byl Ježíš. Kdo se učí sebepřijetí u Ježíše, není sobecký. 

                                                            
50) Žena v církvi a ve společnosti, Sborník přednášek z cyklu sobotních seminářů pořádaných Unií katolických 
žen v období 1997-1999, Pastorační středisko Praha, str.48-49 
51) Opočenská, J., Zpovzdálí se dívaly také ženy – výzva feministické teologie, Kalich, Praha 1995, str.112 
52) Opočenská, J., Zpovzdálí se dívaly také ženy – výzva feministické teologie, Kalich, Praha 1995, str.113 
53) Giddens, A., Sociologie, Argo, Praha 1999, str.429 
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Dovede odmítat nesprávně vyžadované oběti a řešit konflikty, které vyplývají z péče o druhé 

a odpovědnosti za sebe.54) 

     Důležité jsou i tři body, které platí pro bibli. Prvním bodem je, že bible se vždy užívalo 

tak, aby držela ženy v poddanosti a zabraňovala jejich emancipaci. Za druhé, nejen muži, ale i 

ženy přijímají bibli jako zdroj, v němž k nim zní Boží slovo. Pro muže i pro ženy má bible 

božskou autoritu. Poslední bod je takový, že žádná reforma není možná jen v jedné oblasti, 

jestliže neprostoupí do všech ostatních oblastí. Nelze reformovat právo a jiné kulturní 

instituce bez reformy biblického náboženství.55) 

     Pojem ,,církev žen´´ vznikl ve skupinách amerických katolických žen vylučovaných 

z kněžství a církevních vedení. Je to společenství žen a mužů, kteří zápasí ve společnosti a 

v církvi o rovnost a vzájemnost. ,,Církev žen´´ se utváří ve skupinách v místní situaci a na 

velkých konferencích. Vyvolává i odmítnutí. Některé ženy nastupují naznačenou cestu 

oddělení, protože ve vlastních církvích nevidí ochotu vážně se zabývat jejich otázkami a 

tématy. Společně hledají duchovní poklady minulé křesťanské tradice, dávají se obohatit 

jinými náboženstvími a bádáním o matriarchátě, spolu slaví vlastní liturgie. Mnoho žen 

zůstává uvědoměle ve svých církvích a zde se angažuje pro změnu. Zvou k obnově – směrem 

ke spravedlivé církvi. Zejména katolická církev drží stále dělbu pohlaví.56) 

     Ženy jsou prokazatelně ve všech společenských oblastech na vedoucích pozicích příliš 

málo přítomny, samozřejmě to platí i pro církev. Nicméně v posledních letech se mluví a píše 

o novém typu manažera, který by měl disponovat „typicky ženskými kvalitami“. Muži se tedy 

v oblasti pracovních pozic vybavují „ženskými zbraněmi“. Vedení v církvi je především 

mužskou záležitostí a je zastáváno celibátníky. I specificky ženské organizace (ženské řády) 

mají stále mužské „observátory“ a vizitátory – fakt, který je u mužských řádů nemyslitelný. 

Požadavky a popisy pracovních míst (tak jak existují) jsou v církevních organizacích 

charakterizovány z hlediska mužské zkušenosti. Ženská zkušenost (management chaosu v 

domácnosti a výchova dětí) platí málo. Muži v církvi nemají zpravidla žádné zkušenosti se 

ženami na vedoucích pozicích, což vyvolává strach, nejistotu a obranné mechanismy. Práce v 

pozadí v organizacích je spíše vykonávána ženami. Ty tak mají dvojí roli: na jevišti veřejnosti 

a za kulisami. Muži si i ve vedoucí roli nechávají spíše vypomáhat. Koho zajímá rovné 

postavení žen a mužů v církevních organizacích a jenom to teologicky neobchází, dostane se 

nutně do konfrontace se strukturálními a interaktivními mechanismy genderové politiky v 

                                                            
54) Opočenská, J., Zpovzdálí se dívaly také ženy – výzva feministické teologie, Kalich, Praha 1995, str.143 
55) Opočenská, J., Zpovzdálí se dívaly také ženy – výzva feministické teologie, Kalich, Praha 1995, str.44 
56) Opočenská, J., Zpovzdálí se dívaly také ženy – výzva feministické teologie, Kalich, Praha 1995, str.50 
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církevních organizacích. Jedno je jasné, bez oficiálních forem vlastní diagnózy, 

sebepozorování a povinnosti, tedy bez rozhodnutí vedení, zůstanou změny náhodné. Úvod, 

zavedení a kvalifikace pro vedoucí místa v církvi prakticky nejsou k dispozici. Chybí rozvoj 

životní a kariérní dráhy, stejně jako cílená podpora růstu.57) 

     Ženy, které dosáhnou úspěchu, se v současné době musejí vyrovnávat se světem, do 

kterého tak úplně nepatří. Zkušenosti žen v řídících funkcích bývají přirovnávány k zážitkům 

z dlouhodobých pobytů v cizině. Je nezbytné si vzít dobré průvodce a mapy a dodržovat 

pravidla, jimiž se řídí místní obyvatelé. Jde o značný ,,kulturní šok´´ a ani ten cizinec, jenž 

zůstane natrvalo, není nikdy úplně přijat. V dlouhodobé perspektivě však nelze vyloučit, že 

ženy ovlivní mužský hodnotový systém, což umožní sladit odpovědnost k rodině s požadavky 

pracoviště. K hlavním faktorům ovlivňujícím kariéru ženy patří přesvědčení mužů, že pro 

ženu je práce až na druhém místě po dětech. Dokud bude většina populace považovat za 

samozřejmé, že rodičovské povinnosti nelze dělit rovným dílem, budou problémy 

zaměstnaných žen přetrvávat. Ženy jsou stále zastoupeny v hůře placených sektorech, ale 

uvnitř určité kategorie zaměstnanců mívají v průměru nižší platy než muži. V poslední době 

sice začaly ženy pronikat i do povolání, jež bývala definována jako ,,mužská´´, ale jen 

v omezené míře.58) 

     Obvykle je pracovní trh rozdělen na mužskou a ženskou práci. Pochopitelně ne ve zcela 

ideální a transparentní podobě, nicméně rysy, které určují dominantní postavení mužů na trhu 

práce, jsou zřetelné a neoddiskutovatelné. K tomu patří skutečnost, že ženy jen obtížně 

pronikají do tzv. mužských profesí. Vytlačování mužů z některého oboru (povolání) se v delší 

perspektivě vůbec nevyplácí a muži to vědí, proto všemožně (skrytě i veřejně), argumentací 

technickou, instrumentální či sociální ženám brání některá povolání zpřístupnit nebo dovolit, 

aby počet žen v daném oboru vzrostl.59) 

     Často je na ženskou práci pohlíženo jako na pouhou doplňující podporu rodiny, pouhou 

podporu kariéry manžela, zajištění ,,kapesného´´ nebo jako na méně významnou nahodilou 

záležitost. Ženy jsou na trhu práce segregovány do určitých zaměstnání (i u nás), takže 

dochází k feminizaci určitých oborů či odvětví s důsledky nižších platů a ztráty prestiže. 

Navíc jsou ženy koncentrovány do nižších statkových pozic, což v praxi znamená, že pokud 

                                                            
57) Příspěvek ze sborníku Kirchenreform, Paul M. Zulehner a Andreas Heller(ed.), Vídeň 1998, str.5, 
http://www.areopag.cz/soubory/Heller 
58) Giddens, A., Sociologie, Argo, Praha 1999, str.321-322 
59) Věšínová-Kalivodová, E., Maříková, H., Společnost žen a mužů z aspektu gender, Open  Society Fund, Praha 
1999, str.54 
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se ve feminizovaném pracovním prostoru objeví vedoucí pozice nebo zajímavé místo, je 

(nebo bude) obsazeno mužem.60) 

     Služba vyjadřuje smysl a náplň Ježíšova života i smrti. Syn člověka přišel sloužit, a tak 

tomu má být i u jeho učedníků a učednic. Služba byla a dosud je interpretována odlišně pro 

muže a pro ženy. Ženy a další marginalizovaní moderní společnosti proto někdy spatřují 

v myšlence služby jen výraz vlastní bezmoci. Mužům bývají svěřovány služby a funkce 

spojené s mocí, zatímco žádná funkce a služba tradičně přístupná ženám a jiným okrajovým 

skupinám skutečnou moc neobsahuje. Ženy proto tvrdí, že církevní hierarchie používala 

koncept sebeobětovné lásky, aby ženám zabránila tázat se na jejich vlastní mocenskou pozicí. 

Podle B. Harrisona nerovnost moci nutí ženy, aby na jedné straně zápasily o potvrzení 

platnosti ženské zkušenosti a na druhé straně aby neposilovaly nepravé dualismy.61)  

     V křesťanském misijním hnutí sdílely ženy a muži všechna pověření ke službě. Je velmi 

pravděpodobné, že v prvních padesáti letech existence církve se ve sborech a jednotlivých 

komunitách realizovala spolupráce všech, žen a mužů, na jedné úrovni. Ženy se plně účastnily 

na církevním životě. Muži a ženy, usedlí i bezdomovci se společně pokoušeli budovat nová, 

spravedlivá společenství, měnit vžité hierarchie mezi muži a ženami, pány a otroky, 

dávajícími a přijímajícími. Především se měnilo dřívější hierarchické rozdělení práce. 

Zaopatřovací práce v tehdejší společnosti patřila pouze ženám, otrokům a otrokyním a také to 

byl úkol svobodných mužů. Ženy se podílely na práci, která platila za mužské privilegium 

jako vedení společných jídel, zvěstování a profese. To vše byla společná služba – diakonie.62)   

     Podivný důsledek vyvozuje z orientální a patriarchální nadřazenosti muže nad ženou 

apoštol Pavel, první církevní teolog. Ten přirovnává v listu Efezu muže ke Kristu a ženu 

k Církvi a odtud odvozuje poddanost žen vůči mužům. To kombinuje pisatel zmíněného listu 

(modernější novozákonní badatelé se domnívají, že autorem epištoly není Pavel) 

s nekompromisním požadavkem lásky, jíž je muž povinen ženě. Dnes v římsko-katolické 

církvi nesmí být žena knězem, v anglikánské ano, v protestantismu je to běžné a i Židé 

(liberální) mají své rabínky.63) 

     Sociální služby směrované ženám byly ve vývoji moderní evropské společnosti zpravidla 

záležitostí žen: ženských zájmových organizací, charitativních a vzdělávacích spolků. 

Fungovaly na bázi sociálního statusu organizátorek, na bázi ideové v rámci ženské 
                                                            
60) Věšínová-Kalivodová, E., Maříková, H., Společnost žen a mužů z aspektu gender, Open  Society Fund, Praha 
1999, str.55 
61) Opočenská, J., Zpovzdálí se dívaly také ženy – výzva feministické teologie, Kalich, Praha 1995, str.107 
62) Opočenská, J., Zpovzdálí se dívaly také ženy – výzva feministické teologie, Kalich, Praha 1995,str.100 
63) Eva Věšínová-Kalivodová a Hana Maříková, Společnost žen a mužů z aspektu gender, Open Society Fund, 
Praha 1999, str.113 
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emancipace i na bázi církví. V současnosti církevní báze je jednou z platforem, v nichž je 

sociální služba „pro ženy“ svým způsobem vyhrazena právě ženám. Soudobými teoretiky na 

problematiku církví je pak interpretována jako průnik žen, stojících mimo církevní 

organizace, do maskulinního prostředí církevních činitelů.64)  

     ,,Ženská zaměstnání na trhu práce jsou často považována za nadstavbu jejich práce doma. 

Ženská práce je podhodnocena a odměňována mnohem méně než mužská práce.´´65) Ženy 

jsou submisivnější, pasivnější, poslušnější a mají větší pečovatelské sklony než muži, což jsou 

rysy, které se pojí s vysokým stupněm religiozity. Zastánci této teorie se neshodnou nejméně 

ve dvou významných bodech. Jednou oblastí neshod jsou otázky, zda jsou tyto rysy 

,,přirozené´´ nebo dané výchovou. Druhou oblastí polemik je povaha vztahu mezi rysy 

osobnosti a religiozitou: předcházejí ,,femininní´´ rysy vysokou míru náboženství a tím ji 

způsobují, anebo religiozita vede lidi k větší submisivnosti, pasivitě, poslušnosti a 

pečovatelství bez ohledu na jejich pohlaví? Existuje výzkum, který ukazuje, že muži, kteří 

těmto charakteristikám odpovídají, jsou skutečně, stejně jako ženy, religióznější než ti, kteří 

těmto charakteristikám neodpovídají. Ani tento výzkum nedává odpověď na otázku časové 

posloupnosti, ,,tj. co je prvotní, zda rysy osobnosti, nebo vysoký stupeň religiozity.´´66)  

     Druhá teorie rozdílů v religiozitě mezi pohlavími se zaměřuje na dělbu práce, hlavně na 

primární zodpovědnost ženy za blaho rodiny a péči o děti. Jedna verze této teorie tvrdí, že 

náboženské činnosti, jako je chození do kostela, se považují za pokračování domácích 

povinností, a proto je vykonávají spíše ženy. Druhá verze této teorie vychází z tvrzení, že 

ženy mají na náboženské aktivity více času. Studie, které každou z verzí této teorie zkoumaly, 

došly k rozporným výsledkům. Důkladnější výzkum je nutný. I když ženy jako skupina 

projevují vyšší míru religiozity než muži, existují důkazy, že alespoň podle některých 

ukazatelů, jako je např. chození do kostela, se stupeň religiozity žen v posledních letech 

snižuje. Někteří analytici považují toto snížení za částečný odraz rostoucího počtu žen, které 

tvrdí, že se tradičním náboženstvím odcizily, protože tato náboženství ovládají muži a protože 

si tato náboženství představují boha jako muže.67) 

     Podle závěrů  knihy Mnohohlasem v problematice emancipace žen v ekumenických 

církvích nebyl a stále není průnik žen do výrazně maskulinního prostředí církví jednoduchý. 

,,Není spojen jen s bořením některých genderových stereotypů, ale může být naopak spojen i 

s jejich utužováním. Aktivity žen, jejich participace v rámci církví, se liší podle typu církve a 

                                                            
64) Matoušek, O. a kol., Sociální služby, Portál, Praha 2007, str.126 
65) Renzetti, C. a Curran, D., Ženy, muži a společnost, Allyn a Bacon, London 1999, str.321 
66) Renzetti, C. a Curran, D., Ženy, muži a společnost, Allyn a Bacon, London 1999, str.420-421 
67) Renzetti, C. a Curran, D., Ženy, muži a společnost, Allyn a Bacon, London 1999, str.420-422  
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charakteru jejího zaměření, které tak výrazně ovlivňují legitimitu, jež je přiznána ženám, 

jejich možnostem uplatnění se v rámci církevní struktury. Obecně lze tvrdit, že protestantské 

církve a CČSH68) u nás poskytují ženám stále větší a širší prostor pro uplatnění se v rámci 

církevních struktur. Zrovnoprávnění muže a ženy v této oblasti není jen otázkou přiznání 

možnosti a otázkou výkonu určité funkce či pozice (dříve výhradně mužské), ale je i otázkou 

vnímání a hodnocení ženy a muže jako osob, které i když nejsou identické, jsou si potenciálně 

rovné a měly by být fakticky rovnocenné´´69)  

     Podle Opočenské je vstup žen do duchovenské práce pro církev příležitostí, aby znovu 

promýšlela smysl duchovenské služby a orientace. V pozadí je problém autority. Ženy 

nezapadají do hierarchického modelu nadvlády nad společenstvím, který dosud ve sborech 

převládá. Nejsou dobrými reprezentantkami takové autority.70) 

     Ze sobotních seminářů pořádaných Unií katolických žen je zřejmé, ,,že ženy, které pracují 

v oblasti sociálních služeb, nemyslí tolik na peněžní hodnotu práce, ale na to, jak druhým 

pomoci. To můžeme dokázat na ženině duševním i duchovním životu, který je od počátku 

proniknut duchem mateřství. To má v psychosomatické rovině za následek, že žena myslí 

v první řadě na celek – celistvěji, zatímco muž spíš na části. Ženy jsou také velmi empatické, 

čili schopnost vcítit se do psychického stavu jiné osoby jako základ pro sociální komunikaci a 

interakci.´´71) Unie spolupracuje s řadou ženských organizací, kdy přednost dává spolupráci 

s těmi, se kterými sdílí společné (konzervativnější) hodnoty (důraz na rodinu, péči o potřebné 

členy rodiny apod.), tj. konkrétně s Českým svazem žen, který má svou členskou základnu 

zejména na venkově, s mateřskými centry, dále spolupracuje s nevládními neziskovými 

organizacemi, jako je Národní centrum pro rodinu, Společnost pro podporu rodiny, YMCA-

Živá rodina, Společnost pro ochranu nenarozeného života, Asociace nestátních organizací pro 

práva dětí, které jsou rovněž spíše konzervativněji orientovanými organizacemi. V otázce 

domácího násilí Unie spolupracuje i s ryze feministickou organizací ProFem i z hlediska 

feminismu ,,neutrálním´´ Českým helsinským výborem. Unie katolických žen je plnoprávným 

členem WUCWO (Světové unie ženských katolických organizací) a od roku 2001 má i 

zastoupení v jejím světovém výboru. Unie spolupracuje s ekumenickými organizacemi jako 

                                                            
68) Církev československá husitská 
69) Hašková, H., Křížková, A., Linková, M., Mnohohlasem – Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989, 
Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha 2006, str.247-248 
 
70) Opočenská, J., Zpovzdálí se dívaly také ženy – výzva feministické teologie, Kalich, Praha 1995, str.108 
71) Žena v církvi a ve společnosti, Sborník přednášek z cyklu sobotních seminářů pořádaných Unií katolických 
žen v období 1997-1999, Pastorační středisko Praha, str.30 
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European Ecumenical Forum of Christian Women, Ekumenickým fórem křesťanských žen 

v ČR a s Komisí žen při Ekumenické radě církví v ČR.72) 

     Dan Drápal dochází k závěru, že jak v rodině, tak i ve sboru, jsou ženy rovnoprávné s muži 

a mohou být zapojeny prakticky do všech druhů služby.73) Z jeho slov plyne respekt ke službě 

žen a jejich přínosu ve službě církve. Drápal také tvrdí, že by ženám měly být otevřeny různé 

funkce a úřady, které jim byly po staletí odpírány, ale to neznamená, že nedoceňuje službu 

žen coby matek a manželek. Rozhodující je Boží povolání, které prožíváme každý osobně, 

protože mnohé křesťanské rodiny budou mít více dětí, které potřebují mateřskou péči, dá se 

předpokládat, že žen věnujících se světské kariéře nebo službě na plný úvazek v církvi bude 

vždycky méně než mužů – tedy přinejmenším v křesťanských kruzích. Není však žádný 

důvod ženám v dosažení vyššího postavení bránit jen na základě toho, že jsou ženy.74) 

     ,,V dnešní době je prostředí církevní organizace pro ženy příznivé z toho důvodu, že zde 

již vysoké procento žen pracuje.´´75) Ženy už mají své plnohodnotné místo v církevní službě a 

také už mohou veřejně vykládat a vyučovat Boží slovo, pokud to konají na základě pověření a 

ve spolupráci s vedením evangelického sboru a církve. Drápal nevidí ani problém v začlenění 

sester jako členek sboru do týmu, které vedou sbory, a v jejich zaměstnání „v Božím díle“ na 

plný úvazek. Není pochyb o tom, že mnohé jsou schopnější a obdarovanější, tudíž 

vzdělanější, citlivější a moudřejší, než mnozí muži.76) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
72) Hašková, H., Křížková, A., Linková, M., Mnohohlasem – Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989, 
Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha 2006, str.244 
73) Drápal, D.- Emancipace žen v církvi?, Návrat domů, Praha 2003, str.103 
74) Drápal, D.- Emancipace žen v církvi?, Návrat domů, Praha 2003, str.82 
75) Drápal, D.- Emancipace žen v církvi?, Návrat domů, Praha 2003, str.106 
76) Drápal, D.- Emancipace žen v církvi?, Návrat domů, Praha 2003, str.106 
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1.4 Shrnutí teoretické části 

 

     Zde bych ráda shrnula konkrétní teze z teoretické části, které považuji za užitečné pro svůj 

výzkum.  

     Dle stínové zprávy v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů se neziskové 

organizace potýkají s nedostatkem financování. Jestli se s těmito potížemi potýká i Poradna 

Eva bude zřejmé v historiografické a faktografické části o zkoumané organizaci. 

     Použiji strukturálně-operacionální definici Lestera-Salamona, o kterou se Frič opírá, abych 

ukázala, zda Poradna Eva odpovídá jejím rysům. Dále využiji Fričovo dělení neziskových 

organizací a přiřadím k poradně odpovídající funkce.  

     Zmíním i Chaloupkovou a její přehled základních problémových oblastí ženských 

organizací, který je také zmíněn v teoretické části. Ženské organizace se podle ní nevěnují jen 

jedné z uvedených oblastí, ale více problémům, což objasním i u Poradny Eva. Chaloupková 

hovoří o dělení ženských organizací a jejich projektů dle oblasti aktivit, tudíž vysvětlím, kam 

poradnu zařadím. 

     Kodex charity České Budějovice zmiňuje charakterem charitní služby, který spočívá 

v tom, že osobním přístupem vštěpují pracovním postupům charakter služby lásky k bližním 

(a. respektování poslání Charity a snaha o jeho naplňování, b. usilování o vztah ke své práci, 

aby byla zároveň zaměstnáním i realizací jejich osobního poslání). Z uskutečněných 

rozhovorů zjistím, zda tento charakter má i Poradna Eva, která funguje pod Diecézní Charitou 

České Budějovice. 

     Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňuje, že 

ženské neziskové organizace vykonávají různé aktivity a já bych ráda uvedla, které to jsou.                

     Podle Unie katolických žen trpí ženy nerovností, pokud jde o mzdy a možnosti vzestupu. 

Je to tak i u Poradny Eva? Nemyslí tolik na peněžní hodnotu práce, ale na to, jak druhým 

pomoci, jak říká Unie katolických žen? I na tyto otázky samozřejmě odpovím v analytické 

části. 

     Matoušek ve své knize Sociální služby tvrdí, že sociální služby směrované ženám byly ve 

vývoji moderní evropské společnosti zpravidla záležitostí žen: ženských zájmových 

organizací, charitativních a vzdělávacích spolků. Jak je to tedy s mou církevní organizací? 

     Dle sborníku Kirchenreform jsou ženy prokazatelně ve všech společenských oblastech na 

vedoucích pozicích příliš málo přítomny. Platí to i u žen Poradny Eva? 

     Na tyto všechny otázky odpovím v analytické části a zjistím, s čím se Poradna Eva shoduje či 

nikoliv. 
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2. Analytická část 
 
 
2.1 Cíle výzkumu 
 
     

 

Výzkumné otázky: 

1. Historiografické a faktografické informace o zkoumané organizaci. 

2. Jak aktérky organizaci vnímají, definují a reflektují její smysl a funkci.  

Cílem je zjistit subjektivní reflexe fungování organizace ze strany jejich aktérek. 

 

             Ad 1. - prameny: dokumenty organizace, popis na základě údajů v dokumentech. 

                          Údaje faktografické povahy získané z rozhovorů.     

             Ad 2. - pramen: přepisy rozhovorů. 

                         Metoda je analýza rozhovorů.(viz Příloha č.1) 

 

 

 

 

3. Metody 

      

     Předmětem mého výzkumu je Poradna Eva zaměřená na pomoc ženám a dívkám v nouzi 

při Diecézní charitě. Má bakalářská práce je intrinsitní případovou studií podle Stakea.77) 

Věnuji se jenom jednomu případu, jedné organizaci, právě kvůli ní samotné, kterou chci také 

popsat do hloubky. Na základě této případové studie chci svou organizaci alespoň zařadit do 

kontextu teorií občanského sektoru a ženských organizací u nás. ,,Nejde přitom o testování 

hypotéz nebo návrh teorie, ale o poznání vnitřních aspektů určitého případu dítěte, pacienta 

nebo organizace. Výzkumník popisuje do hloubky vybrané stránky případu. Výhodou studie 

je také okolnost, že výzkumník se může věnovat pouze jedinému případu a poznat ho do 

velké hloubky.´´78)     

 

 
                                                            
77) Hendl, J., Kvalitativní výzkum, Portál, s. r. o., Praha 2005, str.107 
78) Hendl, J., Kvalitativní výzkum, Portál, s. r. o., Praha 2005, str.107 
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3.1 Výběr a popis vzorku 
 

     Pro vyhledávání vhodné organizace jsem si vybrala internetové stránky 

www.feminismus.cz, kde jsem našla spoustu různých organizací. U nalezených organizací 

jsem si tedy na jejich webových stránkách ověřovala, zda splňují mé představy, tudíž zda 

aktivně zprostředkovávají sociální poradenství a terénní programy pro ženy a dívky v tíživých 

situacích. U vyhovující organizace jsem si poté vyhledala ženy, které jsou v organizaci 

zaměstnány. Na základě oslovovacího e-mailu, který jsem napsala přímo paní vedoucí 

poradny, jsem ženy požádala o spolupráci. V e-mailu jsem vyložila cíl výzkumu a důvod, 

proč mne pracovnice zaměstnané v poradenských organizacích zajímají. Dostala jsem 

okamžitou odpověď, která byla ve všech ohledech kladná. Paní vedoucí byla velmi ochotná, 

téma je zaujalo a samy předběžně žádaly o kopii hotové bakalářské práce. Stejně vstřícně se 

chovaly narátorky i v průběhu rozhovoru. Celkově se mi podařilo provést čtyři rozhovory, 

jelikož v celé organizaci působí jen čtyři ženy a všechny byly ochotné mi rozhovor 

poskytnout. 

     Vybrala jsem si Poradnu Eva, jelikož je zajímavá kvůli tomu, jak zde aktérky organizaci 

vnímají, definují, reflektují její smysl a funkci a také, proč tyto sociální služby vykonávají jen 

ženy. 

     Ráda bych tedy uvedla sociodemografickou charakteristiku vzorku. Všechny čtyři 

narátorky měly vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce, které je nutností pro výkon 

pracovnice terénních programů a sociálního poradenství. Tyto ženy zprostředkovávají spojení 

klientů s konkrétními životními potřebami. Dvě narátorky mají vystudovanou sociální a 

charitativní práci na Teologické fakultě Jihočeské univerzity a další dvě vystudovaly podobný 

obor na Zdravotně-sociální fakultě Jihočeské univerzity. 

     Chtěla jsem získat pohled „zevnitř“ na fungování Poradny Eva, subjektivní reflexe 

fungování organizace ze strany jejich aktérek. Zárukou zkušenosti narátorek je, že se v této 

oblasti pohybují více než dva roky. Velkou výhodou narátorek jsou zkušenosti s terénními 

programy a sociálním poradenstvím. Věk mých narátorek se pohybuje v rozpětí 25 - 45 let, z 

toho dvě jsou vdané a dvě svobodné. Všechny narátorky též žijí v Českých Budějovicích a 

mají českou národnost. Poradna Eva je církevní organizace, ve které jsou narátorky 

zaměstnány a působí v sociální oblasti.  
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3.2 Prostředí výzkumu 
 
      

     Volbu prostředí výzkumu jsem nechala na dotazovaných ženách, aby si samy zvolily, kde 

chtějí rozhovor uskutečnit. Chtěla jsem tak docílit toho, že se budou ve známém a bezpečném 

prostředí cítit pohodlně a uvolněně. Rozhovor tak může probíhat s větší vzájemnou důvěrou. 

Narátorky si zvolily jako místo rozhovoru svoji kancelář v sídle poradny. Zkoumané ženy 

jsem před rozhovorem znovu seznámila s účelem mé práce a přibližným časem trvání 

rozhovoru, který se měl pohybovat v závislosti na jejich časových možnostech. Všechny 

rozhovory trvaly hodinu, pouze rozhovor s vedoucí poradny probíhal hodinu a půl. Pro 

každou narátorku jsem měla připravený malý dárek jako poděkování za jejich ochotu a čas. 

Během rozhovoru s vedoucí poradny jsem mohla nahlížet do různých materiálů, které jsem 

obdržela ještě předtím, než jsme rozhovor začaly. To rozšířilo i mé otázky, a tím jsem získala 

i více informací. Paní vedoucí Poradny Eva mě tím velmi příjemně překvapila, jelikož pro mě 

měla vše připravené. 

 

 

 

3.3 Technika sběru dat 

 
     Ve své práci jsem využila kvalitativní metody sběru dat v podobě metody analýzy 

dokumentů a metody polostrukturovaných rozhovorů. Šlo o rozhovory pomocí návodu, 

rozhovory řízené, kdy jsem měla předem připravený seznam témat, které chci probrat.79) 

Klíčovými body rozhovoru byly služby, které Poradna Eva poskytuje, představy, které byly 

na začátku a nyní, na jaké cílové skupiny se poradna obrací, prezentace na veřejnosti a reflexe 

genderu v souvislosti s církevní organizací a prostředím církevní organizace. (viz Příloha č.1)                 

     Během výzkumu jsem dbala na to, abych dotazované poskytla prostor pro její svobodná 

vyjádření. Osnova sloužila především pro mne, abych si byla jistá, že nezapomenu na žádné 

zajímavé téma, a aby bylo čeho se přidržet v případě, že by narátorka rozhovor odvedla příliš 

daleko od sledovaného tématu. Předem jsem si připravila pracovní výzkumné okruhy, k nim 

poté připojila konkrétní otázky a promyslela jejich pořadí. Při řazení otázek jsem kladla důraz 

na jejich logickou a významovou souslednost, s tím, že jsem nejdůležitější a citlivá témata 

umístila až na konec rozhovoru. K některým otázkám jsem si navíc předem načrtla i otázky 

                                                            
79) Hendl, J., Kvalitativní výzkum, Portál, s. r. o., Praha 2005, str.174 
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hlubšího charakteru. Mým cílem bylo flexibilně reagovat na výpovědi narátorek a případné 

rozšíření otázek, když se naskytlo jiné zajímavé téma, které narátorka navodila. Mým úkolem 

byla plynulost rozhovoru a jeho konečná podoba.(viz Příloha č.1) 

     Dotazované ženy se nemusely držet mé osnovy. Jejich výpovědi se mnohdy týkaly i 

několika témat najednou, v takovém případě jsem se snažila mít na paměti, že zodpovězenou 

otázku již pokládat nemusím. Hlavní zodpovědnost za vedení rozhovoru byla na mně, hrála 

jsem klíčovou roli v jeho průběhu a jistě ovlivnila jeho konečnou podobu.80) 

     Rozhovor jsem zaznamenávala na audio nahrávač: digitální diktafon. Tento způsob 

nahrávání mi umožnilo zachytit verbální projevy narátorek a zachovat rozhovor pro jeho 

přepis a analýzu. Jako formu přepisu nahraných souborů jsem zvolila doslovnou 

transkripci.81) Transkripci jsem dále opatřila některými komentáři (přestávka v projevu, 

nerozhodný tón, váhání, tázací intonace, nápadné zdůraznění) a důležitá místa zdůraznila 

podtržením.82) Očíslovala jsem si text podle otázek, které jsem vznesla, tzn. každé otázce 

jsem přidělila pořadové číslo. To mi umožnilo lepší orientaci v textu a možnost odkazování na 

konkrétní pasáže. Zapisovala jsem si i své poznámky, které jsem si dělala během rozhovorů. 

Oddělovala jsem řeč tazatelky a řeč dotazované. Při přepisu jsem nemusela zachovávat 

anonymitu narátorek, což bylo pozitivní jak pro mě, tak i pro ně, jelikož ony samy jsou rády 

zveřejněny kvůli práci, kterou vykonávají. Daly mi v tomto smyslu informovaný souhlas. 

Rozhovory jsem pečlivě zaznamenávala tak, že jsem uvedla, kde probíhaly, kdo byl 

tazatelem, v jakou denní dobu se rozhovor uskutečnil a jak dlouho trval. Zaznamenávala jsem 

i jakékoli přerušení rozhovoru a specifika prostředí, ve kterém byl rozhovor veden. 

     K historiografickému popisu jsem využila oficiálně neveřejné výroční zprávy Poradny Eva 

z let 2007, 2008, 2009 a 2010, které mi poradna poskytla. Dále jsem použila webové stránky 

Poradny Eva a letáčky.  

 

 
 
 
 

                                                            
80) Kiczková, Z. a kol., Paměť žien: o skúsenosti sebeutvárania v biografických rozhovorech,  2006, str.314 
81) Hendl, J., Kvalitativní výzkum, Portál, s. r. o., Praha 2005, str.208 
82) Doslovná transkripce-Transkripcí se nazývá proces převodu mluveného projevu z interview nebo ze 
skupinové diskuze do písemné podoby. Jedná se o časově náročnou proceduru. Pro podrobné vyhodnocení je 
transkripce podmínkou. Lze zdůrazňovat důležitá místa podtrháváním, opatřovat určitá místa komentářem, 
vytvářet seznamy nebo srovnávat jednotlivá místa textu. Text se obvykle přenáší do spisovného jazyka. Očišťuje 
se od dialektu a chyb ve větné skladbě. Upravuje se stylisticky.  
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3.4 Analýza rozhovorů 
 
      

     Data z rozhovorů budu interpretovat prostřednictvím otevřeného kódování83)  a to 

vytvářením kategorií.84) Kódování zde bude pro mne nástrojem, jak interpretovat odlišné 

nebo podobné názory v rámci jedné kategorie. Obě témata ve znění výzkumných otázek 

budou obsahovat několik kategorií, které budou zahrnovat různé pohledy a názory členů 

organizace na daná témata. 

 

 
 
 
 
 
3.5 Etika výzkumu 
 

     Během výzkumu jsem samozřejmě dbala na jeho etickou stránku. Narátorky jsem předem 

informovala o cílech a účelu mé práce. Nejprve prostřednictvím e-mailu a poté před 

samotným rozhovorem. Samozřejmě jsem je seznámila i s tím, že od výzkumu mohou kdykoli 

odstoupit. Dala jsem narátorkám možnost ptát se mě v průběhu rozhovoru na cokoli, co by je 

v souvislosti s výzkumem nebo mojí osobou zajímalo. 

     Důležité pro etickou stránku výzkumu bylo podepsání informovaného souhlasu 

dotazovanými. Informovaný souhlas chrání narátorky před zneužitím jejich osobních údajů, 

zvyšuje moji důvěryhodnost jakožto výzkumníka a informuje dotazované o možnostech 

zveřejnění jimi poskytnutých informací. 

     Během zpracovávání jsem nemusela uchovávat anonymitu narátorek ani organizací, ve 

kterých působí. Toto je výslovně stvrzeno podpisem informovaného souhlasu. 

 

 

 

 

 

 
                                                            
83) Otevřené kódování je jedním ze tří postupů při tvorbě zakotvené teorie podle Strauss-Corbinové 
84) Strauss, A., Corbinová, J., Základy kvalitativního výzkumu, Postupy a metody zakotvené  teorie, Brno: 
Sdružení Podané ruce, Boskovice : Albert, 1999, str.42-47 
 

31 
 



4.  Interpretace rozhovorů při zodpovězení dvou výzkumných otázek 

 

4.1 Historiografické a faktografické informace o zkoumané organizaci (Představení 

Poradny Eva) 

 

 
4.1.1 Vznik organizace 
 
      

     Poradna vznikla v roce 1999, tudíž existuje již 11let. Vznikla jako poradenské zařízení na 

pomoc ženám v nouzi či těžké životní situaci. Od toho je i odvozen samotný název poradny. 

Poradna Eva byla koncipována jako poradna pro ženy, proto bylo použito do názvu jméno 

Eva. Eva jako symbol ženství. Velmi důležité je také odlišení činností Diecézní charity, pod 

kterou funguje Poradna Eva a Městská charita České Budějovice, kam se obracejí například 

bezdomovci.85) 

      V prvních letech své existence se Poradna Eva zaměřovala na ženy ve finanční tísni, 

kterým poskytovala poradenství. Ve spolupráci s rakouskou stranou poradna zároveň rozvíjela 

projekty na pomoc obětem obchodování s lidmi. V průběhu let se práce poradny změnila, 

když skončily projekty na pomoc obětem obchodování s lidmi. Poradna se od roku 2003 

zaměřila na pomoc obětem domácího násilí. V roce 2006 tvořili třetinu klientely v poradně  

oběti domácího násilí. Když se ze zákona v ČR zřizovala intervenční centra pro pomoc 

obětem domácího násilí, zaměřila se Diecézní charita na jihočeský region, kde získala tento 

projekt pro sebe. V charitě bylo založeno intervenční centrum, které od ledna roku 2007 

zahájilo poskytování služeb. Tím se ale třetina klientely Poradny Eva postupně přesunula do 

dnešního centra. Nyní do Poradny Eva mohou chodit oběti domácího násilí a většinou jim 

pomáhají hlavně při prvním kontaktu, do začátků, kdy jim poskytují podporu a pomáhají při 

rozhodování. Když identifikují, že se jedná o domácí násilí, tak je odkazují na intervenční 

centrum.86) 

 

 

 

 

                                                            
85) www.dchcb.cz 
86) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2007, str.12‐13 
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4.1.2 Vývoj zaměření 

     

      ,,V roce 2003 bylo zřejmé, že ženy, které přicházejí do poradny, sebou přinášejí obvykle i 

problém celé své rodiny a vznikl nápad, že se nebude pracovat jen se ženami, ale i s celými 

jejich rodinami.´´(R 1, o.1) Podaly žádost o peníze evropských fondů, které se jim podařilo 

získat a od roku 2005-2006 zahájily poskytování terénních služeb. Projekt se tenkrát jmenoval 

Streetwork šance a tímto projektem za ten rok prošlo asi 150 klientů. Byl velmi úspěšný a 

rodiny projevily zájem, takže si pracovnice uvědomily, že by to chtěly dál provozovat. Od 

roku 2005 fungují terénní služby a postupně se různě měnily. Nakonec, když vyšel nový 

zákon o sociálních službách, si zaregistrovaly služby terénní programy.87) 

 

 

 

4.1.3 Činnost, filozofie a cíl Evy 

 

     ,,Máme terénní programy, kde jsou dvě terénní sociální pracovnice, které mají odborné 

sociální poradenství zaregistrované podle zákona o sociálních službách, kde jsou opět dvě 

sociální pracovnice poradenské. Tak to tedy vypadá až do dnešní doby.´´(R 1, o.2) 

     V roce 2009 koordinovala Diecézní charita povodně, které v létě zasáhly Jižní Čechy. 

Rychlou reakcí FCH Malenice, FCH Prachatice, OCH Sušice bylo možné poskytnout 

povodněmi postiženým lidem akutní pomoc formou nákupu úklidových, hygienických 

prostředků, potravin a financí. Byl otevřen humanitární sklad v domu sv. Františka ve Veselí 

nad Lužnicí, kde byly k zapůjčení vysoušeče, zařízení pro vysokotlaké mytí včetně 

elektrocentrály. Pracovníci diecéze provedli v postižených lokalitách sociální šetření, od 

kterého se odvíjela další psychosociální a materiální pomoc. Byl vytvořen plán dlouhodobé 

pomoci lidem, kteří byli postiženi povodněmi. Celková materiální částka za humanitární 

pomoc lidem postiženým povodněmi v diecézi přesáhla 1,5 miliónu korun.88) 

     V rámci podpory humanitární a rozvojové pomoci se uskutečnila v dubnu 2009 pod 

záštitou primátora města Č. Budějovice benefiční koncert pro Adopci na dálku. Ve spolupráci 

s folkovou skupinou Svítání byl zorganizován koncert, na kterém vystoupil jako host skupina 

                                                            
87) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2007, str.14 
88) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.28 
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Spirituál kvintent. Celý koncert byl velice úspěšný a díky tomuto koncertu mohly být 

adoptovány tři nejchudší děti z jižní oblasti Pinsk, Běloruské republiky.89) 

     Další činností je Tříkrálová sbírka. Cílem sbírky je pomoc lidem v nouzi, kteří si sami 

pomoci nemohou. Díky důvěryhodnosti sbírky a publicitě, kterou se sbírka prezentovala, byl 

výnos ze sbírky v roce 2009 - 2 923 372 Kč, což bylo oproti předešlému roku o 430 062 Kč 

více. Sbírka se organizovala na 45 místech a bylo do ní zapojeno téměř 2000 dobrovolníků, 

hlavně děti. Velice štědrými dárci byli lidé v Č. Budějovicích, Horažďovicích, Kamenici nad 

Lipou, Prachaticích, Sušici, Třeboni, Vimperku a Vodňanech. V těchto městech a okolí se 

vykoledovalo nad 100 000 Kč, nejvíce v Pelhřimově a okolí 395 278 Kč. Tříkrálová sbírka 

má mnohostranný prospěch a díky ní mohou rozšiřovat své sociální projekty, pole působnosti 

a pomáhat tak stále více potřebným lidem. Pro děti a budoucí generaci má sbírka veliký 

výchovný efekt, pomáhá jim být empatickými a rozhlížet se více kolem sebe.90) 

     Filmové dokumenty o násilí za druhé světové války, hrůzy holocaustu byly impulzem, 

jejímž cílem byla obnova židovského hřbitova za obcí Hartmanice, který byl za druhé světové 

války vybombardován. V místě hřbitova vedla také nechvalně známá trasa pochodu smrti. 

Pracovníci a dobrovolníci opravili přístupové cesty ke hřbitovu, odstranila náletové stromy a 

křoví.91) 

 

 

4.1.4 Organizační struktura 

 

     V týmu Poradny Eva jsou čtyři sociální pracovnice, přičemž zákon o sociálních službách 

nařizuje určitou kvalifikaci. 

     V Českých Budějovicích existuje ještě jedna poradna, která pracuje se ženami v nouzi. Její 

název je Ochrana nenarozeného života. Zaměřuje se na sociální práci se ženami v tísni, ale 

více se věnuje otázkám nechtěného a neplánovaného těhotenství.92) Poradna Eva je více 

zaměřena na podporu chudých klientek a rodin, připravují i prezentace o dluhové 

problematice a o životě Romů. V Českých Budějovicích se nachází i občanská poradna, která 

se věnuje dluhové problematice s trošku jinou cílovou skupinou, protože mezi jejich klienty 

patří více lidé ze střední vrstvy, kteří mají dluhy z hypoték apod.  

                                                            
89) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.28 
90) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.28-29 
91) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.29 
92) http://www.poradnaprozeny.eu/ 
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     Součástí poradny jsou i dobrovolníci, které získává dobrovolnické centrum Diecézní 

charity. Odbornost není hlavním kritériem, ale prověřuje se jejich způsobilost, působnost 

v dobrovolnictví a jejich psychologická způsobilost (psychodiagnostika). Vše funguje dle 

pravidel dobrovolnického centra. Poradna Eva se podílí na zaškolování dobrovolníků, 

především na uvedení do rodin. Dobrovolníci jsou supervidováni stejně jako sociální 

pracovnice. Dobrovolníci mají své supervize a to jsou nástroje, jak posilovat kvalifikovaný 

výkon té činnosti.93)  

 

 

4.1.5 Informační činnost 

 

     ,,Pořádaly jsme burzu ošacení pro klientky nebo rozdávání mikulášské nadílky. Vydáváme 

tiskové zprávy, kontaktujeme novináře v regionu a poskytujeme i rozhovory do rádií. Máme 

kontakty na novináře, kteří jsou zvyklí psát o charitě. Spolupracujeme s organizacemi 

v sociální síti v Českých Budějovicích, poskytujeme různé informace a s některými se 

setkáváme na pravidelných schůzkách. Je to i zásluha města České Budějovice, protože 

v uplynulých letech začalo pořádat kulaté stoly pro poskytovatele sociálních služeb na území 

města České Budějovice. Vždy na nějaké téma, například sociální bydlení, dluhová 

problematika a další. Diskutování o věcech, na kterých pracují, navzájem se seznamují, 

nabízejí si navzájem služby, odkazují si klienty a s některými, hlavně s kolegy z městské 

charity České Budějovice, mají navázanou i užší spolupráci. Jsou i jiné podobné poradny.´´(R 

1, o.7) Paní vedoucí poradny působí v pracovní skupině poradenství při rozvojovém 

plánování sociálních služeb v Českých Budějovicích a tam se s kolegy z ostatních poraden 

schází. ,,Snažím se, aby každý měl nějakou specifickou cílovou skupinu, a aby se jejich služby 

nepřekrývaly.´´(R 1, o.7)  

     Klienti si je buď vyhledají sami, nebo je najdou pomocí letáků.(viz Příloha č.3) Také mají 

informace na svých webových stránkách (www.dchcb.cz) a zkontaktované organizace 

v sociální síti, které o nich vědí, odkazují na jejich služby a následně jim klienty posílají.  

,,Nejčastější je odkazování od jiných klientů, tedy na doporučení. To hlavně funguje v 

terénních službách, protože ti naše letáky příliš nečtou.´´(R 1, o.3) 

 

 

                                                            
93) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.23 
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4.1.6 Spolupráce u nás a v zahraničí 

 

     ,,Spolupracujeme s romským koordinátorem, který často klienty odkazuje a také nás 

odkazují pracovnice z dávek hmotné nouze z magistrátu a pracovnice odboru sociálně-právní 

ochrany dětí.´´(R1, o.4) V letošním roce se účastnili několika setkání projektu NAPSI spolu, 

což je národní akční plán sociální inkluze. 

     Poradna Eva také spolupracuje s azylovým domem pro ženy bez domova, týrané či 

zneužívané, s noclehárnou pro ženy, s azylovým domem Dům na půl cesty, s domem sv. 

Františka pro seniory, s domem sv. Pavla centrem sociálních služeb, s nízkoprahovým 

zařízením pro děti, mládež V.I.P a mateřskými centry.94) 

      Azylový dům pro ženy poskytuje pobytovou sociální službu ženám, které se dostaly do 

nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Pomoc a podpora, kterou azylový dům 

ženám nabízí, vychází z jejich individuálních potřeb a je zaměřená na rozvoj a posílení 

soběstačnosti žen, zvýšení kvality života a směřuje k opětovnému zařazení do běžného života. 

Zajišťuje přechodné ubytování, možnost přípravy stravy, pomoc při uplatňování práv, 

podporu při obstarání osobních záležitostí a základní sociální poradenství.95) 

     Noclehárna pro ženy bez domova poskytuje nocleh ženám bez domova od 18 let, 

podmínky pro osobní hygienu, podmínky pro přípravu jednoduchého jídla, výměnu ošacení a 

základní sociální poradenství.96) Poradna Eva tam odkazuje ženy, které k nim přijdou pro 

radu, když nemají kam jít. 

     Dům na půl cesty je určen dívkám opouštějícím školská zařízení ústavní výchovy nebo 

dívkám z nefunkčních rodin bez rodinného zázemí a to do 26 let věku. Sociální služba by 

těmto dívkám měla usnadnit vstup do samostatného života. Poskytují přechodné ubytování na 

dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok ve dvoulůžkových pokojích, sociální poradenství a 

podporu při kontaktu se společenským prostředím a integrací do společnosti.97) 

     Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. nabízí zázemí, odbornou pomoc a podporu 

dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, sociálním vyloučením 

nebo se nacházejí v obtížné životní situaci. Jejich cílem je aktivní zapojování uživatelů služby 

do nabízených volnočasových aktivit a umožnění lepší orientace v sociálním prostředí. Děti a 

mládež mohou čekat scházení se s kamarády a poznávaní nových lidí, využívání vybavení 
                                                            
94) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2010, str. 7-10 
95) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2010, str.8 
96) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2010, str.8 
97) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2010, str.9 
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klubu, rozmanitý program, besedy a diskuze o drogách, kriminalitě a zdravém životním stylu, 

pomoc s doučováním, s úkoly, s problémy, se zákonem a s úřady.98) 

     Mateřská centra jsou určena rodičům s malými dětmi, kteří zde mohou trávit část svého 

volného času a snaží se tak zabránit sociální izolaci, kterou mohou být ohroženi. V nabídce 

jsou různé vzdělávací a volnočasové aktivity.99) 

     Také podporují adopce na dálku v Zimbabwe a Bělorusku. V Zimbabwe je dětský domov 

Amaveni odkud jsou děti vybrány k adopci. Většina dětí jsou sirotci (od 4 měsíců až do 

dospělého věku) a pomoc je zaměřena výhradně na financování života, zdravotní péči a studia 

v uvedeném zařízení. Situace v této zemi je nestabilní, průmyslová výroba je na nízké úrovni, 

země se potýká s vysokou nezaměstnaností a s velmi vysokým procentem lidí ohrožených 

nemocí AIDS. Za rok 2009 bylo adopcí podpořeno 28 dětí. V Bělorusku se to týká oblasti 

Pinsk. Bělorusko je zařazováno do států, kde je omezována demokracie. Režim vlády jednoho 

muže, dluhy v hospodářství a na životním prostředí po černobylské katastrofě zapříčinil 

nedostatek finančních zdrojů, které samozřejmě chybí především v sociální oblasti. V tomto 

dlouhodobém projektu bylo podpořeno na 150 dětí. V roce 2009 je zařazeno do projektu 25 

nových dětí. 100) Jak je tedy vidět, sociální služby se stále rozšiřují. 

     ,,Díky paní ředitelce, která mluví německy a je v charitě skoro od začátku, ale není 

spoluzakladatelka charity ČB, má mnoho kontaktů v německých a rakouských charitách. Měli 

jsme možnost podívat se jinam, jak to tam chodí a měli jsme možnost vidět jiné poradny pro 

ženy nebo lidi v tísni. Hlavně v Rakousku.´´(R 1, o.8) V Rakousku je to konkrétně město 

Linec a v Německu je to město Pasov, Mnichov, Münster a Freiburg. Řeší se tam podobné 

problémy a jsou i na podobné úrovni profesionality. Více se orientují na problematiku 

imigrantů a tady v ČR je hodně romská problematika.101) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
98) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2010, str.8 
99) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2010, str.11 
100) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.22, 26-28 
101) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.29 
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4.1.7 Financování Evy 

 

     Nároky vyplývající z nového zákona o sociálních službách jim nařizují mít ke všem jejich 

úkonům nějaký papír a důkaz, že sociální služby provozují správně. Je to administrativně a 

časově náročné. Mzdu jim sice nezvýšili, nároky vzrostly, ale přesto to respektují.  Pro rok 

2010 jsou služby sociálního poradenství a terénních služeb finančně podpořeny Ministerstvem 

práce a sociálních věcí ČR, Magistrátem města České Budějovice a Radou vlády pro 

záležitost romské komunity.102) ,,Máme i smlouvu s Českými drahami o financování 

úvěrového jízdného za specifikovaných okolností. Hlavně pro matky, které jedou navštívit své 

děti do dětského domova.´´(R 2, o.11) ,,Podaly jsme i žádost o peníze z evropských fondů, 

získaly jsme je a od roku 2005-2006 jsme zahájily poskytování terénních služeb.´´(R 1, o.2) 

     Všechny narátorky, se kterými jsem dělala rozhovor, vyzdvihovaly především problém 

finančního ohodnocení v sociálních službách. ,,Spíš aby bylo sociální zaměření lépe finančně 

ohodnoceno, protože je to těžká práce.´´(R 3, o.54) 

 

 

4.1.8 Problémy 

 

     Problémy jsou samozřejmě s klienty, ale na to je daný systém, kterým se v poradně řídí. 

Hlavní problémy jsou provozní. Trvalá nejistota, kolik finančních prostředků na příští období 

získají. Každý rok podávají různé žádosti kvůli finančním zdrojům. Pokud nemají dostatek 

financí,  nemohou  zaplatit dost kvalitních lidí. Souvisejí s tím již zmiňované nároky nového 

zákona o sociálních službách. V příštích letech je čeká inspekce sociálních služeb, s čímž 

souvisí zachování registrace této služby. Potřebují, aby jich bylo více, ale s tím opět souvisí 

nedostatek financí. V důsledku toho se pracovníci v neziskovém sektoru potýkají s kumulací 

funkcí, pracovních úvazků a jsou ohroženi přetížením a vyhořením. Třetí věc, která práci 

komplikuje, je jejich cílová skupina, která není ve společnosti moc pozitivně přijímána, takže 

jim je to často vyčítáno. Nepříznivý ohlas především z úřadů, rodin, od příbuzných a přátel. 

,,Pěstujeme si ale profesionální hrdost a snažíme se tu práci dělat dobře.´´ (R 1, o.5) 

 

 

 

                                                            
102) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.30-31 
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4.1.9 Druhy pomoci, které Eva poskytuje 

 

 

Duševní pomoc 

 

     Sociální poradenství je poskytováno ženám a dívkám od 16let, které aktuálně pobývají na 

území Jihočeského kraje a potřebují radu či podporu při řešení své životní situace. Sociální 

poradenství je poskytováno tak, aby se uživatelky lépe orientovaly ve svých právech i právem 

chráněných zájmech a aby se posílily jejich schopnosti při zvládání životních situací.103) 

Sociální poradenství je poskytováno ambulantně, v konzultačních hodinách v Riegrově ulici. 

Poradenství nabízí své služby ženám a dívkám, které se nacházejí z nejrůznějších důvodů ve 

složité životní situaci a potřebují radu, pomoc a podporu. Kromě toho v roce 2010 poradna 

realizovala projekt sociálního poradenství zaměřeného na pomoc klientkám ze sociálně 

vyloučených romských lokalit v Českých Budějovicích, který byl podpořen Úřadem vlády 

ČR.  Smyslem služby je podpořit uživatelky služby tak, aby se lépe dokázaly orientovat ve 

svých právech i povinnostech, a aby se posílily jejich schopnosti zvládnout situaci, v níž se 

ocitly. Klientkám poskytují sociálně právní a právní poradenství, pomáhají jim prosazovat 

jejich práva, vyjednávají v jejich zájmu, pomáhají s listinami (pomoc při vyplňování 

formulářů, sestavování dopisů na úřady a instituce, pomoc s porozuměním úředním listinám), 

pomáhají hledat bydlení a zaměstnání a poskytují dluhové poradenství. Terénní programy 

poskytují pomoc lidem, především jednotlivcům a rodinám s dětmi, kteří mají z důvodu 

chudoby, nezaměstnanosti, nízké kvalifikace či etnického původu omezené šance zapojit se 

do života společnosti, a kteří žijí na území města České Budějovice v tzv. sociálně 

vyloučených lokalitách. Usilují o podporu integrace a rovných šancí pro tyto skupiny 

obyvatelstva. Terénní programy probíhají v přirozeném prostředí uživatelů služby a cílem 

práce v terénním programu je navázat s uživatelem vztah spolupráce, zastavit sociální propad 

a podpořit zapojení do společnosti. Sociální pracovnice terénního programu své klienty po 

dohodě pravidelně navštěvují a konzultace probíhají nejčastěji přímo v domácnostech 

uživatelů služby. Zaměřují se na podporu jejich soběstačnosti a aktivního přístupu k řešení 

problémů. Terénní sociální pracovnice pomáhají např. při sestavování rodinného rozpočtu, 

poskytují dluhové poradenství, poradenství při podávání žádostí o sociální dávky a důchody, 

pomáhají s listinami, pomáhají při hledání a udržení bydlení a zaměstnání, doprovázejí klienty 

                                                            
103) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.14 
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k jednáním na úřadech, vyjednávají v jejich zájmu, pomáhají při školní přípravě dětí, kdy je 

jim přidělen dobrovolník a podpora vhodných volnočasových aktivit pro děti, kde je též 

zajištěn dobrovolník. V týmu Poradny Eva, jak už bylo řečeno, pracují čtyři sociální 

pracovnice, se kterými jsem dělala rozhovor.104) 

      Práce s dobrovolníky je součástí strategie Diecézní charity ČB a spolupracují i s Poradnou 

Eva. Hlavním cílem Dobrovolnického centra je zprostředkování pomoci lidem v nouzi skrze 

službu dobrovolníků. O službu dobrovolníku je ze strany partnerských organizací samotných 

klientů velký zájem, poptávka trvale převyšuje nabídku. Fungování dobrovolníků je 

organizováno podle zákona 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Provoz centra byl v roce 

2009 financován z dotace MV ČR, MŠMT ČR, Jihočeského kraje, Magistrátu města České 

Budějovice, Nadace Renovabis, Caritas Schweiz, z Tříkrálové sbírky, z příspěvků od dárců a 

vlastních zdrojů Diecézní charity.105) 

     U dobrovolníků je důležitá jejich způsobilost, působnost v dobrovolnictví a jejich 

psychologická způsobilost (psychodiagnostika). V roce 2009 se celkem 21 dětí z klientských 

rodin terénního programu poradny scházelo s dobrovolníkem, 22 dětí z klientských rodin se 

zúčastnilo dalších akcí DC (plovárna, výlet) a 13 dětí bylo na letním táboře DC DCH. V roce 

2010 oslavil šest let existence. Dobrovolníci se věnují seniorům, lidem s mentálním nebo 

duševním postižením, ale také dětem ze sociálně vyloučených rodin, tedy dětem z klientských 

rodin Poradny Eva. Program, který zajišťuje setkávání se dobrovolníků s dětmi se jmenuje 

ŠANCE DĚTEM a minulý rok ho využilo 35 dětí. V současné době je do programu ŠANCE 

DĚTEM zapojeno 23 dobrovolníků, z toho 11 se jich setkává s dětmi individuálně.106) 

     V roce 2009 bylo celkově poradenství poskytnuto 232 klientům. Z toho 178 klientů 

vyhledalo služby poradny opakovaně, 54 klientů využilo jednorázové konzultace (z nich 29 

přišlo osobně, 8 kontaktovalo poradnu telefonicky, 9 mailem a 6 klientů poptávalo pomoc pro 

druhou osobu). Uskutečnilo se celkem 1135 kontaktů, z toho bylo 688 kontaktů do 30min a 

447 bylo intervencí nad 30min – nejčastěji jde o 60 min konzultace. Dluhové problematiky se 

v roce 2009 týkalo 379 kontaktů (nárůst oproti 163 kontaktům v roce 2008 o 216 kontaktů). 

Většina uživatelů se nachází v tzv. dluhové pasti. Poradna Eva zprostředkovala uživatelkám 

služby poradenství v roce 2009 celkem 95 právních konzultací.107) 

     V terénních programech bylo v roce 2009 podpořeno 34 rodin, tj. celkem 168 osob, z toho 

69 dospělých a 99 dětí. Uskutečnilo se 571 kontaktů do 30 min a 364 intervencí nad 30 min, 

                                                            
104) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.15 
105) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.23-24 
106) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.23-24 
107) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2010, str.15 
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celkem 935 kontaktů. V roce 2009 proběhlo 427 kontaktů, které se týkaly dluhové 

problematiky. Počet kontaktů k dluhové problematice narostl oproti roku 2008 o 191 (v roce 

2008 bylo k dluhové problematice 236 kontaktů).108) 

     Poradna Eva také odkazuje na Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

při Diecézní charitě České Budějovice, které poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího 

násilí. Je specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je zaměřena na přechodnou 

odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, 

provázení, sdílení) osobám ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s policejním 

vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. Intervenční centrum usiluje o řešení krizové 

situace uživatele vzniklé na základě domácího násilí a o navrácení uživatele do běžného 

života. Sociální služba je poskytována jako ambulantní a terénní. Intervenční centrum ze 

zákona realizuje tyto činnosti:109) 

1. Základní sociální poradenství 

2. Sociálně terapeutické činnosti 

3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

 

     

      Cílem práce IC je napomoci uživateli služby vyřešit svoji krizovou situaci zapříčiněnou 

domácím násilím a vrátit se k běžnému životu:110) 

1. Stabilizovat psychický stav a sociální situaci ohrožených osob 

2. Pomoci zajistit ohroženým osobám bezpečí 

3. Ohroženým osobám zprostředkovat pomoc, kterou IC neposkytuje 

4. Pomoci ohroženým osobám, aby se dokázaly orientovat ve svých právech a právem 

chráněných zájmech 

5. Zvýšená informovanosti laické i odborné veřejnosti o domácím násilí 

Služba je určena osobám starším 18 let, kteří potřebují radu či pomoc v oblasti domácího 

násilí v rámci celého Jihočeského kraje: osoby ohrožené domácím násilím v souvislosti 

s vykázáním násilné osoby ze společného obydlí a osoby ohrožené domácím násilím a ostatní 

osoby, které přicházejí do IC na základě vlastního dobrovolného rozhodnutí.111) 

     IC za rok 2009 eviduje 35 uživatelů služby na základě předchozího vykázání násilné 

osoby. Ve všech případech byli vykázáni muži. V 34 případech byly ohroženými osobami 
                                                            
108) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.23-24 
109) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.17 
110) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.17 
111) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.17 
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ženy, v 1 případě byl ohroženou osobou muž. Nejčastěji se jednalo o násilí, kdy manžel 

napadal manželku (6x), druh družku (12x), ve zbylých případech šlo o vztah zletilé dítě a 

rodič a o rozvedené manžele žijící ve společné domácnosti. IC v roce 2009 eviduje 141 

uživatelů služby bez předchozího vykázání násilné osoby. Dále bylo 7 osobám poskytnuto e-

mailové poradenství a s 30 uživateli služby probíhaly pouze telefonické konzultace. Za rok 

2009 se mezi IC a ohroženými osobami uskutečnilo celkem 1086 osobních a telefonických 

kontaktů, z toho 510 kontaktů (10-30min.) a 576 intervencí (nad 30min.). Spolupracujícími 

organizacemi jsou:112) 

1. Policie ČR 

2. Okresní soudy 

3. Okresní státní zastupitelství 

4. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

5. Ostatní orgány veřejné správy 

6. Azylové domy 

7. Nestátní neziskové organizace 

8. Zdravotnická zařízení 

 

 

 

Hmotná pomoc 

      

     Hmotnou pomoc zajišťují pomocí oblečení, zařizovacích předmětů do domácnosti, 

spotřebičů, ručníků, ložního prádla, nádobí a kočárků. Hlavně dámské a dětské oblečení. 

Poskytují i potravinovou pomoc a část potravin je z evropské potravinové banky.113)  

 

 

 

      

 

                                                            
112) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.18 
 
113) Diecézní charita České Budějovice, Výroční zpráva 2009, str.7 
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     Ráda bych na závěr historiografické a faktografické části uvedla poznatky, které souvisí 

s teoriemi v první části bakalářské práce, a které jsem zdůraznila u shrnutí teoretické části. 

Díky nim mohu dokázat, v čem se s nimi Poradna Eva ztotožňuje a odlišuje.  

     Dle stínové zprávy v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů se neziskové 

organizace potýkají s nedostatkem financování. V Poradně Eva všechny čtyři narátorky 

zdůraznily problém finančního ohodnocení v sociálních službách. Přejí si, aby tato oblast byla 

lépe finančně ohodnocená, protože je to práce náročná. Pro rok 2010 jsou služby sociálního 

poradenství a terénních služeb finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, 

Magistrátem města České Budějovice a Radou vlády pro záležitost romské komunity. 

Zároveň mají i smlouvu s Českými drahami o financování úvěrového jízdného za 

specifikovaných okolností (hlavně pro matky, které jedou navštívit své děti do dětského 

domova). 

     Nejprve vycházím ze strukturálně-operacionální definice Lestera-Salamona, o kterou se 

opírá Frič. Poradna, na kterou se má bakalářská práce zaměřuje, odpovídá jejím rysům. Je 

částečně institucionalizována, nerozděluje zisk (tzn. neslouží primárně k dosahování zisku, a 

tím se vylučuje ze soukromého sektoru), je samosprávná a je dobrovolná (důležitá je 

přítomnost jakéhokoliv dobrovolného prvku). 

     Podle Fričova dělení neziskových organizací odpovídá má poradna první funkci servisní, 

jelikož tuto práci nevykonává z důvodu zisku, ale chápe ji jako své osobní naplnění. 

     Dále bych zmínila Chaloupkovou a její přehled základních problémových oblastí ženských 

organizací, který je také zmíněn v teoretické části. Ženské organizace se nevěnují jen jedné z 

uvedených oblastí, ale více problémům, což mohu dokázat i na své organizaci. Ta se zabývá 

násilím na ženách, problematikou rodiny i rozvojem žen na pracovním trhu a mateřskými 

centry. 

     Poradna Eva, která funguje pod Diecézní Charitou České Budějovice, odpovídá charakteru 

charitní služby v Kodexu charity České Budějovice, osobním přístupem vštěpují pracovním 

postupům charakter služby lásky k bližním (a. respektování poslání Charity a snaha o jeho 

naplňování, b. usilování o to, aby jejich práce byla zároveň zaměstnáním i realizací jejich 

osobního poslání). Pracovnice lidi motivují nebo směřují k nějakému životu, který pro ně 

může být lepší. Respektují poslání Diecézní charity České Budějovice, jelikož lidem poskytují 

hmotnou pomoc (oblečení, vybavení do domácností, potraviny, apod.). Také svou práci 

považují nejen za své zaměstnání, ale i za jejich osobní poslání. Jde jim především o dobro 

ostatních. 
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     K poradně bych mohla podle Chaloupkové a jejího dělení ženských organizací a jejich 

projektů dle oblasti aktivit, zařadit první a poslední oblast, tedy sociálně-psychologickou 

pomoc a poradenství a zprostředkování informací a kontaktů. 

     Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů také 

zdůrazňuje, že ženské neziskové organizace vykonávají různé aktivity. Poradna Eva tomu 

plně odpovídá, jelikož vykonává charitativní a sociální činnost, pomáhá ženám 

z nejrůznějších skupin (obětem domácího násilí, matkám samoživitelkám, apod.) a zapojuje 

se do nejrůznějších mezinárodních projektů. 

     Podle Unie katolických žen trpí ženy nerovností, pokud jde o mzdy a možnosti vzestupu, 

což mi potvrdily všechny pracovnice Poradny Eva, se kterými jsem vedla rozhovor. Také mi 

ale zároveň potvrdily, že každá z nich nemyslí tolik na peněžní hodnotu práce, ale na to, jak 

druhým pomoci, čímž potvrzují, co říká Unie katolických žen. 

     Dle sborníku Kirchenreform jsou ženy prokazatelně ve všech společenských oblastech na 

vedoucích pozicích příliš málo přítomny, což platí i pro církev. Poradna Eva je církevní 

organizací a v jejím případě se jedná o situaci, kde na vedoucí pozici žena je. 
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4.3 Jak aktérky organizaci vnímají, definují a reflektují  její smysl a funkci 

 

 

Smysl práce aktérky 

 

     Cílem bakalářské práce je zjistit, jak aktérky organizaci vnímají, definují a reflektují její 

smysl a funkci. Z odpovědí aktérek vyplývá, že je jejich práce velmi naplňuje a vnímají ji 

velmi pozitivně. 

 

     ,,Práce mi určitě přináší hodně, ať jsou to zkušenosti, protože předtím jsem pracovala jen 

s bezdomovci a nyní s celými rodinami, takže se to rozšířilo. Je to i rozvíjení osobnosti a je to 

zodpovědnější práce, jelikož tam jsou i zapletené děti.´´(R 4, o.59) 

 

     ,,Mám tu práci ráda a chtěla jsem to vždycky dělat. Za polovinu klientů bych i dýchala. Je 

na našem posouzení, abychom poskytli lidem, co potřebují.´´(R 2, o.22) 

 

     ,,Důležitý je pro mě pocit, že to má smysl, i když nejsou výsledky, tak to má smysl, protože 

cesta k cíli může být tím cílem. Mám podporu hlavně v rodině, kde bere sílu. Je to pro mě 

zajímavá práce, kde je hodně komunikace.´´(R 1, o.10) 

 

     Z rozhovorů bylo také zřejmé, že v oblasti sociální práce se častěji než v jiných oborech 

objevuje přátelství. ,,Přátelství se také může vyskytnout a zažívám ho. O této práci jsem také 

měla různé názory jako ostatní, ale když vidím, jak je těžké pro Roma získat alespoň práci 

metače, tak jsem změnila názor.´´ (R 2, o.23) 

 

 

 

Smysl práce pro klientky 

 

     Sociální pracovnice Poradny Eva neočekávají nic ve svůj vlastní prospěch, ale odměnou 

jim je, když jejich klienti začnou žít smysluplný život. 
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     ,,Je dobré jít primárně do práce s tím, že nečekáte, že vám bude pořád někdo děkovat, ale 

fakt je, že spousta klientů děkuje a zpětnou vazbu získávají. Není to špatné, ale není dobré se 

tím nechat příliš hýčkat a ego moc posilovat, protože to do sociální práce nepatří. Těší mě, že 

těm lidem, kteří se na nás obrací, můžeme být užiteční. ,,Nesnažíme se ty lidi zachránit, ale 

mnohem důležitější je ty lidi správně nasměrovat.´´ Užitečnost vidím v tom, že je motivujeme 

nebo směřujeme k nějakému životu, který pro ně může být lepší. Učíme je, jak se říká: ,,Rybu 

si sami ulovit.´´ Má to určitě pro společnost smysl, protože i ta potřebuje sociální 

pracovníky.(R 1, o.10) 

 

 

Vyjednávání s okolím    

 

     Součástí rozhovoru je i to, jak se aktérky staví k názorům okolí v případě jejich práce 

v sociálních službách, která většinou není pozitivně přijímána. Dle aktérek jsou lidé většinou 

ovlivněni stereotypními názory. 

      

     Podle jedné ze sociálních pracovnic je velmi důležité a správné nenechat se ovlivnit 

okolím a věnovat se tomu, v čem vidíme náš smysl a přínos. Tedy tvrdí: ,,Mé okolí je 

ovlivněno stereotypními názory, a protože k mé práci patří i romská komunita s dluhy a 

nezaměstnaností, tak jsou na to lidé hákliví. I když to argumentuji, nelze je přesvědčit a 

nechtějí to pochopit. Pokaždé se jim to snažím vysvětlit, ale pak zjistím, že jim je jedno, jak to 

je a dělám si dál svou práci. Moji přátelé pracují na trhu, kde jsou velké peníze, kde není 

žádná lidská solidarita. Přítel pracuje u firmy, kde člověk musí mít výkon nad 150 procent, 

jinak dostane výpověď. Nezajímá je, pokud je někdo nemocný nebo někdo umřel. Tam přežije 

jen ten nejsilnější a nechápe, proč někdo potřebuje pomoc. Podle mě je skvělé, když existuje 

místo, kde se lidé mohou vypovídat, když neví kudy kam.´´(R 2, o.18) 

 

     ,,Vzhledem k tomu, že romská komunita není moc přijímána, tak se potkávám s názorem, že 

je to zbytečné, a ať si pomůžou sami. Jednoduše mají stereotypní názory.´´(R 4, o.56) 
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Práce a soukromí     

 

     Pracovat v sociálních službách má velký vliv na lidskou psychiku kvůli často bolestným 

situacím, ve kterých se klienti nacházejí. Je zajímavé vědět, zda to má vliv i na aktérky, 

s nimiž jsem uskutečnila rozhovor.   

      

      Člověk by se měl naučit oddělovat práci od svého soukromí, což dokazuje jedna ze 

sociálních pracovnic. ,,Mám tu práci ráda a chtěla jsem to dělat. Beru to tak, že se tady učím 

a získávám praxi. Je na našem posouzení, abychom poskytli lidem, co žádají, ale většina lidí, 

kteří sem chodí, to potřebují. Práci si sebou zatím domu neberu, sice se divím, ale ještě se to 

nestalo. Člověk by se tím neměl trápit doma a neměl by si práci brát domů. Měl by si najít 

nějakou příjemnou činnost, která by mu v tom zabránila.´´(R 2, o.22) 

 

     ,,Bohužel si své zážitky a události z práce domů bereme, když vidíte, že například dítě 
nemá co jíst.´´(R 3, o.44) 

 

   

      

Posun v ženském uvědomování 

 

     Velmi zajímavou informaci jsem získala od jedné ze sociálních pracovnic, která je určitě 

pozitivní pro dnešní vývoj žen ve společnosti. 

      

     Ráda bych tedy zdůraznila velký posun, který zaregistrovala jedna z narátorek a vidí ho 

v ženském uvědomování, jelikož řekla: ,,Mnoho žen vidí, kolik pomoci už se dnes nabízí, a že 

existují různé organizace, které jim mohou pomoci. Vidím, že spousta žen pro pomoc jde, a 

ostatní ženy je následují a nebojí se na nás také obrátit.´´(R 2, o.25) 
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Genderové role v Poradně Eva 

 

     Zajímalo mě, jakým způsobem aktérky vnímají případnou účast mužů ve svém kolektivu a 
jaké by bylo jejich uplatnění v sociálních službách. 

     

      ,,Kdyby bylo více peněz a byl ten tým širší, tak bychom o tom uvažovaly. Dobře si to umím 

představit při terénní práci v rodinách. Není to problém. Zatím se k nám žádný muž nehlásil. 

Mnoho pracovníku mužů jsou empatičtí a vyzařují klid. Musí umět působit přátelsky a 

vyrovnaně. Když ale přijde klientka žena do poradny pro ženy a dívky, tak tam asi očekává 

spíše ženy, takže v poradně muže spíše ne, ale v terénu ano.´´(R 1, o.6) 

 

     ,,Určitě a myslím si, že by to bylo i vhodné. Hodil by se do terénu kvůli bezpečnosti a lépe 

by to působilo. V poradně by určitě byla lepší spíše žena. Je i více sociálních pracovnic než 

sociálních pracovníků a je to kvůli finančnímu ohodnocení  i kvůli empatii a pochopení, což 

muži moc nemají. Muže si dovedu představit v azylovém domě a jako streetworkera. Existují 

azylové domy pro muže i ženy a v domě pro muže si dovedu muže představit. Spíš i sami muži 

budou tíhnout k tomu mužskému kolektivu než k ženám v poradně.´´(R 2, o.16) 

 

     ,,Kdyby tu byl muž, tak by to určitě nenarušoval, ale alespoň by tady byl i jiný názor a 

nápad.´´(R 2, o.20) 

 

     Každá z těchto žen zdůraznila, že v sociálních službách převažují ženy. ,,V této oblasti i 
více pracují ženy, jelikož jsou empatičtější a odolnější vůči stresu.´´(R 3, o.58) 

 

 

 

Postoj k feminismu 

 

     Pochopitelně je zajímavé i to, co si myslí tyto ženy o feminismu, jelikož jejich pracovní 
tým je složen ze samých žen. Postoj k feminismu vyjádřila pouze paní vedoucí a zbylé 
pracovnice se nad tímto postojem nikdy nezamýšlely.  
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     Paní vedoucí tvrdí, že je to, jak říká název jednoho sborníku o feminismu: ,,Je to nové 

čtení světa. Nový pohled na život a na svět, který se objevil, který byl asi potřeba, který je zde 

přítomen. Kvůli němu nastává i lepší postavení žen ve společnosti.´´(R 1, o.9) 

 

     ,,Nikdy jsem se tím nezabývala.´´(R 3, o.50) 

 

    ,,Nemám k němu vztah a nevnímám to.´´(R 2, o.21) 
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Závěr 

 

     U kvalitativní analýzy jsem měla v úmyslu vytvořit kategorie, ale dospěla jsem k závěru, 

že mám málo materiálu, tudíž jsem na několika výrocích chtěla ukázat, jak aktérky organizaci 

vnímají, definují a reflektují její smysl a funkci. Shrnutí poslední části uvádím do konečného 

závěru bakalářské práce, který ukáže vnímání a postoje aktérek vůči Poradně Eva. 

     Poradna Eva se skládá jen ze čtyř pracovnic. Je však obdivuhodné, jak dokážou obstarat 

finance i zázemí pro svou poradnu. Všechny ženy dělají maximum ve své práci, aby pomohly 

těm, kteří to potřebují. Je zřejmé, že jsou ženy obdarované vlastnostmi jako porozumění, 

naslouchání a následná snaha uskutečnit potřeby ostatních. 

     Práce žen v církevní organizaci se hodně posunula k terénní sociální práci a k poradenství, 

čímž dochází ke stále většímu zájmu o duši lidí i o jejich prostředí domova. Vysoké procento 

klientů jsou Romky nebo Romové, jak v terénu, tak i v poradenství. Podle zkušeností jsou ale 

stále nepřijímanou skupinou ve společnosti. V poradenství je cílová skupina širší. Patří sem 

především ženy a dívky od 16 let, které se ocitly v obtížné životní situaci a potřebují pomoci 

se zorientovat. Ukázat každé ženě, že pro ni existuje pomoc, je v dnešním světě nutností.  

     Nejčastějším problémem v poradenství a v terénních službách je také dluhová 

problematika, tudíž se snaží jejímu výskytu zabránit. Důležitá věc, která práci v této oblasti 

komplikuje, je jejich cílová skupina. Ta není ve společnosti příliš pozitivně přijímána, takže je 

to členům organizací tohoto typu často vyčítáno (nepříznivý ohlas úřadů, rodin, příbuzných a 

přátel). Z toho plynou komplikace, které souvisí s obtížným odstraněním názorových 

stereotypů. 

     Sociální práce je podle narátorek pro ženy vhodnější kvůli jejich citlivosti a empatičnosti, 

ale muže z této oblasti ženy nevylučují, jelikož zde pro ně existuje mnoho pracovních 

příležitostí. Větší nerovnost a nespravedlnost ale ženy vidí na výplatních páskách, protože 

tento druh práce je z finančního hlediska málo ohodnocený. Všeobecně si lidé myslí, že muži 

mají větší zájem o vysoké pracovní pozice a ženy mají zájem spíše o pozice sociálních 

pracovnic či učitelek, protože k tomu mají bližší vztah než muži.                                 

     Poradna Eva je jedna z mála církevních organizací, která uznává i potíže členů rodiny jako 

jedinců a nikoli jen rodiny jako celku. Je to velký pokrok v tom, že církevní organizace už 

nemají zájem jen o rodinu jako celek, ale i o samotné členy dané rodiny. Tedy zájem o 

problémy žen a dětí. Mohu to doložit na tvrzení jedné z narátorek, které zní: ,,Snažíme se 
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pomáhat i jednotlivcům v dané rodině, pokud mají potíže. Ať už je to matka či dítě.´´(R 3, 

o.60) 

     Zachycení názorů, přístupů a motivací zúčastněných aktérek přispělo k hlubšímu poznání 

konkrétní organizace, což bylo cílem této práce. Ve svém výsledku není výzkum pouze popis 

zkoumané organizace, ale skrze perspektivu narátorek vypověděl leccos i o ženách v české 

společnosti. Především jaký je smysl jejich práce, jak vnímají genderové role v oblasti práce, 

jak odlišují práci a soukromí a jak se vyrovnávají s reakcemi na jejich práci. 

     Díky psaní bakalářské práce jsem se mohla setkat s úžasnými ženami, které se snaží dělat 

tolik věcí pro ostatní, aniž by za to něco požadovaly. Stačí jim jen to, že pomoc, kterou 

poskytují, má smysl. Svou práci dělají od srdce, což je velmi obdivuhodné a bohužel takových 

lidí není mnoho. Doufám, že se objeví více lidí, kteří budou rádi pomáhat, protože vzájemná 

pomoc je ten nejúžasnější a nejlaskavější lidský čin. Tím bych ráda poděkovala pracovnicím 

Poradny Eva, protože setkání s nimi mi přineslo mnoho nových pohledů a zkušeností. Velmi 

jim děkuji za jejich úžasný přístup a ochotu spolupracovat.  
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Seznam příloh 

 
1. Příloha 

 
             

           TEMATICKÉ OKRUHY POLOSTRUKTUROVANÉHO ROZHOVORU 

 

           Výzkumná otázka: Jak aktérky organizaci vnímají, definují a reflektují její smysl a    

                                            funkci? 

                                            Cílem je zjistit subjektivní reflexe fungování organizace ze strany   

                                             jejich aktérek. 

 
 

1.  Vznik a průběh vývoje poradny Eva 

     Jak vznikla tato poradna? 

     Jaké měly představy na začátku a jak se vyvíjely? 

     Došlo ke změně Vašich cílů? 

 

2.  Jak poradna Eva funguje 

     Jaké má poradna cíle a jakým směrem je činnost poradny zaměřena? Jaké problémy 

     řeší?          

     Na jaké cílové skupiny se poradna obrací? 

     Jaké je z hlediska kvalifikace a dobrovolnosti složení pracovníků? 

     Mohou být členi i muži? 

     Jakým způsobem získáváte finanční prostředky pro svou činnost? 

 

3.  Hodnocení aktivit 

     Jakým způsobem se poradna prezentuje na veřejnosti? Jaká je komunikace s médii, 

     jinými organizacemi, s veřejností a okolím? 

     Jak Vás hodnotí veřejnost? 
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     Spolupracuje Eva s jinými organizacemi?  

     Jsou i jiné podobně založené poradny? Spolupracujete s nimi? 

     Existuje u Vás zahraniční spolupráce? 

 

4.  Sebereflexe 

     Považujete se za ženskou organizaci? 

     Co termínem feminismus rozumíte? 

 

5. Osobní význam této činnosti 

    Co Vám tato práce přináší?  

    Jste za to dostatečně oceňovaná? 

    Jste spokojená s lidmi, které najímáte a se kterými pracujete? 

    Máte podporu okolí? 

    Chtěla jste vždy dělat tuto práci? 

 

    Nechcete sama ještě něco dodat? 
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2. Příloha 

Logo Poradny Eva 

 

 

 

 

3. Příloha 

Letáček Poradny Eva 
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