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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá kritickou sociální prací a jejím možným využitím při sociální 

práci, která je zaměřená na lidi se zdravotním postižením. Diplomová práce má teoretický 

charakter. První dvě části popisují problematiku zdravotního postižení a současnou praxi 

sociální práce s jedinci se zdravotním postižením v České republice. Třetí část se věnuje 

vývoji, metodám a technikám kritické sociální práce se zaměřením na využití v praxi sociální 

práce s lidmi se zdravotním postižením. V závěru jsou uvedena doporučení, jak zahrnout 

prvky kritické sociální práce do profesní přípravy sociálních pracovníků a tím následně do 

praxe sociální práce s jedinci se zdravotním postižením. 

 

 

Abstract 

This thesis deals with critical social work and its potential use in social work, which is aimed 

at people with disabilities. This thesis has a theoretical character. The first two parts describe 

the issue of disability and current social work focused on individuals with disabilities in the 

Czech Republic. The third part is devoted to the development, methods and techniques of 

critical social work with a focus on the practical application of social work with people with 

disabilities. It concludes with recommendations on how to incorporate elements of critical 

social work in the training of social workers and subsequently to the practical social work 

with individuals with disabilities. 
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Úvod 

Práce, kterou předkládám, neslouží jako monografický nebo didaktický text, ale nabízí 

čtenářům základní seznámení a orientaci v tématu  kritické sociální práce, které doposud 

v české literatuře nebylo popsáno. Pojednání o kritické sociální práci je pro potřeby této 

práce redukováno rámcem problematiky zdravotního postižení. Kritická sociální práce 

totiž zahrnuje různé prvky, které respektují různorodost typů zdravotního postižení 

a způsobů, kterými klienti se zdravotním postižením uspokojují své potřeby. Zmíněnou 

různorodost by měla reflektovat také současná praxe sociální práce zaměřená na 

problematiku zdravotního postižení. Kritická sociální práce upozorňuje na významný vliv 

společenských a politických podmínek na kvalitu života jedinců se zdravotním postižením, 

se kterým pracuje makropraxe sociální práce. Současná praxe sociální práce v České 

republice se však zabývá především mikropraxí sociální práce s klienty a na vliv 

společenských a politických podmínek nebere příliš ohled. Cílem mé diplomové práce je 

poukázat na důležitost propojení mikropraxe a makropraxe v přístupu k řešení problémů 

klientů se zdravotním postižením a na důsledky, které má toto propojení pro přístup 

sociálních pracovníků ke klientům.   

 Úvodní kapitola, ve které je popsána problematika zdravotního postižení, čerpá 

kromě řady českých autorů také z knihy Umlčené tělo, v níž Robert Francis Murphy 

popisuje stupňující se handicapy, které zažívá na vlastní kůži z důvodu postupující 

paralýzy. Kapitola dále vychází z mezinárodní a české legislativy, která se týká 

plnohodnotného uplatňování práv osob se zdravotním postižením. Z legislativy, která je 

platná ke květnu 2013, vychází také druhá kapitola, která se věnuje současnému pojetí 

praxe sociální práce s jedinci se zdravotním postižením v České republice. Východiskem 

jsou paradigmata sociální práce, pomocí kterých Malcolm Payne vytvořil opěrný rámec 

k rozlišení rozdílných přístupů k teorii a praxi sociální práce. Český sociální pracovník, 

který je vzděláván především v duchu terapeutického a poradenského přístupu, je v druhé 

kapitole představen v roli poradce, úředníka, posuzovatele a poskytovatele sociálních 

služeb, v menší míře také v roli vedoucího sociální pracovníka a možného iniciátora 

společenské změny. Přestože je tato část práce do jisté míry postavena na aktuálně platné 

legislativě, domnívám se, že jakákoliv její změna po tomto období nikterak neposune 

smysl následující kapitoly, která se věnuje kritickému přístupu k praxi sociální práce 

v kontextu zdravotního postižení. Tato kapitola naopak vychází zejména ze zahraniční 

literatury, neboť autoři v České republice se tomuto tématu nevěnují, kromě výjimek 
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několika příspěvků z konferencí. Mezi klíčové autority v této oblasti patří Janis Fook, která 

je považována za zakladatelku současného kritického přístupu k praxi sociální práce. 

Kromě mnoha odborných textů jsem v poslední kapitole využila také poznatky z osobní 

konzultace, která mi byla umožněna v rámci pobytu této autorky v Praze a  z následného 

workshopu na téma kritické reflexe, který Janis Fook vedla začátkem května na Vyšší 

odborné škole Caritas v Olomouci. V subkapitole o zplnomocňování a obhajování klientů 

v rámci kritické sociální práce se opět vracím k publikaci Malcolma Payne, který na rozdíl 

od Janis Fook, nabízí více pohledů na tuto problematiku.  

 Diplomovou práci uzavírají praktická doporučení, která nabádají vzdělavatele 

v sociální práci, aby učili budoucí i stávající sociální pracovníky, jak mohou využít prvky 

kritické sociální práce při své budoucí nebo aktuální praxi sociální práce zaměřené na lidi 

se zdravotním postižením. Šiklová (in Matoušek, 2001) v této souvislosti připomíná, že: 

„Formování sociální práce jako oboru je nekončící proces, během nějž disciplína 

„dohání“ měnící se společnost, ve které se objevují nové problémy a problémy známé mění 

svůj význam. Tyto problémy je třeba nejen evidovat, analyzovat, ale je nutné hledat i nové 

metody jejich řešení. Proto sociální práce nebude mít nikdy dlouhodobě stabilní, 

jednoznačný obsah, nikdy nebude možné tuto disciplínu vyučovat po řadu let stejným 

způsobem. V tom je obtížnost i výzva sociální práce.“ (Šiklová in Matoušek, 2001: 153)   
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1 Problematika zdravotního postižení 

Zdravotní postižení definuje Světová zdravotnická organizace jako: „částečné nebo úplné 

omezení schopnosti vykonávat některou činnost či více činností, které je způsobeno 

poruchou nebo dysfunkcí orgánu.“ (Novosad, 2009: 12). Mnohé výzkumy potvrzují, že 

zdravotní postižení samo o sobě se přímo dotýká asi deseti procent populace.
1
 Pokud se ale 

podíváme na zdravotní postižení v kontextu ohrožení sociálním vyloučením, musíme se 

nutně zabývat také okolnostmi a důsledky, které zdravotní postižení vyvolává.  

 Společně jsou zahrnuty v pojmu handicap, který Novosad (2011) definuje jako 

„znevýhodnění v určité oblasti osobních a sociálních aktivit.“ (Novosad, 2011: 88) 

Sousloví sociální aktivity naznačuje, že znevýhodnění, která ze zdravotního postižení 

pramení, určitým způsobem ovlivňují i všechny další osoby, které jsou v kontaktu 

s jedincem se zdravotním postižením. Tento fakt dokládá také Michalík (2011), který 

uvádí, že „počet osob, které jsou v té či oné míře zasaženy důsledky zdravotního postižení, 

ať už ve sféře sociální, ekonomické, psychologické a dalších, je daleko vyšší.“ (Michalík, 

2011: 31)  

 Velmi dlouho se diskutuje o tom, jakým způsobem mluvit o lidech, kteří mají 

nějaké zdravotní postižení. Pojmy a označení jsou vždy výsledkem společenského 

konsenzu, který se časem mění a je ovlivněn mnoha faktory. V poslední době se ustálilo 

pojetí, které zdůrazňuje v prvé řadě člověka, jako jedinečnou bytost a zdravotní postižení 

chápe pouze jako jednu z jeho charakteristik. Tento názor podle Michalíka (2011) „souvisí 

se samotnou podstatou bytí … Jí rozumíme právo na plnohodnotný život, právo na 

lidskou důstojnost a na sociální začlenění.“ (Michalík, 2011: 33) Novodobá terminologie 

tedy usiluje o rovnoprávnost s lidmi, kteří žádné zdravotní postižení nemají. Protože však 

zdravotní postižení ve svých důsledcích dostává své nositele v mnoha oblastech do 

nerovného postavení ve srovnání s populací bez postižení, je třeba tato znevýhodnění 

vhodnými způsoby kompenzovat, což znamená pokud možno dorovnávat. Jedině tímto 

způsobem je možné bojovat za sociální začlenění a zároveň proti sociálnímu vyloučení 

jedinců se zdravotním postižením.      

  

 

                                                 
1
 Z výsledků šetření Českého statistického úřadu vyplývá informace, že k 31. 12. 2006 v České 

republice žije 1 015 548 tisíc osob se zdravotním postižením. Celkově tvoří jejich podíl 9, 87% populace ČR. 

(http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08) 
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 1.1 Vývoj postojů k jedincům se zdravotním postižením 

Než společnost dospěla ke zmíněnému úsilí o rovnoprávnost, procházel její vztah k lidem 

se zdravotním postižením různými fázemi.  

 Dlouhou dobu ovlivňoval postoj k lidem se zdravotním postižením medicínský 

model, který ztotožňoval postižené s nemocnými a přisuzoval jim pouze pasivní roli 

příjemců pomoci. Murphy (2001) však vysvětluje, že mezi nemocí a postižením je značný 

rozdíl, přestože jim přisuzuje společný znak, prahovost. „Nemoc je … pěkným příkladem 

… prahového stavu. Nemocný žije v sociálním odkladu, dokud se mu neuleví. … 

postižení stráví v podobném stavu odkladu celý zbytek života.“ (Murphy, 2001: 110). 

Rozdíl mezi těmito pojmy představuje především délka jejich trvání. U nemocného 

člověka se předpokládá, že se vyléčí a role pacienta spolu s omezeními, která jsou s ní 

spojena, je tedy pouze dočasná.  

 Postižení je však role a charakteristika, kterou má její nositel navždy. Veškerá 

omezení, která z postižení vyplývají, jsou trvalá a jejich nositel se s nimi musí naučit žít, 

nebo s nimi spíše musí bojovat do konce svého života. Pro každého pacienta není tak 

náročné přijmout roli pasivního příjemce pomoci a péče, protože ví, že je to pouze 

přechodný stav a dřív nebo později získá zpět svou nezávislost. Pokud by se s rolí 

pasivního příjemce pomoci a péče měl smířit jedinec s postižením, znamenalo by to, že už 

navždy zůstane závislý, bezmocný a izolovaný, nebude plnohodnotně žít, ale pouze 

přežívat. Vzdal by práva rozhodovat o svém životě a zapojit se do společnosti.  

 Podobně pasivně vnímá lidi se zdravotním postižením model osobní tragédie, 

který se podle Novosada (2011) liší od medicínského tím, že „jde o ochranitelský a 

výrazně emotivně laděný přístup. Zdravotní postižení je vnímáno jako lidské neštěstí. Jeho 

nositelé jsou považováni za hodné soucitu a charity.“ (Novosad, 2011: 95) Tento přístup 

někdy bývá připisován pomáhajícím pracovníkům, kteří však tímto způsobem ve svých 

klientech podporují pocit závislosti a neaktivity. Vágnerová (2004) navíc dodává, že „… 

postižený, který potřebuje neustálou pomoc a ohledy, není považován za zcela 

rovnocenného.“ (Vágnerová, 2004: 169) 

 Nejnovější sociální model se naopak snaží zabránit sociálnímu vyloučení lidí se 

zdravotním postižením a podporuje opatření, která jim umožní aktivní zapojení do 

společnosti. Novosad (2011) píše, že tento přístup „podporuje zmocnění lidí s postižením, 

jejich sebeurčení a maximální možnou míru samostatnosti a nezávislosti… je postaven na 

prosazování rovných práv, příležitostí a rovného zacházení, včetně odstraňování různých 
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typů bariér …“ (Novosad, 2011: 95) Tento model přiznává, že jedinci se zdravotním 

postižením jsou ohroženi sociálním vyloučením a jejich postavení je nerovné. Murphy 

(2001) k jejich vyloučenému postavení dodává, že „izolace je oboustranná ulice“ 

(Murphy, 2001: 104) Spatřuje tedy její příčiny nejen na straně společnosti, která vytváří 

mnoho bariér, ale i na straně samotných osob se zdravotním postižením. Postižení 

ovlivňuje veškeré další sociální role člověka. „Není to role je to identita, dominantní 

charakteristika, jíž se musí všechny sociální role přizpůsobit.“ (Murphy, 2001: 90) 

 Člověk nemůže postižení vytěsnit ze své mysli, přestože se je díky obranným 

mechanismům snaží v rámci svého chování a života přehlížet. „Ze všech psychických 

syndromů pojících se k … postižení je nejpronikavější a nejničivější radikální úbytek 

sebeúcty … Ústup ze světa u invalidních lidí jen násobí jejich subjektivní pocity 

poškození a snížení vlastní hodnoty, které se projevují jako stud a vina… obě … 

představují útok na ego: Vina je útokem ze strany superega, neboli svědomí, a stud 

vyvstává z pohany od jiných.“ (Murphy, 2001: 79) V důsledku sníženého sebevědomí pak 

raději přestane kontakty se společností vyhledávat, protože má obavy, jak bude společnost 

na jeho postižení reagovat, hlavně v období, kdy se ještě nevyrovnal se svou pozměněnou 

identitou. Společenské postoje mohou proces opětovného sebepřijetí narušit několika 

způsoby. 

 V nejhorším případě zaujme společnost postoj nepřátelský a mnohdy to ani nesnaží 

skrýt, jako jedna žena, na jejímž výroku Murphy (2001) tuto vyhraněnost ilustruje: „… 

životní okolnosti postižených jsou přiměřené jejich vnitřní povaze. Zkrátka a dobře si svůj 

osud zasluhují.“ (Murphy, 2001: 49) Podobný způsob chování byl typický pro starověkou 

společnost, která vyzdvihovala především výkon a užitek, což vedlo podle Jesenského 

(2000) k represivně-hostilním, případně výběrově-utilitárním postojům vůči jedincům 

s postižením, kterým zůstala alespoň minimální schopnost vykonávat nějaké, ve své době 

nepopulární, činnosti. S tím souvisejí také odmítavé a degradující předsudky, které se 

podle Novosada (2001) „prezentují vylučováním práv a potenciálu lidí s … postižením.“ 

(Novosad, 2011: 79)    

 Michalík (2011) uvádí, že výzkumy postojů společnosti k různým skupinám lidí, 

kteří se ocitají na okraji, prokazují vůči invalidům, jak byla skupina osob se zdravotním 

postižením nazvána, poměrně pozitivní vztah. Je to z části dáno skutečností, že naše 

společnost je historicky ovlivňována křesťanskou morálkou a důrazem na lidská práva. 

Mnoho lidí tedy zaujímá charitativní a podle Jesenského (2000) humánně-filantropické 
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postoje, které byly příznačné především pro období středověku. Murphy (2001) k tomu 

však dodává, že nepsané morální pravidlo, „… že handicapovaným by se mělo pomáhat, 

plníme … z bezpečné vzdálenosti tím, že přispíváme na různé organizace … nebo 

vhodíme pár mincí do žebrákova hrnku. Zdraví lidé si tak uklidňují svědomí, aniž by se 

museli přiblížit dobročinným skutkem zdůrazňují svou vydělenost a nedotknutelnost.“ 

(Murphy, 2001: 109) Tímto způsobem chování je společnost charakterizována už od 

období osvícenství, které se podle Jesenského (2000) vyznačovalo altruisticko-

segregačním postojem vůči lidem se zdravotním postižením, což se projevovalo 

vytvářením mnoha ústavních zařízení, kde bylo o jedince se zdravotním postižením sice 

postaráno, ale zároveň je tyto instituce schovávaly a oddělovaly od okolního světa a 

společnosti. Lidi se zdravotním postižením tak žili v umělém světě svého rezidenčního 

zařízení, aniž by se zapojili do běžného života a navazovali vztahy s lidmi bez postižení. 

Podle Novosada (2011) tento přístup vystihuje pojem disabilismus, který charakterizuje 

jako: „předsudečný postoj, … reprezentovaný paušalizujícím předpokladem, že člověk 

s tělesným či jiným postižením bude více méně neschopný a závislý na pomoci jiných.“ 

(Novosad, 2011: 95) 

 Období 19. a 20. století charakterizuje Jesenský (2000) rehabilitačně-emancipačním 

postojem společnosti vůči lidem se zdravotním postižením. Společnost se snaží, aby 

jedinci se zdravotním postižením znovu získali určité schopnosti. Tento proces umožňují 

různé typy rehabilitace, která je poskytována prostřednictvím systému sociální péče a 

pomoci. Tímto způsobem se lidi se zdravotním postižením částečně osamostatňují. Běžné 

činnosti, které se v průběhu rehabilitace naučí zvládat, vyvolávají u intaktní společnosti 

překvapení. Murphy (2001) upozorňuje na to, že využívání znovunabytých schopností 

„… často vede k tomu, že se lidí na postiženého začnou dívat jako na nějakého hrdinu, 

což je překážka, která zvyšuje napětí a prohlubuje rozporuplnost sociálních vazeb.“ 

(Murphy, 2001: 138) Společnost tím dává člověku s postižením najevo, že nepředpokládá, 

že je schopen vykonávat určité činnosti.  

 Ve 20. a 21. století se objevuje snaha ještě více posunout postoje společnosti vůči 

jedincům se zdravotním postižením směrem, který Jesenský (2000) nazývá preventivně-

integrační. Společnost se snaží zapojit myšlenku integrace osob se zdravotním postižením 

do různých sfér společenského života a začíná u lidských práv. 
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 1.2 Lidská práva jedinců se zdravotním postižením 

Lidská práva získala mezinárodně právní závaznost a zároveň vymahatelnost v roce 1966 

tím, že byla Organizací spojených národů zapsána v Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech a v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech, které postupně ratifikovaly všechny členské státy. Česká republika zahrnula 

lidská práva do své legislativy v roce 1992 prostřednictvím Listiny základních práv a 

svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Trvalo však ještě dlouhých čtyřicet let, 

než bylo právně uznáno, že lidé se zdravotním postižením mají řadu znevýhodnění, která 

jim znemožňují, aby mohli svá práva uplatňovat ve stejné míře jako intaktní lidé. 

O zrovnoprávnění jedinců se zdravotním postižením se snažila řada hnutí, která vzešla 

přímo z řad osob se zdravotním postižením. Novosad (2011: 98) uvádí jako příklad hnutí 

osob převážně s tělesným postižením: „Independent Living (Nezávislý, sebeurčující život) 

…, kteří usilovali o rovnoprávnou účast na životě společnosti a rovný přístup k životním 

příležitostem, jež byly pro ostatní běžné či dostupné.“ Krhutová (in Michalík, 2011: 27–28) 

toto úsilí konkretizuje zejména na „… právo na svobodu pohybu a bydlení, právo na 

vzdělání (včetně vysokoškolského), právo užívat veřejné služby (doprava, přístup do 

veřejných budov).“ Z podobných iniciativ se vyvinul společenskovědní obor disability 

studies, které podle Novosada (2011: 101) „ definují postižení jako formu, resp. 

spouštěč sociálního vyloučení či útlaku.“ Krhutová (in Michalík, 2011: 28) ještě dále 

rozšiřuje definici postižení z hlediska disability studies jako: „důsledek společenských 

podmínek.“  

 Na základě mnoha jiných inciativ a deklarací, které nebyly právně závazné, přijalo 

Valné shromáždění OSN v roce 2006 Úmluvu o právech osob se zdravotním 

postižením. Na mezinárodní úrovni platí od roku 2008, v České republice pak od roku 

2009. Stanislava Makovcová v komentáři k Úmluvě uvádí, že: „Tato Úmluva nezavádí 

žádná nová specifická práva, je založena na principu rovnoprávnosti, zaručuje osobám se 

zdravotním postižením plné uplatnění všech lidských práv a podporuje jejich aktivní 

zapojení do života společnosti.“ (http://www.dchp.cz/res/data/004/000609.pdf) Z hlediska 

postojů společnosti k lidem se zdravotním postižením jsou velmi důležitá ustanovení, která 

požadují právo na důstojnost a respektování jedinečnosti osob se zdravotním postižením 

a ochranu před diskriminací.  

 Úmluva obsahuje i další důležitá ustanovení, která ve svém důsledku brání 

sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením. Mareš (2008) definuje sociálně 
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vyloučené osoby jako „obyvatele/občany dané společnosti, kteří z důvodů, které nemají 

sami pod kontrolou, nemohou participovat na obvyklých aktivitách, k nimž by je jejich 

občanství opravňovalo a na něž aspirují.“ (Burchardt a Le Grand, Piachaud, 1999: 229 in 

Mareš, 2008) 

 Úmluva rovněž vymezuje pojem diskriminace na základě zdravotního postižení: 

znamená jakékoli činění rozdílu, vyloučení nebo omezení provedené na základě 

zdravotního postižení, jehož cílem nebo důsledkem je narušit nebo zrušit uznání, užívání 

nebo uplatnění, na rovnoprávném základě s ostatními, všech lidských práv a základních 

svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti. Zahrnuje 

všechny formy diskriminace, včetně odepření přiměřené
2
 úpravy. 

(http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf) 

 

 1.2.1 Právo na vzdělání 

Aby se jedinci mohli podílet na životě společnosti, potřebují vzdělání. Úmluva hovoří 

o právu na inkluzivní vzdělávání. Tento princip se objevuje v Národním plánu vytváření 

rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014:  

„V základním a středním stupni vzdělávání má každé dítě právo na vzdělávání ve škole 

hlavního vzdělávacího proudu v místě, kde žije. S tímto cílem souvisí rovněž postupné 

přetváření stávajícího systému škol samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se 

zdravotním postižením a rozšíření jejich působnosti směrem ke školám hlavního 

vzdělávacího proudu, kterým by nově měly poskytovat odborné, metodické, didaktické a 

technické zázemí.“ (http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/narodni-plan-

vytvareni-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-obdobi-2010---

2014-70026/) 

 Podle portálu veřejné zprávy v České republice momentálně funguje tato praxe 

vzdělávání žáků a studentů se speciálními potřebami: 

 

Základní vzdělávání 

 Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením zajišťuje individuální 

integrace ve školách hlavního vzdělávacího proudu, se zajištěním speciálních podmínek a 

speciálně-pedagogické nebo psychologické péče, zpravidla podle individuálního 

                                                 
2
 http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/199/4597.html 
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vzdělávacího plánu. Dále skupinová integrace ve speciálních třídách v rámci běžných 

škol, kde se žáci se mohou v některých předmětech vzdělávat s intaktními žáky a podle 

možností se zapojují do aktivit mimo vyučování. Poslední možností jsou školy samostatně 

zřízené pro tyto žáky, tedy speciální třídy, speciální školy pro děti, žáky a studenty 

především s těžšími formami zdravotního postižení, s upraveným vzdělávacím programem 

a nejvyšší mírou podpůrných služeb. Konkrétně se jedná o základní školu praktickou, 

kde se žáci s lehčím postižením vzdělávají 9 let nebo základní školu speciální, kde se žáci 

s těžším a kombinovaným postižením vzdělávají 10 let.  

 Podpůrné služby k základnímu vzdělávání poskytují poradenská a jiná školská 

zařízení, konkrétně se jedná o speciálně pedagogická centra a pedagogicko-

psychologické poradny.  

 Převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se 

zdravotním postižením nebo do vzdělávacího programu základní školy speciální provádí 

ředitel školy, a to na základě písemného doporučení odborného lékaře a školského 

poradenského zařízení a pouze s předchozím souhlasem zákonného zástupce žáka. Pokud 

by ředitel odmítl žáka zařadit, je možné podat stížnost na krajský úřad (odbor školství).  

 

Střední vzdělávání 

 Střední vzdělávání studentů žáků se speciálními potřebami probíhá buď na běžných 

středních školách v rámci individuální integrace, nebo 1 rok na praktické škole.  

 Přes různé integrační snahy však dosud převládá vzdělávání na školách, které jsou 

určeny přímo pro žáky se speciálními potřebami a ředitelé běžných škol nejsou příliš 

nakloněni individuální integraci. 

 

Vysoké školy 

 Většina státních vysokých škol má střediska pro podporu studentů se specifickými 

potřebami. Podpora je však ovlivněna skutečností, že mezi studenty se specifickými 

potřebami jsou zahrnuti také studenti s vývojovými poruchami učení. Novosad (2009) 

upozorňuje, že specifický je způsob uspokojování potřeb, protože potřeby těchto studentů 

se neliší od potřeb intaktních studentů. 
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 1.2.2 Právo na práci 

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, mají jedinci 

se zdravotním postižením právo na pracovní rehabilitaci. Jedná se o souvislou činnost, 

která je zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání. 

Zahrnuje zejména 

 poradenskou činnost, která je zaměřena na volbu povolání, zaměstnání nebo jiné 

výdělečné činnosti 

 teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou 

činnost, tedy přípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů, 

přípravu k práci a specializované rekvalifikační kurzy 

 zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání 

 vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné 

činnosti. 

Pracovní rehabilitaci zabezpečuje a financuje krajská pobočka Úřadu práce podle místa 

bydliště osoby se zdravotním postižením. Zde člověk se zdravotním postižením společně 

s pracovníkem sestaví individuální plán pracovní rehabilitace, který se pak realizuje ve 

spolupráci s pracovně-rehabilitačními středisky. 

 

Příspěvky zaměstnavatelům 

Stát se snaží různými způsoby motivovat zaměstnavatele, aby zaměstnávali jedince se 

zdravotním postižením. Zmiňuje se o tom Michalík (2011: 74): Zaměstnavatelé, kteří mají 

více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, jsou povinni zaměstnávat minimálně 4% 

zaměstnanců se zdravotním postižením. Místo toho ovšem mohou také odebírat zboží nebo 

služby od zaměstnavatele, který zaměstnává více 50% osob se zdravotním postižením. 

Zákon umožnuje ještě další variantu v podobě odvodu peněz do státního rozpočtu. Přestože 

stát může zaměstnavatelům přispět na zřízení i provoz chráněného pracovního místa pro 

osobu se zdravotním postižením, mnoho zaměstnavatelů stále volí variantu povinného 

finančního odvodu, přestože jeho roční výše činí „za každou osobu se zdravotním 

postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v 

národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit 

povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.“ (zákon o zaměstnanosti: § 82) 
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 Murphy (2001) uvádí některé důvody, proč nechtějí zaměstnavatelé přijímat 

zaměstnance se zdravotním postižením: 

 „… přesvědčení, že tělesné potíže handicapovaných povedou k nadměrným 

absencím… 

 … nejsou handicapovaní v práci tak produktivní jako zdraví. Ve skutečnosti je 

pravdou opak a řada postižených kompenzuje své tělesné nedostatky lepšími 

pracovními výsledky. …  

 … postižený zaměstnanec by mohl odpuzovat zákazníky nebo ostatní 

zaměstnance“ (Murphy, 2001: 121–122) 

Míra zaměstnatelnosti jedinců se zdravotním postižením úzce souvisí s jejich vzděláváním 

a rekvalifikací, které jsem zmínila výše. Murphy (2001) k tomu dodává zajímavý poznatek 

z praxe ve Spojených státech amerických: „rekvalifikace postižených mění člověka 

z příjemce dávek v daňového poplatníka a to může za jeho život přinést stovky tisíc dolarů 

na úsporách veřejných výdajů – mnohokrát víc, než činí skromné náklady na jeho 

vzdělání.“ (Murphy, 2001: 123) 

 Je však také potřeba, aby jedinci se zdravotním postižením ovládali určité sociální 

dovednosti. Vzhledem k tomu, že se mnozí z nich vzdělávali ve speciálních školách 

s vrstevníky, kteří také mají určité postižení, je možné, že neměli dost příležitostí, aby si 

osvojili některé zákonitosti mezilidských vztahů. Při hledání zaměstnání je například 

důležité, aby si dokázali dobře sepsat životopis, při pracovním pohovoru vystupovali 

s přiměřeným sebevědomím, neodvraceli se od osoby, se kterou hovoří nebo si například 

uvědomili, že je třeba se vyvarovat určitého chování, které se ve společnosti lidí se stejným 

zdravotním postižením běžně toleruje, ale intaktní společnost je může chápat jako 

podivínství. 

 K získání těchto dovedností, nalezení a udržení práce mohou osoby se zdravotním 

postižením využít podporované zaměstnávání. Jedná se o službu, která podporuje „lidi ze 

znevýhodněných skupin při hledání a udržení si zaměstnání na otevřeném trhu práce 

za rovných podmínek - člověk s postižením pracuje na běžném pracovišti, je v kontaktu 

se spolupracovníky bez postižení, jeho práce je placená. Při hledání pracovního místa se 

vychází z možností člověka, ne z jeho omezení. Podpora se poskytuje podle individuálních 

potřeb a schopností konkrétního člověka s respektem k prioritám jednotlivých uživatelů 

v délce 24 měsíců.“  (http://www.abilympics.cz/html/zamestnavani/o_programu.htm) 
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V rámci této služby spolupracuje jedinec se zdravotním postižením přímo na svém 

pracovišti s pracovním asistentem. Mimo své pracoviště pak s pracovním konzultantem. 

 

 1.2.3 Právo na informace 

Jedinci se zdravotním postižením mají ztížený přístup k informacím. Dalo by se 

předpokládat, že nejhůře by na tom měly být osoby se zrakovým postižením, protože 

většinu informací získáváme pomocí zraku. Tito lidé si musejí většinu informací 

zapamatovat, přestože existují různé záznamníky, které jim situaci usnadňují. Podle míry 

svého postižení mohou číst informace pomocí různých zvětšovacích a osvětlených 

pomůcek ve zvětšeném černotisku. Nevidomé osoby přijímají informace ve zvukové 

podobě, nebo používají Braillovo písmo, a to především k poznámkám a označování. 

Z šetření Českého statistického úřadu však vyplývá, že větší omezení v přístupu 

k informacím pociťují osoby se sluchovým postižením
3
. Obecně panuje názor, že neslyšící 

se dorozumívají a přijímají informace pomocí znakového jazyka. Liberdová (in Forum sp 

4/2012) však upozorňuje na to, že z celkového počtu neslyšících tvoří osoby, které se 

dorozumívají znakovým jazykem pouze necelé jedno procento. Všichni ostatní neslyšící 

jsou ohluchlí. Liberdová (2012) uvádí, že: „jejich komunikační potřebou je rozumět 

ostatním pomocí psané češtiny  V roce 2012 tedy byla poskytnuta částka 5 083 000 Kč 

na tlumočení do/ze znakového a žádné prostředky na přepis mluveného slova pro většinu 

lidí s vadou sluchu  Kvůli byrokratickým pravidlům je odpírán přístup k informacím 

ohluchlým lidem, kteří jsou tak nadále vystaveni diskriminaci v přístupu k informacím.“ 

(Liberdová in Forum sp 4/2012: 24). 
4
 

 Fook (2002) uvádí, nové technologie umožňují široké rozšíření důležitých 

informací. Pokud mají jedinci se zdravotním postižením přístup technice, může jim 

usnadnit přístup k informacím. Je však třeba dodat, že například osoby se zrakovým 

postižením potřebují speciálně upravené webové stránky, aby se v informacích na internetu 

vyznaly, neboť čtecí programy čtou naprosto všechno, co je na webu zobrazeno, včetně 

reklam.
5
 

                                                 
3
 K 31. 12. 2006 uvedlo 11 252 osob se sluchovým postižením a 4 252 osob se zrakovým postižením, že 

vnímají omezení v oblasti přístupu k informacím. (http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08) 

 
4
 Naopak na vysokých školách, bývá stále ještě zvykem spíše investovat do kopírování a skenování studijních 

materiálů, což handicapuje neslyšící, neboť mluvená a psaná čeština pro ně není mateřský jazyk. 
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 Velké množství informací, které je možné na internetu najít například o příspěvcích 

pro osoby se zdravotním postižením, má však také svá rizika. Jedincům se zdravotním 

postižením nikdo nezaručí, že zveřejněné informace odrážejí proběhlé legislativní změny. 

Aktuálnost a pravdivost informací tedy nejsou jisté. Fook (2002) uvádí, že právě zde 

nastupují sociální pracovníci. Jedním z důležitých úkolů praxe sociální práce je poskytnout 

lidem se zdravotním postižením pravdivé informace a vybrat pouze ty, které jsou pro jejich 

situaci relevantní. Tím sociální pracovníci přispívají k samostatnosti klientů a jejich 

začleňování do společnosti.  

                                                                                                                                                    
5
 Přístupností webů (nejen) pro osoby se zrakovým postižením se zabývá projekt Blind friendly, viz 

http://blindfriendly.cz/ 
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2 Současná praxe sociální práce s jedinci se zdravotním 

postižením 

Praxe jakékoliv disciplíny potřebuje vymezit pole své působnosti a je ovlivněna mnoha 

faktory. Payne (2005) uvádí, že praxe sociální práce je ovlivněna formálními 

a neformálními teoriemi o tom, co je sociální práce, jak ji vykonávat a také světem klientů. 

Definice sociální práce tedy může být výhradně teoretická nebo v sobě zahrnuje praktické 

zkušenosti. Americká asociace sociálních pracovníků definuje sociální práci takto: 

„Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na zlepšení nebo obnovení sociálního 

fungování klienta (jedince, skupiny či komunity) a na tvorbu společenských podmínek 

příznivých pro tento cíl.“ 

 (http://www.wright.edu/cola/Dept/social_work/sw_definition.htm) 

 Uvedená definice naznačuje dva směry, kterými by se praxe sociální práce měla 

ubírat, aby přispěla k optimálnímu sociálnímu fungování klientů. V prvním případě se 

jedná se o přímou práci s klienty, která je zahrnuta do oblasti mikropraxe sociální práce. 

V druhém případě, který je v režii makropraxe sociální práce, se jedná o aktivity, které 

obhajují nezbytnost legislativních úprav ve prospěch klientů a upozorňují na důsledky, 

které jejich uzákonění nebo odmítnutí vyvolá v praktickém životě našich klientů. Klienty 

jsou pro potřeby této práce jedinci se zdravotním postižením.  

 Matoušek (2001) navíc uvádí, že samotnou praxi sociální práce můžeme rozlišovat 

jak podle cílové skupiny (menšiny, občané se zdravotním postižením, senioři a další) tak 

i podle úrovně, na které je vykonávána: mikroúroveň, mezoúroveň nebo makroúroveň. 

Mikroúroveň je složena z individuálních faktorů jedince se zdravotním postižením 

a environmentálních charakteristik rodiny (jednotlivci). Mezoúroveň (skupina, rodina) 

obsahuje faktory nejbližšího sociálního prostředí člověka se zdravotním postižením, který 

zahrnuje kontext sousedství (či komunity), různých podpůrných organizací aj. 

Makroúroveň (zlepšování sociálních podmínek a změny v celé společnosti) zahrnuje 

komunitní či environmentální faktory široké socioekonomické úrovně jako jsou oblast 

sociální politiky, přístup ke zdrojům a příležitostem.  

 Janebová a Musil (2007) vysvětlují sociální fungování jako: „klientem akceptované 

uplatňování tohoto klienta ve společnosti, které není v rozporu s očekáváním sociálního 

prostředí.“ (Janebová a Musil, 2007: 60). 
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 2.1 Mikropraxe sociální práce 

Podle Matouška (2011) se může sociální pracovník v této oblasti definovat jako: „poradce, 

(socio)terapeut, koordinátor neboli manažer.“ (Matoušek, 2011: 24) Sociální pracovník 

používá metody, které vycházejí z určité teoretické základny. V rámci mikropraxe se mu 

podle Payna (2005) nabízí Reflexivně-terapeutické malé paradigma, které Dominelli 

(2002c in Payne, 2005) nazývá Terapeuticko-pomáhajícím a Ondrejkovič (2000 in 

Matoušek, 2011) pouze Terapeutickým. Payne (2005) jej definuje jako přístup, při kterém 

se: „sociální práce snaží dosáhnout co nejlepšího sociálního fungování klienta tím, že 

podporuje a usnadňuje jeho růst … Během opakovaných setkání má pracovník možnost 

ovlivňovat klientovy názory, které se postupně mění. Zároveň také klient ovlivňuje a 

obohacuje způsob, jak pracovník rozumí světu klientů.  Tímto způsobem získá klient 

kontrolu nad svými pocity a způsobem života.“
6
 (Payne, 2005: 8–9) Sociální pracovník se 

tedy snaží klienta ovlivnit tak, aby byl schopen samostatně řešit problémy, které vyplývají 

z jeho zdravotního postižení. Způsob, který sociální pracovník při práci s klientem 

používá, je ovlivněn mnoha faktory. Prvním faktorem je on sám, protože Johnsson (1998) 

uvádí, že pomocník přináší hlavně sebe sama do situace pomoci, aby ostatním lidem 

umožnil naplnit potřeby a vyřešit problémy přijatelněji. Sociálního pracovníka při výkonu 

praxe tedy ovlivňují jeho vlastní postoje, hodnoty, ale i předsudky.  

 Dalším vlivným faktorem je organizace, která ho zaměstnává, protože má podle 

Musila (2004) vytvořená: „pravidla přístupu ke klientům a metody práce s nimi.“ (Musil, 

2004: 22) Uvedené faktory formují pracovníkův názor na to, co klient potřebuje a jaké 

problémy je třeba řešit. Janebová (2010) s odkazem na Laana v této souvislosti upozorňuje, 

že může dojít k ukázňování klientů „jako nelegitimní strategii či zneužití moci ze strany 

sociálních pracovnic a pracovníků.“ (Janebová, 2010: 48)   

 V jaké míře se může lišit pohled pracovníků a klientů na to, jaké problémy 

souvisejí se zdravotním postižením, ukazuje následující tabulka: 

 

 

 

                                                 
6
 Social work as seeking the best possible well-being for individuals, groups and communities in society, by 

promoting and facilitating growth  A constant spiral of interaction between workers and clients modifies 

clients‘ ideas and allows workers to influence them; in the same way, clients affect social workers‘ 

understandings of their world as they gain experience of it.  In these ways, clients gain power over their 

own feelings and way of life. (Payne, 2005: 8–9) 
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Tab. č. 1 Pořadí problémů z hlediska názoru handicapovaného a soc. pracovníka 

Pořadí dle závažnosti Názory občanů se 

zdravotním postižením  

 

Názory úředníků - pracovníků 

sociální  sféry 

1 Zájem státu a politiků o 

problémy občanů se 

zdravotním postižením 

Nezaměstnanost 

2 a) Nezaměstnanost 

b) Adekvátní sociální 

služby 

Bezbariérová doprava 

3 Možnost účasti na 

veřejném životě 

Předsudky členů většinové 

společnosti 

4 Bezbariérová doprava Problémy v komunikaci ze strany 

samotných lidí s postižením 

6 Možnost kulturního a 

sportovního vyžití 

Možnost kulturního a sportovního 

vyžití 

6 Předsudky členů 

většinové společnosti 

a) Možnost účasti na veřejném životě 

b) Raná péče pro rodiny a děti 

s postižením 

7 a) Raná péče pro rodiny 

a děti s postižením 

b) Problémy 

v komunikaci ze strany 

samotných lidí 

s postižením 

Adekvátní sociální služby 

8 Možnost vzdělání Možnost vzdělání 

9 Nízké vzdělanost Zájem státu a politiků o problémy 

občanů se zdravotním postižením 

10 ---------------------------- Nízké vzdělanost 

Převzato z Michalíka (2005), cit. dle Kodymová (2008) 
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V rámci mikropraxe sociální práce s jedinci se zdravotním postižením se v České republice 

vychází ještě z dalšího malého paradigmatu, které se Payne (2005) nazývá 

Individualisticko - reformistickým, Dominelli (2002c in Payne, 2005) Udržovacím a 

Ondrejkovič (2000 in Matoušek, 2011) Poradenským. V tomto kontextu Payne (2005) 

uvádí, že: „Sociální práce představuje jeden z prvků sociální služeb, které jsou 

poskytovány jednotlivcům ve společnosti. Snaží se uspokojit individuální potřeby klientů, a 

proto zlepšuje sociální služby, tak aby byly poskytovány efektivněji, dále se snaží udržovat 

pořádek ve společnosti, tím, že naučí klienty, aby byli samostatně schopni znovu získat 

stabilitu, i když se objeví těžkosti.“
7
 (Payne, 2005: 9) 

 Sociální práce je do jisté míry prodloužená ruka sociální politiky, jejímž cílem je 

udržení sociálního smíru mezi všemi občany, aby mohla uskutečňovat různé politické 

kroky. Snaží se proto, aby byla uspokojována práva všech občanů. Z první kapitoly 

vyplývá, že jedinci se zdravotním postižením mají uplatňování svých práv v mnoha 

ohledech ztíženo. Sociální politika proto vytváří prostřednictvím legislativy různá opatření, 

která mají lidem se zdravotním postižením v tomto ohledu pomoci. Sociální pracovník má 

tedy v rámci poradenství klientovi pomoci, aby se ve vytvořených opatřeních zorientoval a 

dokázal je pak co nejlépe využít pro zlepšení své situace. Tuto povinnost ukládá sociálním 

pracovníkům také Etický kodex sociálních pracovníků České republiky (in Matoušek, 

2003), který v odstavci 2.1.5 uvádí, že: „Sociální pracovník podporuje klienty při 

využívání všech služeb a dávek sociálního zabezpečení, na které mají nárok, a to nejen od 

instituce, ve které jsou zaměstnáni, ale i ostatních příslušných zdrojů.“ (in Matoušek, 

2003: 370) Z toho vyplývá, že sociální pracovník je zodpovědný za to, aby klient věděl 

o všem, co může využít. Záleží však už jen na něm, zda to opravdu využije. Payne (2005) 

připouští, že je třeba, aby sociální pracovníci usilovali o zvýšení efektivity poskytování 

sociálních služeb. Obsah sociální služby je ale možné měnit jen do té míry, kterou 

umožňuje zákon o sociálních službách, který vymezuje, co konkrétní sociální služba 

zahrnuje, tedy přesněji řečeno, jaké aktivity mohou být finančně podporovány.  

 Poradenský přístup k praxi sociální práce souvisí, jak uvádí Payne (2005), 

„s liberální politikou, která chápe osobní svobodu v mezích zákona jako nejlepší 

                                                 
7
 Social work as an aspect of welfare services to individuals in societies. It meets individuals‘ needs and 

improves services of which it is part, so that social work and services can operate more effectively  social 

work as maintaining the social order and social fabric of society, and maintaining people during any period 

of difficulties they may be experiencing, so that they can recover stability again. (Payne, 2005: 9) 
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společenské uspořádání.“
8
 (Payne, 2005: 9) Sociální pracovník pak může podat jedinci se 

zdravotním postižením v rámci sociálně politických nároků, pouze vyčerpávající 

informace, o jeho možnostech, které jsou vymezeny zákonem. Klient si tedy v rámci 

možností poradí. V České republice se poměrně často mění okolnosti, které vedou ke 

zvyšování nákladů na uspokojování životních potřeb. Legislativa, která lidem se 

zdravotním postižením pomohla k tomu, aby se s těmito změnami vyrovnali, se bohužel 

mění mnohem pomaleji a někdy i opačným směrem. Například uzákonění příspěvku na 

mobilitu a příspěvku na péči nahradilo vyšší počet dávek sociální péče, které do té doby 

lidem se zdravotním postižením usnadňovaly jejich nelehkou situaci. První stupeň 

příspěvku na péči pro osoby starší 18 let byl navíc ještě snížen, protože byl zneužíván. Na 

toto opatření bohužel ale nejvíce doplácejí dospělé osoby se zdravotním postižením, které 

jej pobírají oprávněně. Sociální pracovníci tedy s jedinci se zdravotním postižením pracují 

především na tom, aby se ve změnách orientovali a dokázali se jim opakovaně 

přizpůsobovat.  

 Payne (2005) konstatuje, že: „Pracovník, který se pohybuje mezi reflexivně-

terapeutickým a individualisticko-reformistickým paradigmatem, poskytuje terapeutické 

pomáhající služby, vystupuje v roli manažera péče a  respektuje systém poskytování 

sociálních služeb, jehož je součástí.“
9
 (Payne, 2005: 10) V této souvislosti se zdá být 

přesnější definice sociální práce podle Krause (2011) ve znění: „sociální práce je převážně 

                                                 
8
 This view expresses the liberal or rational economic political philosophy – that personal freedom in 

economic markets, supported by the rule of law, is the best way of organising society.  (Payne, 2005: 9) 
 
9
 If you or your agency were positioned at A  your main focus might be providing services in a 

therapeutic, helping relationship, as a care manager (in managed care)  You might do very little in the 

way of seeking change the world and by being part of an official or service system, you are accepting the 

pattern of welfare services as it is. 

   (Payne, 2005: 10) 
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praktická věda, která usiluje prostřednictvím procesů pomoci a kontroly o dosažení 

sociální změny jednotlivců, skupin nebo komunit, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 

situaci, tak, aby tito fungovali v souladu s normami a hodnotami dané společnosti.“ 

(Kraus, 2011: 30) 

 Payne (2005) definuje ještě třetí malé paradigma, ke kterému se vrátím 

v subkapitole o makropraxi sociální práce s lidmi se zdravotním postižením.   

            

 2.1.1 Sociální pracovník jako poradce 

Sociální pracovníci jsou nedílnou součástí týmu odborníků, kteří pomáhají jedincům se 

zdravotním postižením, aby se dokázali se svou situací vypořádat. Mohou se například 

prostřednictvím sociální služby raná péče podílet na habilitaci lidí se zdravotním 

postižením, kterou Novosad (2009) definuje jako: „proces „prvoutváření“ schopností 

u osob s vrozeným nebo velmi časně získaným postižením.“ (Novosad, 2009: 91). Častěji 

jsou sociální pracovníci zapojeni do procesu rehabilitace, který se skládá z mnoha složek. 

Přestože by bylo pro klienty nejlepší, kdyby jednotlivé složky spolupracovaly, bohužel 

tomu naše legislativa příliš nepomáhá. Bruthansová a Jeřábková (2012) konstatují, že: 

„V průběhu minulého desetiletí byla opakovaně iniciována zasedání odborné veřejnosti, 

která měla za cíl … připravit zákon o ucelené (nyní koordinované) rehabilitaci, … 

k přijetí tohoto zákona však v České republice dosud nedošlo.“ (Bruthansová a Jeřábková, 

2012: 19) 

 Lidé se zdravotním postižením se tak k sociálním pracovníkům dostávají většinou 

po předchozím kontaktu s lékařem nebo lékaři, kteří jim sdělí, že jsou jedinci se 

zdravotním postižením, léčí je a mají na starosti také léčebnou rehabilitaci. Záleží na 

kompetenci a ochotě lékařů, zda těmto lidem zároveň sdělí, ke komu se dále mohou obrátit 

o pomoc, případně jaké možnosti se jim v jejich nové životní situaci nabízejí. Lidé se 

zdravotním postižením na základě doporučení nebo z vlastní iniciativy zjistí, že existují 

sociální služby a určité dávky, které jim mohou situaci usnadnit. Sociální pracovník, ať už 

je nebo není členem rehabilitačního týmu, má v rámci procesu rehabilitace podle Novosada 

(2009) na starosti nejprve „vytvoření a stabilizaci přijatelných životních podmínek 

a získání dávek sociálního zabezpečení i adresných sociálních služeb.“ (Novosad, 2009: 

96) Je pravděpodobné, že se sociální pracovník setká s  člověkem se zdravotním 

postižením poprvé v roli poskytovatele sociální služby. Přestože se různé sociální služby 

liší v činnostech, které nabízejí, podle zákona o sociálních službách (2006): „Každá osoba 
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má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení 

nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení, které zahrnuje základní a odborné 

poradenství.“ (zákon 108/2006, Sb.:  §2 a §37) Sociální pracovník tedy zpočátku zastává 

především roli poradce.  

 Jedinec je považován za osobu se zdravotním postižením teprve poté, co obdrží 

Průkaz osoby se zdravotním postižením. Sociální pracovník ho proto odkáže na příslušné 

kontaktní pracoviště Úřadu práce, kde si může o průkaz požádat. Jestli dostane průkaz typu 

TP, ZTP nebo ZTP/P záleží na tom, jak je posouzen zdravotní stav konkrétního člověka 

s postižením. Záleží také na výsledku sociálního šetření v domácnosti žadatele. Průkaz 

nepřináší svým držitelům mimořádné výhody, podle kterých byl dříve nazýván. Svým 

držitelům však usnadňuje některé běžné situace, které intaktní jedinci zvládají bez 

problému. Jedná se například o možnost parkovat na vyhrazeném místě, které je dostatečně 

široké pro manipulaci s invalidním vozíkem, a zároveň ne příliš vzdálené od instituce, 

u které se nachází. Lidé s pohybovým postižením velmi ocení blízkost vchodu do 

zdravotnického zařízení, které musí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu navštěvovat 

častěji a mohou tak ušetřit síly i čas, který by strávili hledáním vhodného parkovacího 

místa, které může být třeba uprostřed areálu.  

 V souvislosti s vyššími náklady na dopravu, které se týkají většiny osob se 

zdravotním postižením, odkazuje sociální pracovník klienta opět na Úřad práce, kde si 

může požádat o příspěvek na mobilitu. 

 Osobám se zdravotním postižením velmi usnadňují život také různé kompenzační 

pomůcky. Sociální pracovník by měl klientovi v rámci odborného sociálního poradenství 

sdělit, na které pomůcky přispívá zdravotní pojišťovna, případně je hradí nebo půjčuje, 

a na které pomůcky může přispět Úřad práce prostřednictvím příspěvku na zvláštní 

pomůcku. Jak ale upozorňuje Murphy (2001), široká škála pomůcek ještě nemusí 

znamenat, že je lidé se zdravotním postižením využijí, protože: „všechny přístroje a 

pomůcky pro nemocné jsou nehorázně drahé, neboť se předpokládá, že se účet uhradí 

z pojištění nebo veřejných zdrojů.“ (Murphy, 2001: 55) 

 Sociální pracovník dále informuje člověka se zdravotním postižením o sociálních 

službách, které by mu mohly usnadnit jeho situaci. Může se jednat o služby bezplatné, 

mezi které podle zákona o sociálních službách patří například: „raná péče, tlumočnické 

služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální 

rehabilitace a služby sociálně terapeutických dílen.“ (zákon 108/2006, Sb.:  §72). Zákon 
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o sociálních službách dále vymezuje také služby, které jsou poskytované za úhradu, jako 

jsou například: „pobytové služby poskytované v týdenních stacionářích, domovech 

pro osoby se zdravotním postižením, osobní asistence, pečovatelská služba, průvodcovská 

a předčitatelská služba a služby v denních stacionářích.“ (zákon 108/2006, Sb.: §73). 

 K úhradě poskytovaných sociálních služeb by měl lidem se zdravotním postižením 

sloužit příspěvek na péči, o který si mohou požádat opět na Úřadu práce. Tento příspěvek 

umožňuje klientům, aby sami rozhodovali o tom, kterou sociální službu jím zaplatí. Tímto 

se podle Salamon (2001) stávají „zákazníkem sociální služby.“ (Salamon, 2001: 6–9) 

Zároveň jsou však osoby se zdravotním postižením omezeny ve svém rozhodování výší 

příspěvku na péči a také omezeným počtem aktivit, které jsou podle zákona o sociálních 

službách za sociální služby považovány. V této souvislosti Krhutová, Michalík a kol. 

(2005) připouštějí, že: „stát určuje, jaká sociální služba je pro občana vhodná.“ 

(Krhutová, Michalík a kol., 2005: 10) 

 V souvislosti s poradenstvím je třeba, aby si sociální pracovník uvědomil, že sice 

existuje velké množství kompenzačních pomůcek a sociálních služeb pro lidi s určitým 

typem postižení, ale ne všechny klient, se kterým právě hovoří, potřebuje. Watson a 

Westová (2006: 120) upozorňují, že „při posouzení potřeb, je třeba do procesu zapojit i ty, 

kteří jsou posuzováni. Proces má být v tomto smyslu partnerským, nikoliv expertním.“ 

(Watson a Westová in Navrátil, 2007: 78). K tomu Novosad (2009) dodává, že „nevhodně 

vedená poradenská strategie, netaktní jednání nebo neaktuální rada může klienta 

dlouhodobě poškodit … a odradit jej od dalšího vyhledávání pomoci, kterou potřebuje.“ 

(Novosad, 2009: 101) 

     

 2.1.2 Sociální pracovník jako úředník a posuzovatel 

Na Úřadu práce sociální pracovník nejprve v roli úředníka převezme od klienta se 

zdravotním postižením příslušné vyplněné žádosti. Sociální pracovníci, kteří jsou 

zaměstnáni ve státní správě, bývají kvůli formálním náležitostem, které od klientů 

vyžadují, považováni za byrokraty, kteří lidem se zdravotním postižením jen komplikují 

život. Na obranu těchto pracovníků uvádí Murphy (2001), že: „… Byrokratické 

organizace … plodí neosobnost … Je však třeba zdůraznit, že „racionalita“ byrokracie 

se vztahuje pouze ke snaze vnutit řád, nikoli k jejímu skutečnému fungování.“ (Murphy, 

2001: 26) 
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 Po zpracování žádostí se sociální pracovník s klientem setkává až během 

ohlášeného sociálního šetření v jeho domácnosti. Jeho úkolem je získat od klienta 

prostřednictvím rozhovoru podklady pro vypracování zprávy pro posudkového lékaře, 

který určí, zda a jaký stupeň závislosti jedinci se zdravotním postižením náleží. Sociální 

pracovník se zde dostává do role posuzovatele a pozorovatele, který by měl být objektivní. 

Hovoří s klientem o deseti skupinách činností. Podstatné je pouze to, zda je klient zvládá 

nebo nezvládá samostatně. Posuzování životní situace klienta, ke kterému během sociální 

šetření dochází, je možné podle Navrátila (2007) chápat jako: „model dotazování, … moc 

je vlastněna sociálním pracovníkem, který definuje problém uživatele služeb, … model 

může být spojen s patologizací klienta, s tendencí orientovat na jeho deficity, problémy a 

nedostatky.“ (Navrátil, 2007: 74–75) Zde narážíme na paradox, kterému musí sociální 

pracovník a osoba se zdravotním postižením čelit. Osoba se zdravotním postižením 

potřebuje využívat různé sociální služby proto, aby mohla zlepšit své sociální fungování, 

což by mělo být i cílem sociální práce. Například sociální služba průvodcovská a 

předčitatelská služba je finančně velmi nákladná, proto osoba se zdravotním postižením 

potřebuje získat co nejvyšší příspěvek na péči. V současné době je systém poskytování 

tohoto příspěvku nastaven tak, že čím je osoba se zdravotním postižením samostatnější a 

soběstačnější, tím nižší je její stupeň závislosti a nižší příspěvek získává. Systém tedy 

paradoxně trestá všechny aktivní osoby se zdravotním postižením, kterým brání v tom, aby 

se prostřednictvím využívání placených sociálních služeb mohly dále rozvíjet. 

 Záleží na individuálním stavu a prognóze postižení, ale je pravděpodobné, že se 

například díky využívání sociální rehabilitace při pravidelných návštěvách denního 

stacionáře zvětší rozsah činností, které zvládne osoba se zdravotním postižením vykonávat 

bez pomoci jiné osoby. Sociální pracovník by měl tedy při kontrolním sociálním šetření 

u osoby se zdravotním postižením zjistit, že se od minulé návštěvy změnil poměr oblastí a 

činností, které klient zvládá nebo nezvládá samostatně, ve prospěch větší samostatnosti. To 

může znamenat, že posudkový lékař jedinci se zdravotním postižením sníží stupeň 

závislosti na péči jiné osoby a tím sníží i měsíční finanční příspěvek, což například omezí 

počet hodin sociální rehabilitace v denním stacionáři. Osoby se zdravotním postižením 

jsou si tohoto nastavení poskytování příspěvku také vědomy, a proto se může stát, že 

některé své schopnosti raději zatají, aby dosáhly na vyšší stupeň závislosti nebo si ho 

alespoň udržely. 
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 Záleží tedy také na sociálním pracovníkovi, zda zprávu napíše ve světle toho, co 

klient zvládá, nebo v čem je závislý na pomoci jiné osoby. Existují také klienti, jejichž 

samostatnost se mění, v závislosti na stádiu nemoci nebo postižení. Úkony, které dosud 

vykonávají samostatně, pro ně mohou být v případě progresivního postižení za pár měsíců 

už nezvladatelné. Když uvážíme, že v dnešní době trvá třeba i půl roku, než se zpráva ze 

sociálního šetření dostane do ruky posudkovému lékaři, pak si musíme položit otázku, do 

jaké míry může být taková zpráva ze sociálního šetření u klienta s progresivním postižením 

aktuální. Posudkový lékař má k dispozici ještě zprávu od praktického lékaře případně také 

od odborných lékařů. Záleží také na nich, zda okolnosti pravděpodobné progrese postižení 

ve svých zprávách zdůrazní. Sociální pracovník poté funguje pouze jako prostředník, který 

podle zprávy posudkového lékaře vydá rozhodnutí o nepřiznání nebo přiznání příspěvku a 

případně v jakém stupni.  

 Pokud není osoba se zdravotním postižením s rozhodnutím spokojena, může jí 

sociální pracovník pouze doporučit odvolání. Díky dlouhým vyřizovacím lhůtám se někdy 

stává, že klient zemře dříve, než je vydáno rozhodnutí o tom, že byl příspěvek přiznán. Pak 

jsou peníze vyplaceny příbuzným zpětně za období od dne podání žádosti až do dne úmrtí 

žadatele. Je smutné, že v těchto případech již nemohou finance posloužit žadateli k nákupu 

sociálních služeb.  

 

 2.1.3 Sociální pracovník jako poskytovatel sociální služby 

Praxi sociální práce s jedinci se zdravotním postižením do značné míry ovlivňují od roku 

2007 zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách a společně s ním také Standardy kvality 

sociálních služeb, které jsou součástí Přílohy 2 prováděcí Vyhlášky č. 505/2006, Sb. Než 

zmíněná legislativa vstoupila v platnost, žádná pravidla nebyla, neexistovala kontrola 

lidských práv v ústavních zařízeních a bylo nutné rozlišit co je a není sociální služba.    

Holková a Gabrysz (2010) uvádějí, že: „Naplnění většiny kritérií kvality předpokládá 

skutečnost, že má služba písemně zpracována vnitřní pravidla pro danou oblast.“ 

(http://www.instand.cz/dokumenty/manual-pro-metodiky_201109291341206.pdf)  

 Sociálním pracovníkům tedy přibyla administrativní práce s vytvářením 

dokumentů, které aplikují jednotlivé standardy pro poskytovanou sociální službu nebo 

služby. Zároveň je ale jejich vypracovávání donutilo, aby se hlouběji zamysleli nad tím, 

jakým způsobem službu poskytují a co je jejím cílem. Payne (2005: 4) zdůrazňuje, že 

způsob výkonu praxe sociální práce nevyhnutelně závisí na tom, co je jejím cílem. 
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 Protože je obsah prvního standardu veřejným závazkem, budoucí sociální 

pracovníci díky tomu mohou zvážit, do jaké míry se jejich hodnoty slučují s hodnotami 

organizace, ve které se chtějí ucházet o zaměstnání. Také zájemci o službu se mohou 

předem seznámit s tím, na jakých principech je služba poskytována, a co mohou od 

sociálních pracovníků v rámci jejího poskytování očekávat. Standardy kvality sociálním 

pracovníkům ukládají mnohem větší spolupráci s klienty, než na jakou byli doposud 

zvyklí. Klienti mají právo být informováni srozumitelným způsobem o všem, co se sociální 

služby týká. Právě požadavek srozumitelnosti předpokládá u sociálních pracovníků, kteří 

poskytují sociální služby lidem se zdravotním postižením, kreativitu. Je třeba, aby měli 

informace připravené pro klienta s mentálním postižením, který nerozumí dlouhým textům, 

například formou příběhu, který je doplněn obrázky. Jak je uvedeno v předchozí kapitole, 

klient se zrakovým postižením potřebuje informace napsané zvětšeným černotiskem, 

bodovým písmem, případně ve zvukové nebo elektronické podobě. Informace by měly být 

zveřejněny na místech, která jsou přístupná a viditelná pro klienty s pohybovým 

postižením. 

 Sociální pracovník je také povinen seznámit klienta s tím, jakým způsobem si může 

stěžovat, pokud není spokojen, ať už sám nebo prostřednictvím jiné osoby. Systém 

stížností bývá často nastaven takovým způsobem, že je velmi obtížné, aby byl klienty 

využíván. Tomu by měla částečně zabránit zpětná vazba, kterou požaduje poslední 

standard, když chce, aby se analyzovalo, jak systém stížností přispívá ke zkvalitnění 

poskytování sociální služby. Sociální pracovníci jsou tak vystaveni potenciální kontrole ze 

strany klientů.     

 Sociální pracovník má na starosti i jednání se zájemcem o službu a následné 

uzavření smlouvy. Zde je opět zdůrazněno, aby pracovník s klientem spolupracoval 

a umožnil mu, aby vyjádřil své přání, cíle a potřeby, které se pak srovnávají s cíli a 

možnostmi poskytovaných sociálních služeb. Pohled pracovníků na to, co klienti potřebují, 

se totiž mnohdy velmi liší od perspektivy klientů, kteří se zdravotním postižením žijí každý 

den. Smlouva, kterou sociální pracovník s klientem podle čtvrtého standardu uzavírá, má 

vycházet právě z klientových potřeb a neznamená to tedy, že její znění je automaticky 

stejné pro všechny klienty.    

 Snad největší změnou, kterou do poskytování sociálních služeb standardy kvality 

přinesly, je požadavek individuálního plánování s klientem. Právě tento prvek sociální 

službu charakterizuje a odlišuje od ostatních veřejných služeb. Přenáší část zodpovědnosti 
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za způsob poskytování služby na klienta. Jedná se o opakovanou aktivitu, jejímž cílem je 

zjišťovat naplňování vytyčených cílů, jejich upřesňování nebo změnu. Proto by měl na 

procesu plánování pracovat s klientem stejný sociální pracovník, který ví, s jakým 

záměrem cíle vytvářeli. Dále má možnost klientův vývoj sledovat, protože s ním je 

pravidelně v kontaktu. Díky procesu individuálního plánování tak vznikly nové role 

klíčových pracovníků, kteří mají sice obvykle na starosti více klientů najednou, ale věnují 

se pouze jim. Zmíněné opatření by mělo zaručit individuálnější přístup k jednotlivým 

klientům, než když dříve všichni spadali pod jednoho sociálního pracovníka. Vzhledem 

k tomu, že finanční situace mnohdy neumožňuje zaměstnat příliš mnoho sociálních 

pracovníků, zastávají roli klíčových pracovníků například v rezidenčních zařízeních také 

pracovníci v sociálních službách, ošetřovatelé nebo terapeuti, kteří by měli být pro tuto 

činnost vyškoleni. Individuální plánování by mělo dále zaručit, že, jak uvádí Smutek 

a Smutková (2006): „Klient je plně zahrnut do definice problému, stanovování cílů a 

participuje na všech rozhodnutích.“ (Smutek a Smutková, 2006: 467) Přestože sociální 

pracovník chtěl dát klientům prostor, může se stát, že se u nich setká s tzv. naučenou 

bezmocností, jejíž princip, jak uvádí Matoušek (2011), vysvětluje teorie učení. Pokud se 

jedinci se zdravotním postižením opakovaně setkali s tím, že nemohou svou situaci 

ovlivnit, přestanou o to mít zájem a upadnou do pasivity. Sociální pracovník se v této 

situaci musí pokusit vybalancovat klientovo právo na sebeurčení a úsilí, které vyvine, když 

se pokouší klienta motivovat k tomu, aby se o možnosti, pomoci kterých může svůj stav 

změnit, začal zajímat.  

 Sociální pracovník se v praxi ale může také setkat s klienty, kteří z důvodu svého 

postižení nekomunikují. Přesto i s nimi je individuální plánování možné, jak to navrhuje 

Haicl a Haiclová (2010): „klíčový pracovník vytváří - prostřednictvím různých metod 

či technik - hypotézy o potřebách uživatele. Tyto hypotézy následně posuzuje, ověřuje a 

doplňuje projednáváním (sdílením) v pracovním týmu. Důležitou součástí práce 

s hypotézami je uvědomování si těch částí hypotéz, které jsou našimi vlastními 

projekcemi.“ (Haicl a Haiclová, 2010: 33) Mezi uvedené techniky patří například 

pozorování klienta v reálné situaci, imaginativní rozhovor nebo analýza uspokojování 

potřeb. Seznamování s těmito technikami může být užitečnou součástí dalšího vzdělávání 

klíčových pracovníků.    

 Aby mohli sociální pracovníci s klienty sociální služby pracovat, je třeba, aby bylo 

prostředí přizpůsobené specifickým potřebám lidem se zdravotním postižením. Třináctý 
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standard takové prostředí vyžaduje po pobytových i ambulantních sociálních službách. 

Sociální pracovníci by měli dávat podněty k tomu, aby se zajistil bezbariérový přístup, 

včetně toalet pro osoby s pohybovým postižením, barevné, kontrastní, hmatové a zvukové 

označení pro osoby se zrakovým postižením, grafické symboly pro snazší orientaci klientů 

s poruchami autistického spektra a mnoho dalších opatření, na kterých je vhodné 

spolupracovat s organizacemi, které jsou ochotné konzultovat a navrhnout vhodné úpravy.          

 Sociální pracovníci by se podle zákona o sociálních službách měli mít možnost 

zúčastnit pravidelných supervizí. Z finančních důvodů však různé situace a vztahy 

s klienty, ve kterých si nejsou jisti, rozebírají na intervizích nebo poradách, často nevhodně 

v přítomnosti vedoucího pracovníka. Sociální pracovníci zde mohou sdílet své zkušenosti 

nebo obavy. Když nastoupí nový sociální pracovník, je pravděpodobné, že se může dříve 

nebo později do podobné situace také dostat, ale bez znalosti informací, které proběhly na 

intervizi nebo supervizi před jeho nástupem. Holková a Gabrysz (2010) proto připomínají, 

že: „Hlavním smyslem písemných metodických materiálů je stanovit závazná pravidla a 

postupy pro řešení situací, které mohou nebo mají nastat v průběhu sociální služby s cílem 

zajistit trvalou kvalitu poskytované služby i podmínky pro uplatňování práv a svobod 

uživatelů služby. Kvalitní metodické materiály poskytují jistotu pracovníkům i uživatelům. 

(http://www.instand.cz/dokumenty/manual-pro-metodiky_201109291341206.pdf) 

Příkladem mohou být vypracované metodiky, jak se zachovat v nouzových a havarijních 

situacích, jejichž znalost může výrazně přispět k zachování klidu a bezpečnému zvládnutí 

vzniklé situace.  

 Také druhý standard, který se týká ochrany práv uživatelů, vybízí k tomu, aby se na 

standardech průběžně pracovalo a situace, které mohou při praxi nastat, se doplňovaly. 

Neznamená to však, že vypracované postupy zbavují sociálního pracovníka morální a 

etické odpovědnosti a rozhodování v rámci poskytování sociální služby.      

 Zákon o sociálních službách od roku 2007 přinesl významnou změnu 

v požadavcích na vzdělání sociálních pracovníků v sociálních službách a jejich 

pravidelného školení. Standardy kvality také požadují, aby byl pro každého zaměstnaného 

sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách vytvořen plán, jakým způsobem 

se bude nadále vzdělávat. Z důvodu omezených finančních prostředků však někdy bývá 

starost o další vzdělávání ponechána na vlastní aktivitě zaměstnanců, kteří si kursy často 

hradí sami.         
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 2.2 Makropraxe sociální práce 

Payne (2005) zmiňuje ještě třetí malé paradigma, Socialisticko-kolektivistické, které 

Dominelli (2002c in Payne, 2005) nazývá Emancipační nebo Transformační a Ondrejkovič 

(2000 in Matoušek, 2011) pak jako Reformní, v rámci kterého se: „jedná  o řešení 

problémů na makrosociální úrovni s vazbou na sociální politiku, ekonomiku s cílem 

adekvátního sociálního plánování (např. pomoc celým regionům).“ (Ondrejkovič, 2000 in 

Matoušek, 2011: 31) Z této definice je na první pohled zřejmé, že reformní paradigma 

svým obsahem do mikropraxe sociální práce příliš nezapadá. Vysvětlovala by se tím 

skutečnost, že se ve srovnání s předchozími dvěma využívá mnohem méně. Pokud se ale 

vrátíme o několik odstavců výš, zjistíme, že sociální politika a její opatření hrají v životě 

jedinců se zdravotním postižením důležitou roli. Argument pro širší využití reformního 

paradigmatu v mikropraxi sociální práce s jedinci se zdravotním postižením je podle mého 

názoru možné vysledovat spíše u Payna (2005), který v rámci obsáhlejší definice uvádí, že: 

„sociální práce posiluje klienty v tom, aby se sami učili spolupracovat a začali zakládat 

různé instituce, na jejichž chodu se budou sami podílet. V rámci větší skupiny roste síla a 

zdroje, které usnadňují boj za společné zájmy.“
10

 (Payne, 2005: 9) Z toho podle mého 

názoru vyplývá požadavek na sociální práci s klientem, případně skupinou klientů, která 

má vyústit ve skutečnost, že časem získají sílu k tomu, aby dokázali sami bojovat za svá 

práva a ovlivňovat tak svou situaci. Payne (2005) ještě dodává: „Nicméně i socialisticko-

kolektivistické přístupy uznávají, že malé změny u jednotlivců mohou vést k větším 

změnám.“ 
11

 (Payne, 2005: 10) 

 Payne (2005: 9) dále uvádí, že sociální práce hledá spolupráci a podporu ve 

společnosti, tak aby nejvíce utlačovaní a znevýhodnění lidé mohli získat kontrolu nad 

svými životy. Přestože tato aktivita nahrává spíše makropraxi, ve výsledku má usnadnit 

život nejvíce utlačovaným a znevýhodněným lidem, mezi něž jedinci se zdravotním 

postižením bezpochyby patří. Domnívám se, že tímto se naši klienti jednoznačně řadí do 

cílové skupiny, pro kterou je výhodné využívat přístupy k sociální práci v rámci 

reformního paradigmatu. 

                                                 
10

 Social work facilitates by empowering people to take part in a process of learning and cooperation which 

creates institutions which all can own and participate in.   Thay accumulate and perptuate power and 

resources in society for their own benefits. (Payne, 2005: 9)  

 
11

 Nevertheless, most people who take this view of social work (= sociallist-collectivist) accept helping 

individuals to fulfil their potential within present system. They often see this as a stepping stone to a changed 

society by promoting  a series of small changes aiming towards bigger ones. (Payne, 2005: 10)   
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 Makropraxe sociální práce, nejen s jedinci se zdravotním postižením, je ve srovnání 

s mikropraxí mírně upozaděná. Důvodem, jak uvádí Payne (2005), může být fakt, že: 

„Úsilí o změnu na úrovni celé společnosti je kritizováno pro svou nereálnost, a proto se 

sociální pracovníci snaží spíše o změny menšího rozsahu - u klientů. I ti, kdo sociální 

služby financují, usilují o soulad mezi společností a jednotlivcem a nemají zájem o velké 

změny.“
12

 (Payne, 2005: 10)  

 V úvodní definici je sice změna společenských podmínek až v druhé části, ale 

neznamená to, že by měla být méně důležitá. Když si například srovnáme odhadovaný 

počet obyvatel se zdravotním postižením, kteří jsou klienti sociálních pracovníků v rámci 

mikropraxe a zbývajících členů společnosti, jejichž smýšlení by měla makropraxe sociální 

práce ovlivňovat, je mnohem vyšší.  

 Na nevyváženost obou směrů, kterými se praxe sociální práce ubírá, poukazuje 

i Matoušek (2011), když pojednává o psychosociální teorii, ze které také mnozí sociální 

pracovníci vycházejí: „Zdrojem nepohody je podle Hollisové buď nepřiměřené fungování 

klienta, nebo nepřiměřené fungování sociálních systémů, v nichž je klient vázán. Problém 

může být také na obou stranách – v klientovi i v systému. Nicméně ve výše citované 

čtyřicetistránkové stati respektované autorky této teorie je problematice ovlivňování 

klientova prostředí věnován text jen o málo přesahující jedinou stránku.“ (Matoušek, 

2011: 23) 

  

 2.2.1 Sociální pracovník jako vedoucí pracovník 

Z definice sociální práce vyplývá, že její makroúroveň by měla umožňovat výkon praxe na 

mikroúrovni. Pro poskytování sociálních služeb jedincům se zdravotním postižením je 

třeba kromě finančních, materiálních a personálních zdrojů také bezbariérové zázemí. Tyto 

podmínky by sociální pracovník těžko dokázal zajistit sám jako osoba samostatně 

výdělečně činná. Sociálnímu pracovníkovi proto umožňuje výkon sociální práce v prvé 

řadě organizace, ve které je zaměstnán. Je pravděpodobné, že při práci s klienty narazí na 

určité překážky, které je možné řešit pouze vyvoláním změny, to znamená na makroúrovni 

praxe sociální práce. Matoušek (2003) v rámci doporučení, jak se chovat při konfrontaci 

                                                 
12

  trying to change societies to make them more equal or create personal and social fulfilment through 

individual and community growth are unrealistic in everyday practice. This is because most practical 

objectives of social work activity refer to small-scale individual change, which cannot lead to major social 

and personal changes. Also, stakeholders in the social services who finance and give social approval to social 

work activities mainly want a better fit between society and individuals. They do not seek major changes. 

(Payne, 2005: 10)   
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s byrokratickým aparátem, doporučuje: „Snažit se o změnu v těch záležitostech, kde je to 

nadějné, na ostatní rezignovat.“ (Matoušek, 2003: 312). Sociální pracovník by se tedy měl 

pokoušet jen o takovou změnu, na kterou stačí. Nemusí hned vstupovat do politiky, změny 

může dosáhnout už tím, že se stane vedoucím pracovníkem v nějaké organizaci, neboť 

Matoušek (2003) uvádí, že: „Do makropraxe jsou počítány komplexnější úrovně oborové 

praxe, přesahující práci individuální a skupinovou, například … řízení organizací.“ 

(Matoušek, 2003: 309) 

 V pozici vedoucího pracovníka musí sociální pracovník zajistit, aby poskytování 

sociálních služeb bylo možné. Dále pak už může ovlivnit, jakým způsobem se budou 

sociální služby poskytovat a kdo je bude poskytovat. Svobodová (in Matoušek, 2003) ale 

upozorňuje, že pokud vede organizaci neziskovou, má na starosti „kromě odborných úkolů, 

i … hospodaření a provoz zařízení, … získávat finanční zdroje pro činnost organizace. 

… I zavedené instituce … získávají prostředky na zaměstnance prostřednictvím 

každoroční tvorby „projektů“, kde zdůvodňují, proč právě v daném roce bude v „projektu“ 

zaměstnán určitý počet pracovníků.“ (Svobodová in Matoušek, 2003: 330, 343) Z toho 

vyplývá, že do náplně práce vedoucího pracovníka patří také strategické a taktické 

plánování, které má několik úrovní. V poslání, které se nemění, je zahrnuta také vize 

organizace a měli by s ním být srozuměni všichni pracovníci. Na poslání navazují 

strategické cíle, které je dále rozvíjejí a jsou rovněž veřejné. Vedoucí pracovník dále ve 

spolupráci s dalšími pracovníky zpracovává na období 5 let dlouhodobé cíle, které vedou 

k naplnění strategických cílů, a za jejich plnění je odpovědný konkrétní pracovník. Velmi 

důležitý je také taktický plán, jak bude organizace fungovat, čeho chce dosáhnout a kolik 

pracovníků na to bude potřebovat minimálně na rok dopředu, kvůli získání peněz. 

Plánování není snadné, protože pracovník nemá nikdy předem jistotu, kolik peněz skutečně 

na účet organizace přijde. Protože se tato situace opakuje, organizace musí stále znovu 

dokazovat, že poskytované služby jsou důležité a stojí za to je podporovat.  

 Pracovník žádá jménem organizace Ministerstvo práce a sociálních věcí o finanční 

dotaci sociálních služeb, které poskytuje. Musí ovšem vyhledávat také další zdroje, mezi 

něž patří rozpočty obcí případně krajů, na jejichž území organizace funguje. Města vypisují 

grantová řízení, která je třeba využít. Tato řízení jsou ovšem zacílená na různé oblasti. 

Vedoucí pracovník potřebuje, aby se mezi oblasti, které se rozhodne kraj nebo obec 

podporovat, dostalo uspokojování potřeb jedinců se zdravotním postižením. Matoušek 

(2003) uvádí, že do makropraxe patří také: „navrhování, řízení a hodnocení systému 
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sociálních služeb a iniciativy ovlivňující místní regionální a státní politiku.“ (Matoušek, 

2003: 309).  

 Proto je možným řešením aktivní účast na komunitním plánování sociálních 

služeb. V této situaci se nabízí další dovednost, kterou by měl podle Wiliams (2007) 

sociální pracovník, který se zabývá makropraxí, ovládat, a tou je tvorba koalic. Matoušek 

(2003) také doporučuje: „Najít spojence mezi kolegy, společně s nimi hledat řešení a 

neupadat přitom do neproduktivního pomlouvání byrokratů.“ (Matoušek, 2003: 312) 

V rámci komunitního plánování se může objevit větší počet cílových skupin, které se 

budou ucházet o podporu. Aby skupina lidí se zdravotním postižením získala patřičnou 

pozornost, je vhodné se domluvit s dalšími místními organizacemi, které se na tuto skupinu 

zaměřují, čímž se zvýší počet sociálních pracovníků, kteří budou zastupovat vyšší počet 

potřebných klientů. Je pravděpodobné, že potřeby jedinců se zdravotním postižením, na 

které budou sociální pracovníci upozorňovat, se budou v mnohých ohledem překrývat. 

Příkladem může být senior s diabetem, u kterého se postupem času pod vlivem tohoto 

onemocnění vyvine těžké zrakové postižení, pokud nemá k dispozici vhodnou obuv a péči 

o dolní končetiny, může vzniknout i tělesné postižení. Ke stáří přirozeně patří i postupující 

nedoslýchavost. Člověk s uvedenými charakteristikami tedy bude pravděpodobně klientem 

více organizací najednou. Pokud budou na prosazování práv svých klientů spolupracovat, 

šance na opatření, která zohlední různá zdravotní postižení, se zvyšuje. Komunitního 

plánování by se měli kromě sociálních pracovníků a politických zástupců účastnit také 

přímo osoby se zdravotním postižením. Netting a kol. (2012) v této souvislosti připomíná, 

že sociální pracovníci by měli umět podpořit lidi, kteří chtějí svou situaci změnit, ale 

potřebují nasměrovat. Sociální pracovníci tedy mohou klientům, kteří jsou ochotni 

upozornit na své potřeby, doporučit komunitní plánování. Jejich přítomnost v ideálním 

případě dokazuje, že se na místo určení dostali samostatně, protože jim nebránily žádné 

bariéry. V jiném případě na bariéry upozorní tím, že k tomu, aby se na komunitní 

plánování dostali, potřebují asistenci. Naopak jejich neúčast na plánování svědčí o tom, že 

bariéry jsou natolik závažné, že se na místo určení nedostanou ani s asistencí.  

 V případě měst, ve kterých komunitní plánování z jakýchkoliv důvodů nefunguje, 

je možné kontaktovat vedoucí odborů sociálních věcí nebo jiné koordinátory obecního 

grantového řízení s žádostí, aby byly v následujícím roce do podporovaných oblastí 

zařazeny i činnosti ve prospěch občanů se zdravotním postižením.       
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 Finance, které organizace na svou činnost získá, je povinna řádně vyúčtovat, aby 

dokázala, že byly opravdu využity k účelu, na který byly poskytnuty.  Kromě vyúčtování je 

vedoucí pracovník zodpovědný také za každoroční výroční zprávu. Zpráva obsahuje 

základní představení organizace a kvantitativní data o uživatelích, pracovnících a 

poskytovaných službách, které jsou doplněny také údaji kvalitativními. Výroční zprávy 

jsou zpracovávány nejen proto, aby podávaly informace o činnosti organizace, ale mají 

také zaujmout případné další sponzory, potenciální uživatele a veřejnost. Bývají proto 

doplněny fotografiemi, které ovšem mohou být zveřejněny pouze se souhlasem těch, které 

zobrazují. Zajímavé mohou být také reakce uživatelů poskytovaných služeb nebo jejich 

rodinných příslušníků.  

 Výroční zpráva je pouze jedním z prvků, kterými se organizace prezentuje. Aby 

mohla získat podporu pro svou činnost a nové uživatele, je třeba, aby se dostala do 

veřejného povědomí. Vedoucí pracovník tedy musí myslet také na propagaci a „public 

relations“, ke kterým Williams (2007) přidává i dovednost rozšiřovat kapacitu, což 

zahrnuje také aktivní vyhledávání klientů. Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou, které 

organizace pomáhá, jsou jedinci se zdravotním postižením, je výhodné navázat kontakt 

s místními lékaři, které naši potenciální klienti navštěvují a propagační materiály kromě 

jejich ordinací vystavit i v místních lékárnách případně prodejnách zdravotnických 

pomůcek. Důležitým místem mohou být také kontaktní pracoviště Úřadu práce, kam si lidé 

se zdravotním postižením, nebo jejich rodinní příslušníci chodí žádat o příspěvky. Neměly 

by se opomíjet ani přehledně vytvořené webové stránky organizace, protože internet je 

v dnešní době významným zdrojem informací a mnohým lidem se zdravotním postižením 

zprostředkovává kontakt se společností a přáteli. Odkaz na webové stránky a kontakt na 

organizaci by se měl také objevit na webové stránce obce nebo města. Pokud v obci 

pravidelně vychází informační noviny nebo časopis, je výhodné do něho přispívat 

zprávami o akcích, které organizace pořádá. 

 Tímto způsobem informuje sociální pracovník místní komunitu o přítomnosti lidí 

se zdravotním postižením. Netting a kol. (2012) zdůrazňují, že do makropraxe sociální 

práce patří kromě práce s populací (osob se zdravotním postižením) také práce 

s komunitou. Murphy (2001) tento fakt podporuje tím, že připomíná sociálním 

pracovníkům, aby: „ veřejnosti dali na vědomí přítomnost a potřeby postižených  

Nejlepším způsobem, jak bojovat s předsudkem, je neustále stavět problém lidem přímo 

před oči, vnutit se do jejich perspektivy a vnímání, dovést opovrhované a ignorované do 
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nevyhnutelné blízkosti a spojení se světem.“ (Murphy, 2001: 130) Členové místní 

komunity se někdy o lidech se zdravotním postižením dozvídají především v souvislosti 

s žádostí o finanční příspěvek v rámci sbírkové akce, která probíhá na ulici nebo 

v médiích. Těchto sbírek se objevuje čím dál víc. Protože lidé nemohou přispět všem, kteří 

je osloví, zvolí raději strategii, při které se oslovujícím osobám s pokladničkou nebo 

košíkem záměrně vyhýbají, nebo je ihned odmítají. Tímto se však také vyhýbají 

informacím o aktivitách pro lidi se zdravotním postižením, které by měl zaškolený tazatel 

v rámci představení účelu sbírky v ideálním případě poskytnout. Jsou známy také případy, 

kdy byly vybrané peníze zneužity, a proto sbírkové akce budí v některých lidech nedůvěru. 

Lidé se zdravotním postižením stejně jako organizace, které je zastupují a poskytují jim 

sociální služby, pak mohou na veřejnost působit jako skupina lidí, která jen shání peníze. 

Nechuť přispívat bývá ovlivněna také zprávami v médiích, ve kterých politici často 

zmiňují vysoké částky, které jsou ze státního rozpočtu vynakládány na sociální výdaje, 

přestože skutečnost je trochu jiná. Murphy (2001) v této souvislosti poznamenává, že „… 

k systematickému vylučování a snižování … postižených neexistují žádné přesvědčivé 

ekonomické důvody kromě méně významného faktu, že je o ně pečováno a jsou 

podporováni z veřejných prostředků.“ (Murphy, 2001: 108).  

 Domnívám se, že v naší společnosti má zdůrazňování podpory osob se zdravotním 

postižením z veřejných rozpočtů, tedy z kapes daňových poplatníků, velký vliv na veřejné 

mínění. Proto je v rámci makropraxe sociální práce třeba, aby se vedoucí pracovníci snažili 

najít takové příležitosti nebo aktivity, při kterých by lidem z komunity představili jedince 

se zdravotním postižením v pozitivnějším a hlavně aktivnějším světle. Příležitostí k tomu 

může být prezentace organizací pro jedince se zdravotním postižením na akcích, které se 

týkají zdraví – například veletrhy zdravotních pomůcek a dny zdraví. Další možností jsou 

různé zážitkové akce typu Kavárna Potmě, Neviditelná výstava, nebo zkušební jízda na 

vozíku v běžném prostředí, kterou bylo možné vyzkoušet na filmovém festivalu 

v Karlových Varech v roce 2012. Na stejné akci o rok dříve se veřejnosti představili 

tanečníci na speciálně upravených invalidních vozících.  

 Jde o to, aby se intaktní občané alespoň na chvíli dostali do situace lidi se 

zdravotním postižením, kteří se na tu dobu ocitnou v roli expertů na obtížnou situaci, a 

mohou poradit těm, kdo si takovou situaci vyzkouší poprvé. Krása (2006) totiž uvádí, že: 

„ případné diskriminační (či omezující) tendence nejsou mnohdy výsledkem vědomého 

úsilí o poškozování či neřešení zájmů příslušníků této minority, nýbrž „pouze“ výsledkem  
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poměrně nízkého vědomí skutečných problémů zdravotně postižených jako skupiny 

i jednotlivců.“ (Krása, 2006: 1) S aktivitami, které přibližují intaktní veřejnosti potřeby a 

svět osob se zdravotním postižením, je vhodné začít už u dětí, které se mohou s existencí 

zdravotního postižení seznámit buď na „osvětových akcích“ ve škole, na exkursích 

v organizacích, které poskytují služby lidem se zdravotním postižením, nebo v nejlepším 

případě přímo v každodenním životě ve třídě, pokud je v jejich kolektivu integrován žák se 

zdravotním postižením, což bohužel není běžnou praxí. Pokud jsou školy a učitelé 

podobným aktivitám nakloněni, je možné předejít situaci, kterou popisuje Murphy (2001): 

„Děti zcela pochopitelně projevují v přítomnosti postižených lidí zvědavost a nezřídka na 

ně zírají, dokud je rodiče neodtáhnou a neřeknou: “Nedívej se.“ Tímto způsobem a řadou 

jiných se děti učí přistupovat k postižení s ošklivostí…“ (Murphy, 2001: 108) 

 

 2.2.2 Sociální pracovník jako iniciátor systémové změny 

Netting a kol. (2012) zdůrazňuje, že sociální pracovníci by měli na klienty a jejich 

problémy pohlížet v souvislosti s prostředím, kterým jsou obklopeni a ovlivňováni. 

K tomuto aspektu sociální práce se přiklání také Kodymová a Suda (2012): „ když se 

více jednotlivců ocitá ve shodné nepříznivé situaci, může být pravděpodobné, že je něco 

„špatně“ v systémech s nimiž jsou tito klienti ve vzájemné interakci. Sociální pracovník 

pak přebírá odpovědnost za identifikaci systému a potřebné změny i za volbu typu 

intervence ke změně vedoucí.“ (Kodymová a Suda, 2012: 137) Pokud chce tedy sociální 

pracovník prolomit cyklus situací, se kterými se jeho klienti potýkají, a kterým musí sám 

čelit, poté, co se na něho klienti obrátí, nezbývá mu nic jiného, než se zajímat o možná 

řešení na úrovni makropraxe, mezi něž Matoušek (2003) řadí: „Systémové projekty.“ 

(Matoušek, 2003: 309) Netting a kol. (2012) připomíná, že pro navození změny jsou nutné 

dlouhodobé cíle, které mohou působit idealisticky, ale určují, jakým směrem se bude 

pracovníkovo úsilí ubírat. Zároveň by měl mít pracovník představu o tom, co plánované 

nebo požadované změny přinesou klientům.  

 Matoušek (2003) uvádí, že každý projekt musí začínat řádnou formulací problému. 

Netting a kol. (2012) dodává, že pro navození změny je důležitá řádně vedená 

dokumentace, která nám poskytuje argumenty. K objasnění problému si sociální pracovníci 

ale nevystačí pouze s výročními zprávami, které uvádějí, kolik klientů se na ně s daným 

problémem obrátilo. Systémový projekt má dosáhnout změn, které se dotknou vyššího 

počtu jedinců se zdravotním postižením, než kolik jich je v kontaktu s organizacemi, ve 
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kterých pracují sociální pracovníci, kteří o změnu usilují. Netting a kol. (2012) proto dále 

uvádí, že cíle a důsledky změny vycházejí z výzkumu a znalosti prostředí. K tomuto 

názoru se připojuje také Matoušek (2003), který uvádí, že: „Data  získaná více či méně 

systematickým průzkumem  poskytující představu o problému a jeho vývoji, jsou nutná 

zejména pro posouzení rozsahu a naléhavosti problému.“ (Matoušek, 2003: 317) Výzkum, 

který nám má pomoci upozornit na nutnost systémové změny, je třeba vést takovým 

směrem, který bude podle Netting a kol. (2012) v souladu s hodnotami a idejemi, které 

ovlivňují místní, oblastní i národní politiku. Tyto hodnoty můžeme najít ve strategických 

plánech místních a krajských zastupitelstev, ale také v programech vládnoucích politických 

stran. Předpokládá se, že vlivné osoby, kterým budeme výsledky výzkumu a návrhy změn 

předkládat, jsou s deklarovanými hodnotami srozuměni a navrhovaná opatření, která z nich 

vycházejí, budou podporovat. Matoušek (2003) navíc připomíná, že: „systémový projekt by 

měl počítat s platnou národní i mezinárodní legislativou.“ (Matoušek, 2003: 318) 

 K přesvědčení důležitých osob, aby hlasovali ve prospěch systémové změny, však 

nestačí pouhé poukazování na zmíněné hodnoty. Strategických plánů na sociální 

začleňování osob se zdravotním postižením bylo napsáno již mnoho, ale jejich konkrétní 

realizace se příliš neprojevuje. Šiška (2010) popisuje kroky, které měly napomoci 

k deinstitucionalizaci ústavní péče o lidi se zdravotním postižením ve prospěch služeb, 

které tyto jedince podporují v jejich přirozeném prostředí a to na mezinárodní úrovni. 

Mimo jiné uvádí, že: „Pozornost byla věnována také komparaci ekonomických ukazatelů 

u stejného typu služby, kdy se brala v úvahu hloubka postižení obyvatel, rozsah a úroveň 

kvality služeb, které bylo dosaženo, stejně jako se porovnávaly náklady a rentabilita.“ 

(Šiška, 2010: 62) Z toho vyplývá, že nezanedbatelnou roli hrají finanční náklady, které je 

nutné do poskytování zmíněných sociálních služeb investovat. Matoušek (2003) v této 

souvislosti připomíná, že: „Podaří-li se  dokázat, že navrhovaná varianta je levnější 

než stávající systém, přičemž kvalita předpokládané služby je vyšší nebo stejná jako dříve, 

 pak naděje na akceptaci navrhovaného řešení stoupá.“ (Matoušek, 2003: 318). 

Znamená to tedy, že by sociální pracovníci měli poukazovat nejen na předpokládaný 

přínos navrhované změny pro život lidí se zdravotním postižením, ale také na finanční 

přínos změny pro společnost. Tyto informace by sociální pracovníci měli opět podložit 

výzkumnými daty. 

 Aby sociální pracovník mohl na úrovni makropraxe sociální práce s lidmi se 

zdravotním postižením iniciovat systémovou změnu prostřednictvím systémového 
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projektu, mezi jeho dovednostmi by neměly chybět další dovednosti, které uvádí Williams 

(2007): monitorování a hodnocení poskytovaných služeb, mapování komunity, 

mobilizování komunity ve prospěch klientů, analýza politické a ekonomické situace, 

výzkumná šetření nebo alespoň jejich zadávání a analýza. Kodymová a Suda (2012) v této 

souvislosti upozorňují, že: „na takový druh intervence stále ještě nejsou čeští sociální 

pracovníci připraveni tak, aby ji považovali za stejně běžnou jako mikropraxi. Z učebnic 

teorií a metod sociální práce se sice o makro praxi dozvídají, ale stále ještě lze 

konstatovat, že při studiu nezískávají potřebné teoretické zázemí (např. znalosti základů 

politologie, práce s médii apod., následně ověřené ve školní tzv. řízené praxi.“ (Kodymová 

a Suda, 2012: 136)  

 Domnívám se, že výše uvedené je výzvou pro vzdělavatele v sociální práci, kteří 

mohou vybavit pomocí teoretické i praktické přípravy budoucí sociální pracovníky 

v pregraduálních a stávající sociální pracovníky v postgraduálních programech. Inspiraci 

k propojení mikropraxe s makropraxí mohou najít v kritické sociální práci. 
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3 Kritická sociální práce  

Martin (in Allan, Pease a Briskman, 2003: 17) uvádí, že sociální práce byla vždy 

orientována kriticky. Od počátku však bojovala s dilematem, zda se má více orientovat na 

klienty nebo na socioekonomické a politické síly ve společnosti. Podle Cambel a Baikie 

(2012) vychází teoretická základna kritické sociální práce ze sociologických, 

antropologických, politických myšlenek. A právě sociologii a antropologii zařazuje 

Hiranandani (2005) mezi vědecké disciplíny, které zdůrazňovaly, že společnost a kultura 

ovlivňuje lidské chování. Pro kritickou sociální práci je tedy typický pohled na klienta a 

jeho obtížnou situaci v kontextu společenských podmínek, které ho obklopují a ovlivňují. 

 

 3.1 Historický vývoj kritické sociální práce  

Počátky kritické sociální práce spatřuje Martin (in Allan, Pease a Briskman, 2003: 17) 

v komunitním hnutí, které se již v 19. století snažilo analyzovat sociální nerovnost ve 

společnosti. Naplno se však projevila až ve 20. století, a to zejména, jak uvádí Dominelli 

(1997: 63 in Martin in Allan, Pease a Briskman, 2003: 18) v dobách ekonomických krizí a 

společenských nepokojů, kdy nahrazovala praxi, která se zaměřovala na terapeutickou 

práci a klientem, protože byla, především ve Velké Británii a ve Spojených státech 

amerických po první světové válce, ovlivněna psychologií, konkrétně Freudovou 

psychoanalýzou a psychoterapií. Změna společenských poměrů, které klienty utlačovaly, 

byla v těchto státech přehlížena, protože nebyla považována za stejně profesionální jako 

terapie.  

 Na počátku byla kritická sociální práce velmi radikální, protože podle Payna (2005: 

229–231) vycházela ze socialisticko-kolektivistických myšlenek socialismu a marxismu.  

 

3.1.1 Marxismus 

Marxisté měli k sociální práci ambivalentní vztah. Mendes (in Allan, Briskman a Pease, 

2009: 22) uvádí, že revoluční marxisté sociální práci zavrhovali, protože ji považovali za 

součást kapitalismu. Naopak vývojoví marxisté viděli v sociální práci spojence socialismu. 

Z toho vyplývají také tři různé pohledy marxistů na sociální pracovníky, které uvádí Payne 

(2005: 231): Na jednu stranu sociální pracovník představoval člověka, který šíří vládní vliv 

tím, že učí klienty, aby si s ním dokázali poradit. Můžeme ho tedy považovat za agenta 

společnosti. Sociální pracovník byl dále považován za nositele pozitivní změny, protože 

pomáhal klientům. Poslední pohled viděl v sociálním pracovníkovi člověka, který nejen 
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pomáhá klientům, aby se zorientovali ve společenských podmínkách, ale navíc jim dodává 

potřebné znalosti, které mohou dále využít ve svůj prospěch na globální úrovni. Sociální 

pracovník je tedy prostředníkem, který klientům dodává potřebné informace k tomu, aby 

začali usilovat o změnu své situace. Sociální pracovníci však mohli jen těžko vykonávat 

radikální sociální práci, zatímco byli zaměstnáni v agenturách, které byly poplatné 

vládnoucímu režimu. Právě poslední zmíněný pohled na sociální pracovníky se stal 

východiskem pro moderní, mírnější, kritickou sociální práci.  

 Radikální myšlenky, které se opíraly o marxistické teorie, znovu ovlivnily praxi 

sociální práce v  60. a 70. letech 20. století, kdy byl uplatňován terapeutický model, který 

vycházel z psychodynamických teorií a systémové perspektivy. Sociální pracovníci se 

zabývali vztahy klienta s jeho rodinou a nejbližším okolím. Martin (in Allan, Pease a 

Briskman, 2003: 20) uvádí, že tyto přístupy byly kritizovány, protože nezohledňovaly širší 

společenské, ekonomické a politické struktury. Rovněž se vůbec nezabývaly tématem moci 

a znevýhodnění. Sociální pracovníci byli součástí vládnoucího aparátu, spíše než 

samostatnými profesionály, a proto byli považováni za prodlouženou ruku státní 

společenské kontroly. S tím souvisí také kritika profesionálního vztahu mezi sociálním 

pracovníkem a klientem, který byl založen na odstupu a neutralitě. Tento přístup měl 

zabránit nařčení z manipulace s klienty ze strany sociálních pracovníků. Martin (in Allan, 

Pease a Briskman, 2003: 22) však upozorňuje na neblahé následky, které tato strategie 

měla: na osobní rovině působili sociální pracovníci rezervovaně a bezcitně, na politické 

úrovni byli spojováni se společenskými institucemi, které se podílejí na útlaku klientů. 

Profesionální zájmy tedy byly nadřazeny zájmům klientů, kterým měli sociální pracovníci 

pomáhat.  

 Co se týká marxistického přístupu k jedincům se zdravotním postižením, 

Hiranandani (2005) uvádí, že zdravotní postižení vnímal jako společenský problém. Tito 

jedinci z důvodu fyzických nebo intelektuálních omezení nebyli schopni dostát nárokům, 

které kladlo na pracovníky rozvíjející se výrobní hospodářství, a proto nebyli považováni 

marxisty za plnohodnotnou pracovní sílu. 

 Mendes (in Allan, Briskman a Pease, 2009: 22) uvádí, že radikálové navrhovali 

různé formy skupinových akcí jako například komunitní sociální práci nebo odborová 

hnutí. Žádné konkrétní praktické návody pro sociální práci ale nenabídli, protože 

nedokázali své myšlenky propojit s aktuálním modelem praxe sociální práce. 
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3.1.2 Feminismus 

Kritickou sociální práci v kontextu zdravotního postižení ovlivnilo také feministické hnutí. 

Wendell (1996 in Hiranandani, 2005) tvrdí, diskriminace na základě pohlaví a zdravotního 

postižení má mnoho společných prvků. Diskriminace není biologicky dána, ale je 

konstruována sociálně na základě biologicky daných nebo získaných odlišností. 

Ve společenské kultuře, která vyzdvihuje „dokonalé tělo“ a jeho naprostou kontrolu, jsou 

jedinci, kteří této představě o normalitě neodpovídají, považováni za jiné až deviantní. 

Wendell (1997 in Hiranandani, 2005) navíc připomíná, že více než polovinu osob se 

zdravotním postižením tvoří ženy. 

 

3.1.3 Strukturální přístupy k sociální práci 

Strukturální přístup k sociální práci se začal rozvíjet koncem 70. a počátkem 80. let 

20. století v Kanadě. Jeho zakladatelem byl Märico Moreau. Wood a Tully (2006: 21 in 

Weinberg, 2008) zmiňují 3 základní strategie strukturálních sociálních pracovníků: 

 Jedním z úkolů sociálního pracovníka je napojit klienta na potřebné zdroje.  

Společnost podle jeho názoru dostupné zdroje má, problém však nastává v momentě, když 

je třeba rozhodnout, kdo je dostane a kdo ne. Tvrdí, že rozhodování o rozdělení zdrojů 

nikdy nemůže být neutrální, ale vždy je politické. Mullaly (2003 in Payne, 2005: 231) 

zdůrazňuje, že sociální pracovníci mají usilovat o rovnoměrné rozdělení bohatství a to tím 

způsobem, že budou upřednostňovat sociální cíle před ekonomickými. Navíc by se sociální 

pracovníci měli zajímat o všechny utlačované skupiny pokud možno stejně. Martin (in 

Allan, Pease a Briskman, 2003: 23–26) uvádí, že sociální pracovníci by měli klientům 

nejen ke zdrojům pomáhat, ale také zjišťovat, co jim brání v tom, aby zdroje získali. 

Bohatství v té době nezahrnovalo pouze finanční zdroje, ale také znalosti a informace. 

 Wood a Tully (2006: 21 in Weinberg, 2008) dále uvádějí, že strukturální sociální 

pracovník má pomáhat klientům, aby se dokázali vypořádat s nepříznivými situacemi. 

Martin (in Allan, Pease a Briskman, 2003: 23) říká, že hlavním cílem tohoto přístupu je, 

naučit klienty, aby dokázali kriticky zhodnotit svou situaci a podmínky, ve kterých žijí. 

Tím, že sociální pracovníci klientům pomohou jejich situaci popsat a pochopit, jim usnadní 

společnou obranu. Mullaly (2003 in Payne, 2005: 240) uvádí, že utlačované skupiny 

dokážeme ochránit před sociálním vyloučením pouze tím, že porozumíme jejich 

odlišnostem. Stejný autor připomíná, že sociálnímu pracovníkovi v tomto úkolu může 

pomoci strategie normalizace problému. Pokud například utlačovanému klientovi se 
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zdravotním postižením pomůže, aby si uvědomil, že není ve své situaci sám, ale existují 

i další lidé, kteří se s podobným handicapem musejí vyrovnávat, spíše ke zvládnutí své 

situace zaujme aktivní postoj. Z toho je zřejmé, že strukturální přístupy k sociální práci 

zdůraznily význam solidarity mezi utlačovanými lidmi, jak to uvádí Allan (in Allan, 

Briskman a Pease, 2009: 31) 

 Martin (in Allan, Pease a Briskman, 2003: 26) uvádí, že strukturální přístup 

doporučuje, aby vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem fungoval na základě 

vzájemného dialogu. Toho je ale možné docílit pouze pod podmínkou, že se bude sociální 

pracovník ochoten vzdát některých svých pravomocí a výhod, které ze stávajícího 

postavení vůči klientovi vyplývají. 

 Dalším úkolem strukturálního sociálního pracovníka je podle Wood a Tully 

(2006: 21 in Weinberg, 2008) změnit společenské struktury tam, kde je to možné. 

Martin (in Allan, Pease a Briskman, 2003: 24–25) uvádí, že se sociální pracovníci mají 

zajímat o to, podle jakých kritérií jsou určovány utlačované skupiny lidí, jejichž moc je 

omezená, proč se do takové pozice dostávají. Sociální pracovníci byli považováni za 

vhodné osoby, které mohou podpořit politické změny tím, že podpoří utlačované skupiny 

v boji za jejich práva. Pokud sociální pracovníci zjistí, že oni sami k utlačování přispívají 

prostřednictvím chodu organizace, ve které jsou zaměstnáni, měli by tuto situaci řešit 

s dalšími pracovníky s podobnými zkušenostmi, ale mimo vlastní organizaci. S podobnou 

strategií souhlasil také Mullaly (2003 in Payne, 2005: 240), který uvádí, že sociální 

pracovníci mají sami aktivně vyhledávat spojence mezi ostatními pracovníky pro proces 

navození změny. Připomíná dále, aby byli součástí profesní organizace a nezapomínali se 

pravidelně účastnit voleb. Martin (in Allan, Pease a Briskman, 2003: 24) ale také uvádí, že 

sociálních pracovníků, kteří usilovali o změnu společenských podmínek ve prospěch 

klientů, bylo málo, a proto se časem zjistilo, že aktivity, které usilují o změnu společnosti, 

je vhodnější směrovat mimo oblast sociální práce.  

  

3.1.4 Antidiskriminační a antiopresivní přístupy k sociální 

práci 

Tyto přístupy vznikly ve Velké Británii v 80. a 90. letech 20. století. Payne (2005: 271) 

uvádí, že vycházejí z radikálních myšlenek, které byly zaměřeny na skupiny, které spojuje 

nerovnost a nespravedlnost. Podle Mendes (in Allan, Briskman a Pease, 2009) však na 

rozdíl od radikální sociální práce upozornily na mnohem více nerovností, které produkuje 
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společenská struktura, například se jedná o diskriminaci vůči některým menšinám, mezi 

něž patří také jedinci se zdravotním postižením. Payne (2005: 272) uvádí, že v kontextu 

teorie normality vyplývá diskriminace z toho, co společnost považuje a nepovažuje za 

normální. Ve společnosti se tedy objevil předpoklad, že některé fyzické vlastnosti mají 

méněcenný charakter. Tento názor se pak rozšířil a vyvolal diskriminující chování. Martin 

(in Allan, Pease a Briskman, 2003: 29–30) v této souvislosti upozorňuje na to, že 

diskriminace je příčinou útlaku, a proto je třeba, aby se řešila přednostně. Připomíná také, 

že zásadním úkolem je upozorňovat na nespravedlnosti, které mohou vzniknout ve 

společnosti v důsledku praxe sociální práce. Payne (2005) uvádí, že antiopresivní přístup 

zdůrazňuje, že je třeba, aby si utlačované skupiny byly vědomy toho, že jsou utlačovány. 

Toho mohou podle Mendes (in Allan, Briskman a Pease, 2009) dosáhnout, když budou mít 

dobrý vztah se sociálními pracovníky, kteří jim pomohou lépe určit jejich potřeby, na které 

je třeba reagovat. Martin (in Allan, Pease a Briskman, 2003: 30) znovu připomíná, že 

klienti budou schopni vzít pomoc do svých rukou pouze v případě, že jejich síly budou 

přibližně srovnatelné se silami sociálních pracovníků, se kterými spolupracují.  

 Payne (2005: 271) dále uvádí, že antidiskriminační a antiopresivní přístupy se snaží 

změnit společenské postoje takovým způsobem, že všichni budou mít rovné životní 

podmínky. 

 

3.1.5 Vývoj kritické sociální práce v Austrálii 

Mendes (in Allan, Briskman a Pease, 2009: 19–28) popisuje vliv kritických myšlenek na 

praxi sociální práce v Austrálii. V 50. a 60. letech 20. století bylo kritické hledisko 

v sociální práci zahrnuto do sociologických výzkumů, které analyzovaly strukturu vzniku 

sociálních problémů. Tento přístup byl však brzy potlačen kvůli údajnému 

komunistickému vlivu, což odradilo sociální pracovníky od dalších reformních aktivit. 

 Kritika individuálně zaměřené praxe sociální práce ze strany levicových radikálů se 

znovu objevila v polovině 70. let 20. století. V té době v Austrálii působila skupina 

akademiků a praktiků v oblasti sociální práce (inside welfare), která pořádala různé 

politické kampaně, vydávala pracovní listy a pořádala konference, na kterých se zabývala 

marxisticky orientovanou kritickou sociální prací. Tyto myšlenky omezily některá 

apolitická a opresivní opatření sociální práce, na které upozorňovali ve své studii například 

Skenridge a Lenie (1978: 437 in Mendes in Allan, Briskman a Pease, 2009). Tvrdili, že 

případová sociální práce obviňuje klienty z morálního nebo osobní selhání místo toho, aby 
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kritizovala společnost. V Austrálii působilo také Bratrstvo Svatého Lawrence, které 

prosazovalo deprofesionalizaci sociální práce a přesun managementu do rukou klientů. To 

ovšem ukázalo, že radikální sociální práce má své limity, protože předpokládá, že klienti 

budou mít určité kompetence. Z tohoto důvodu nemůže pomoci všem klientům, protože 

někteří je například z důvodu zdravotního postižení nemají. Přesto však nabízí moderní 

kritická sociální práce určité strategie, jak pracovat s klienty tak, aby byly jejich požadavky 

slyšet, přestože jsou v menšině.  

 Myšlenky kritické sociální práce se dostaly do výuky a praktické přípravy studentů 

sociální práce i do dalšího vzdělávání sociálních pracovníků. Byly také zapracovány do 

etických kodexů sociální pracovníků. Sociální pracovníci začali aktivně podporovat 

svépomocné skupiny klientů. Přesto však chybí rozsáhlé hodnocení, které by přineslo 

důkazy o změnách v praxi sociální práce v důsledku kritického přístupu. Henry (2000 in 

Mendes in Allan, Briskman a Pease, 2009: 28) upozorňuje, že takové výzkumy mohou být 

politicky velmi riskantní, proto doporučuje, aby se výzkumu ujali sami sociální pracovníci, 

protože vnější pozorovatelé by mohli kritickou sociální práci ovlivňovat. Ke zlepšení 

pozice kritické sociální práce v praxi by mohlo přispět také vytvoření sítě organizací, které 

se tímto přístupem budou zabývat, jako je tomu například ve Spojených státech nebo ve 

Velké Británii. 

 Významnou představitelkou australské kritické sociální práce je Karen Healy, 

která kritizuje klasický přístup k sociální práci a přiklání se k názoru, že se sociální 

pracovník nemůže plně vžít do obtížné situace svých klientů, protože je mezi nimi značná 

nerovnost. Healy (2000: 23) navrhuje, jakým způsobem je možné zmenšit rozdíly mezi 

sociálním pracovníkem a klientem. Stane se tak, pokud sociální pracovníci přestanou 

používat profesní žargon, který je pro klienty nesrozumitelný a přizpůsobí svůj oděv a 

jazyk utlačované populaci. Dále je důležité, aby naslouchali klientům, když jim popisují 

utlačování, které prožívají. Znalost klientových prožitků je klíčová pro porozumění 

společnosti a procesu společenské změny, protože rozšíří pracovníkovu perspektivu 

o znevýhodnění jeho klientů. Healy dále zdůrazňuje, že sociální pracovník se zodpovídá 

především klientovi. Tím, že s ním uzavírá smlouvu, mu zároveň odhaluje cíle a metody, 

které k nim povedou. Sociální pracovník by měl dbát na to, aby také organizace, ve které je 

zaměstnán, cítila zodpovědnost především vůči svým klientům. 
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Podobné požadavky přináší ve své praktické teorii kritické sociální práce také další 

významná představitelka australské kritické práce Janis Fook, jejíž myšlenky jsou 

popsány v následující subkapitole. 

   

 3.2 Teorie a metody kritické sociální práce podle Janis Fook 

Fook in Mendes (in Allan, Briskman a Pease, 2009: 25–26) uvádí, že cílem kritické 

sociální práce je zplnomocnit klienta tím, že jej napojíme na širší podpůrné sítě a zároveň 

se vypořádáme s utlačujícími socioekonomickými a politickými strukturami, které 

k problému přispívají. Zkoumala vliv strukturálních faktorů na problém klienta. Struktury 

mohou komplikovat nebo zhoršit osobní problém (například zdravotní postižení). 

Společnost předpokládá, že se člověk během života zhostí určitých rolí. Pokud toho někteří 

lidé nejsou schopni, omezuje to kvalitu jejich života. Strukturální faktory často přímo 

způsobují klientům problémy tím, že určují materiální zázemí. Lidé se zdravotním 

postižením tedy mohou být izolováni od společnosti jen z toho důvodu, že pro ně veřejná 

doprava není přístupná. 

 Postmoderní a kritické analýzy se tedy zaměřily na nadvládu manažerismu 

v sociálních službách. Cawson a Kakabadse (in Howe, 1986: 151) uvádějí, že „v 70. letech 

20. století, napříč všemi zdravotnickými a sociálními službami, byl kladen důraz na 

zavedení manažerské kontroly a dosahování administrativní racionálnosti, užíváním idejí 

odvozených z podnikového řízení.“ Fook uvádí, že manažerismus vyplývá z tržní 

globalizace. Globalizace nutí poskytovatele sociálních služeb, aby mezi sebou soutěžili, a 

proto se jejich zájmy tříští. V Austrálii se v této souvislosti objevuje paradigma 

ekonomického racionalismu, které podporuje neomezenou soutěž, ve které zvítězí 

nejúspěšnější a nejkvalitnější poskytovatel sociálních služeb. V sociální práci se objevuje 

vztah nakupující – poskytovatel. V roli nakupujícího je nejčastěji stát, který tím pádem 

získává větší kontrolu nad poskytovanými službami. Stát se domnívá, že je tento systém 

mnohem účinnější, protože pokud se financování týká konkrétní zakázky, je lépe zacíleno 

a v důsledku dochází ke snížení státních veřejných výdajů. Howe (1986: 147) uvádí, že stát 

vymezuje klienty a jejich potřeby a také dostupné metody, pomocí kterých na ně mají 

sociální pracovníci reagovat. Fook uvádí, že pozice profesionálních sociálních pracovníků 

se změnila. Stát, který jim určuje pravidla pro výkon profese, zároveň omezuje a devalvuje 

jejich profesionální znalosti a dovednosti. Parton (1998: 80 in Fook, 2002: 27) popisuje, že 

role sociálních pracovníků se změnila z případových pracovníků s důrazem na vztah ke 
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klientovi, na případové manažery, kteří hodnotí potřeby klientů a následně vytvářejí 

individuální plán poskytované péče. Posuzování potřeb, které vykonávají kvalifikovaní 

sociální pracovníci, se tedy oddělilo od přímého poskytování péče, které vykonává 

mnohdy nekvalifikovaný personál.  

 Howe (1986) uvádí některé důsledky, ke kterým vede posílení role manažera 

v sociálních službách: 

1. „manažeři … vymezují postupy, koordinují pracovníky, kontrolují zdroje a 

omezují moc profesionálů … 

2. manažeři rozhodují … o typech, umístění a vzdělání sociálních pracovníků … 

v 80. letech 20. století v Anglii management začal upřednostňovat méně kvalitní 

výcvik sociálních pracovníků, který byl však dostupnější a zaručoval poddajné 

pracovníky.  

3. zavádění mechanistické formy organizace, jež umožňuje lepší kontrolu práce 

i pracovníků, preferuje administrativu na úkor přímé práce s klienty a omezuje 

autonomní rozhodování pracovníků o své práci.“ (Howe, 1986: 142) 

Hough a Uttley (1994 in Fook, 2002: 22) se domnívají, že k manažerskému vlivu na 

sociální služby přispěly i nové technologie. Zavedené technologie zvýšily moc manažerů, 

kteří mohou lépe dohlížet na výkon profese svých podřízených sociálních pracovníků. 

Zároveň představují hrozbu pro samostatnost sociálních pracovníků, protože značně 

ovlivňují jejich práci.  

 Parton (1998: 79 in Fook, 2002: 149–150) popisuje nově zavedený případový 

management a pokouší se ho přetvořit. Případový management spočívá v plánované a 

koordinované péči, která vyplývá z posouzení klientových potřeb a práv, ovšem v kontextu 

existujících služeb. S tím jsou spojeny kompetence, které sociální pracovník musí ovládat, 

jako například navázání vztahu s klientem, posouzení, koordinace, rozpočtový 

management a hodnocení. Tato praxe sociální práce je technická a zjednodušující, spíše 

než komplexní, celostní a dlouhodobá. Zaměřuje se více na systém, než na uživatele 

služeb, a z tohoto důvodu méně reaguje na individuální potřeby klientů. Pro tento typ praxe 

sociální práce je důležité, aby byly klientovy potřeby vhodným způsobem koordinovány, 

místo toho, aby se hledaly služby, které by skutečně odpovídaly jejich potřebám. Parton 

proto navrhuje, aby se sociální pracovníci zaměřili na kritický případový management. 

Záleží na jejich hodnotové orientaci a na míře nezávislosti, kterou si dokážou vyjednat. 

V prvé řadě je třeba, aby usilovali o takové přerozdělování zdrojů, které umožní, aby se 
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propojilo poskytování jednotlivých služeb. Dále by měli zapojit uživatele služeb do 

plánování služeb a způsobu jejich poskytování. Kritický případový management může být 

velmi efektivní v případě multidisciplinárního pohledu na situaci klientů a zaměření na 

dlouhodobé cíle, spíše než na rychle měřitelné výsledky. 

 Baldwin; Jones a May (2000a, b; 1992 in Fook, 2002: 146–147) vymysleli vlastní 

strategii, jak by bylo možné rozvrátit tuto byrokratickou politiku. Hledali způsob, jak 

prvky stávající nadvlády využít jiným způsobem. Zjistili, že některé manažerské pojmy lze 

využít i pro sociální práci. Měli na mysli například účinnost, efektivitu a především 

spokojenost zákazníka. Dále navrhli, aby byla praxe sociální práce popisována mnohem 

více charakteristikami a kategoriemi, které podtrhnou její rozmanitost a komplexnost. 

Sociální pracovník byl tedy označován také jako: public relations worker, team relations 

builder nebo policy implementer. Aby si manažeři poskytované péče uvědomili svou 

kontrolní funkci, byli přejmenováni na service user managers. Záměrem zmíněných autorů 

bylo nejen změnit byrokratickou kulturu prostřednictvím změny rolí, ale také chtěli, aby si 

sociální pracovníci uvědomili různé perspektivy své práce. 

 

3.2.1 Kritické pojetí identity 

Radikální a strukturální sociální práce vymezuje identitu poměrně úzce v souladu se 

společenskými kategoriemi jako je rasa, třída nebo gender. Klientům je proto přisuzována 

identita bezmocných obětí, protože to zapadá do kategorií, které vyplývají ze sociálních 

struktur. Určené kategorie jsou však problematické, protože posilují odlišnou pozici 

mocných a bezmocných, a neumožňují klientům, aby svou identitu změnili.  

 Postmoderní sociální práce se domnívá, že identita je mnohovrstevnatá a 

proměnlivá. Přichází s myšlenkou, že identita klienta může být také rozporuplná. Sands 

(1996: 170 in Fook, 2002: 76) uvádí, že předchozí životní zkušenosti, uznávané hodnoty 

a vztahy s ostatními lidmi představují tři aspekty osobnosti, které mají vliv na identitu 

klienta. Fook dodává, že osobnost člověka výrazně ovlivňuje také společenský kontext.  

 Pro jedince se zdravotním postižením není příjemné, když je považován za klienta 

nebo uživatele sociální služby. Ztrácí tím určitý status a je považován za bezmocného. 

Mnohem horší je ale fakt, že jeho život a identita jsou měněny v souvislosti s novou 

identitou klienta. Každý poskytovatel sociálních služeb má jiná kritéria, podle kterých 

určuje, kdo je „dobrý klient“, kterému poskytuje své služby. Leonard (1997: 53 in Fook, 

2002: 78) upozorňuje na to, že sociální práce vytváří svým klientům identitu lidí, kteří jsou 
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závislí na sociálním systému, přičemž závislost na státu je chápána jako omezující, naopak 

závislost na trhu má podpůrný charakter. 

 Minow (1985 in Fook, 2002: 82–83) uvádí, že hlavním problémem při práci s lidmi 

se zdravotním postižením je dilema odlišnosti. Pokud jsou lidé označeni jako postižení, 

mohou získat určité výhody, které politici této skupině lidí určili. Identita jedince 

s postižením se tedy v tomto ohledu vyplatí. Tato identita však zároveň upozorňuje na to, 

že se člověk nějakým způsobem odlišuje, což může vést k jeho diskriminaci. Rovnost lidí 

se zdravotním postižením, o kterou sociální pracovníci usilují, je však společností 

ztotožňována s pojmem stejnost. Protože však jedinci se zdravotním postižením nemohou 

být stejní jako intaktní společnost, je třeba rovnost vnímat v kontextu odlišností.  

Nejdůležitějším úkolem kritických sociálních pracovníků, kteří pracují s lidmi se 

zdravotním postižením, je, aby uvážlivě používali pojmy postižení a rozdílnost 

v souvislosti se svými klienty.  

 Fook dodává, že aby marginalizové skupiny získaly politickou podporu a potřebná 

opatření, je třeba, aby vystupovaly jednotně. Na druhou stranu, by jejich požadavky měly 

vyhovovat rozdílným potřebám, které vyplývají z širokého spektra postižení v rámci 

marginalizované skupiny jedinců se zdravotním postižením. Pokud budou tyto rozdíly 

zkoumat, vyjednávaná politická opatření budou o to efektivnější a přínosnější. 

 

3.2.2 Ideologie, diskurs a jeho dekonstrukce 

Payne (2005: 244) uvádí, že marxistická radikální sociální práce vycházela z ideologie, 

o které se nepolemizovalo, protože existovala pouze správná nebo špatná varianta. Fook 

uvádí, že ideologie má funkci společenské kontroly, protože pomáhá udržovat společenský 

pořádek. Zároveň podporuje identitu různých skupin, protože vymezuje jejich hranice 

a místo v hierarchii. Ideologie prezentuje stávající společenské vztahy jako přirozené a 

nevyhnutelné. Fook (in Payne, 2005: 241) se proto domnívá, že lidé, kteří jsou zvyklí 

ovládat druhé, mají pocit, že nerovnost je normální a nelze ji změnit. Ideologický způsob 

myšlení tedy vykazuje dualistickou nebo dichotomickou strukturu. Healy (2000: 42) 

vysvětluje, že dualistická struktura určuje hieararchii, ve které je vždy první termín 

hodnotnější než ten následující, navíc to bývají protiklady, které se navzájem vylučují. 

Tato struktura ignoruje jakoukoliv rozmanitost v rámci určených kategorií. Podobnou 

povahu má také diskurs. Diskurs je vyjádřen jazykem a komunikací. Jazyk ale není 
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neutrální. Neznamená jen slova, ale představuje moc, protože určuje, které hodnoty a 

skupiny jsou považovány za dominantní. Na druhou stranu nás ale jazyk omezuje, protože 

nám neumožňuje vyjádřit vše, co bychom chtěli, a z tohoto důvodu jsou pojmenované 

kategorie poměrně úzké.  

 Fook (in Payne, 2005: 244) uvádí, že kritická sociální práce se v kontextu 

postmodernismu naopak snaží podporovat rozmanitost, která poskytuje více variant. Fook 

také tvrdí, že síla dominantního diskursu spočívá v tom, že o něm nikdo nepochybuje. 

Prvním krokem ke kritické změně je pojmenování jiných úhlů pohledu, které se od 

dominantního diskursu liší. Proces kritické změny diskursu se skládá ze čtyř fází. Ve fázi 

kritické dekonstrukce dominantní diskurs analyzujeme. Stávající diskurs můžeme 

analyzovat, když si zjistíme, jakým způsobem ovlivňuje významy, které přikládáme 

různým věcem, jak funguje a komu vyhovuje. Hledáme rozpory a snažíme se objevit 

odlišné perspektivy a interpretace, které diskurs přehlíží nebo bagatelizuje. Dále 

zjišťujeme, jak diskurs ovlivňuje mocenské vztahy a struktury v různých situacích. 

Musíme si také uvědomit, jaká je naše pozice v rámci diskursu. 

 Fáze resistence se projevuje v neochotě přijímat a smířit se s danými předpoklady, 

které se týkají především mocenských vztahů v rámci dominantního diskursu. 

 Třetí fází je výzva. V této fázi dochází ke zveřejnění a označení vlivných diskursů. 

Tím, že pojmenujeme také opomíjené perspektivy, dodáme jim důležitost a přispějeme 

k tomu, aby se s nimi začalo počítat. 

 Ve fázi rekonstrukce vytváříme nový diskurs, který zahrnuje následující aktivity: 

vytváření nových termínů, jazyka nebo frází; vytváření nových kategorií; změna praxe; 

vytváření prostředí, které umožní, aby se mohl být nový diskurs přijat. 

 Foucault (1980 in Hiranandani, 2006) uvádí, že diskurs v oborech, jako je 

medicína, psychiatrie, sociální práce a rehabilitace legitimizuje schopnost profesionálů, 

aby si udrželi moc vůči lidem se zdravotním postižením. Moc a kontrola jsou však 

v rozporu s principem sociální spravedlnosti a s posilováním klientů a jejich práva na 

sebeurčení. Proto jsou tyto nerovné vztahy významnou výzvou ke kritické reflexi praxe 

sociální práce 

 

3.2.3 Kritická reflexe 

Kritické reflexe je velmi podobná popsanému procesu dekonstrukce dominantního 

diskursu. Na rozdíl od dekonstrukce, která je univerzální a může být použita pro jakékoli 
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množství diskursů, se kritická reflexe zaměřuje spíše na vlastní diskursy sociálních 

pracovníků. Zkoumá také, jakým způsobem se sociální pracovníci podílejí na dominantním 

diskursu. Kritická reflexe je nejen přístup, ale i proces, který umožňuje sociálním 

pracovníkům, aby reflektovali své zkušenosti a mohli své poznatky použít i za jiných 

okolností. Sociální pracovníci, kteří se vyvarují mocenských předsudků, řeší situace, které 

se objeví, efektivněji a flexibilněji. Kritickou reflexi je možné využít k hodnocení praxe, 

ale také k jejímu zkoumání. Evaluaci, která se zaměřuje na podpůrnost praxe, nazývá 

Adams (1996: 138 in Fook, 2002: 158) experimentem v praxi. 

 Podle Benner, 1984; Brookfield, 1995; Davies a Kinloch, 2000 (in Fook, 2002: 99–

101) je možné kritickou reflexi provádět pomocí techniky kritických incidentů. 

Incidentem se myslí popis nějaké konkrétní události, která se stala. Neměly by v něm 

chybět informace o společenských, organizačních a osobních kontextech, které s událostí 

souvisejí. Následuje analýza incidentu, během které sociální pracovník reflektuje svůj 

postoj, aby zjistil, co ovlivňuje jeho chování a chápání moci. Mohou mu k tomu pomoci 

následující otázky: 

 Která témata v příběhu jsou pro mě důležitá? Jaké komunikační fráze, označení a 

kategorie často používám?  

 Koho všeho se událost přímo nebo nepřímo týká? 

 Čí perspektiva je v události popsána a čí chybí? 

 Jakým jiným způsobem bych mohl událost interpretovat? Jak by ji interpretoval 

někdo další, koho se událost týká? 

 Jaké předsudky se v popisu skrývají a odkud pramení? Jaké role z těchto předsudků 

vyplývají a koho se týkají? 

 Co tato situace vypovídá o mém pojetí moci? Z čeho mé pojetí pramení? 

V poslední fázi sociální pracovník zjišťuje, jak předchozí reflexe ovlivnila jeho postoje, a 

co může udělat proto, aby je změnil. 

 

3.2.4 Narratives – vyprávění a jejich dekonstrukce 

Vyprávění je podobné diskursu. Diskurs je ale širší pojem, protože zahrnuje i strukturální 

prvky. Vyprávění považuje Fook za jazykový a konverzační prvek diskursu. Vyprávění 

jsou posuzována podle kódů, syntaxu, nebo gramatiky. Mohou být také rozkládána na 

jednotlivé prvky, které jsou dále samostatně analyzovány podle určitých pravidel.  
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Vyprávění je lineární a logický příběh, který má společenské funkce. Obsahuje příčiny a 

prvky, které vedou k řešení a spoluvytvářejí identitu vypravěče. Sociální pracovníci by si 

měli uvědomit, že klient usiluje o to, aby byl jeho příběh společensky přijatelný. Ve 

vyprávění klientů je proto možné vysledovat tendence, které podporují jejich 

důvěryhodnost. Klienti mluví o svém zájmu otevřeně, aby vytvořili dojem upřímného 

člověka, který nic neskrývá. Zároveň popisují sami sebe jako pasivní účastníky, kteří 

situaci jen přihlížejí. Při popisu situace využívají mnoha detailů a přímých řečí, aby 

prokázali, že je jejich příběh skutečně reálný. Snaží se také ztotožnit s takovou kategorií 

klientů, které se pomáhá, a jejíž příběh je zajímavý. Veškerá klientova sdělení proto musí 

sociální pracovníci chápat pouze jako jednu verzi reality, která je ovlivněna aktuální situací 

toho, kdo je sdělil a může se za jiných okolností změnit. Sociální pracovníci jako 

posluchači takového příběhu jsou pouze jedním z jeho interpretů.  

 Klientovo vyprávění má mnohdy negativní nádech. Kritický sociální pracovník by 

měl vyprávění rekonstruovat takovým způsobem, aby změnil nerovné mocenské vztahy, 

které přispívají k problémové situaci. Tento proces je ale interaktivní, a proto počítá také 

s aktivní účastí klienta. Nejprve sociální pracovník s klientem rozkrývá všechny účastníky 

příběhu a jejich role. Využívá k tomu metodu cirkulárního dotazování. Následně se 

pokouší odhalit podpůrné a oslabující prvky v příběhu. Všechny podpůrné prvky zdůrazní. 

Oslabující prvky se naopak pokusí upozadit. Pomocí různých metafor a obrazů klientovi 

naznačí, že jsou to právě tyto prvky, které ho děsí, nebo mu ubližují. Tím klientovi ukáže, 

že chyba spočívá ve zlém obrazu, nikoli v něm. Sociální pracovník poté přetvoří původní 

příběh, nebo vytvoří alternativní, který bude podpůrný. V rámci nového příběhu se 

doporučuje použít rituály, díky kterým si klient uvědomí, že se zbavuje staré negativní 

identity, a s novým příběhem získává identitu podpůrnější. V poslední fázi sociální 

pracovník s klientem usilují o to, aby bylo rekonstruované podpůrné vyprávění 

společensky přijato a oceněno. Nový příběh se vypráví jinému člověku nebo skupině lidí, 

nebo ho sepíšou a zveřejní v médiích.
13

 

 Rekonstrukce příběhů a identity klientů přináší pozitivní výsledky na mnoha 

úrovních. Na individuální úrovni v rámci terapeutické práce, která mnohdy klienta 

zneschopňuje, začnou sociální pracovníci podporovat jejich sebedůvěru. Na skupinové 

úrovni dochází k vytváření, utvrzování a vyjadřování společenské identity skupin, které 

                                                 
13

 Fook zmiňuje, že je možné využít také narativní terapii, jejímž autorem je Michal White. Tato metoda 

vychází z rodinné terapie a inspiruje se myšlenkami M. Foucaulta. Spočívá ve zkoumání a měnění příběhů, 

které jsou pro klienta zraňující. Využívá se u klientů s mentálním postižením. 
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byly dříve marginalizované. Někdy tento proces spočívá ve změně příběhu, jindy naopak 

příběh legitimizuje, protože byl dosud devalvován. Legitimizace se týká především 

zkušeností, které lidi se zdravotním postižením prožívají. Sociální pracovník tyto 

zkušenosti oceňuje a pomáhá klientům, aby o nich mohli mluvit. Tím společně přispívají 

k inkluzivnější společnosti a ke změně mocenských pozic těchto skupin. 

 

3.2.5 Posuzování situace klienta  

Sociální pracovník, který posuzuje klientovu situaci, je v určitém ohledu objektivní a 

pasivní, protože pouze sbírá fakta a rozhoduje se podle nich. Posuzování a konceptualizace 

problému však vždy zahrnuje hledání příčiny, kterou může sociální pracovník pomocí 

intervence vyřešit. Proto sociální pracovník zjištěná fakta označuje a třídí do kategorií, se 

kterými si dominantní kultura dokáže poradit. Nevyhovující fakta jsou přetvářena. Sociální 

pracovník, který je za proces posuzování zodpovědný, si tak více méně vytváří takový 

vlastní pohled na klientovu problémovou situaci, který umožní, aby klient získal podporu, 

službu nebo dávku. Klientova perspektiva však může být jiná. Sociální pracovník je 

z tohoto důvodu v mocnější pozici vůči klientovi.  

 Z postmoderního, kritického hlediska je třeba, aby klienti na procesu posuzování 

své situace aktivně spolupracovali. I když jsou lidé se zdravotním postižením relativně 

bezmocné oběti sociálních struktur, které je omezují, mohou rozhodovat o mnoha 

okolnostech svého života, například o tom, že vyhledají sociálního pracovníka. Prostředí, 

ve kterém se sociální pracovník s klientem setkává, by mělo co nejvíce umožňovat 

vzájemné sdílení jejich perspektiv. Přestože se nemusejí nutně shodovat, je důležité, aby 

zazněly. Sociální pracovníci by se měli snažit porozumět potřebám klientů a respektovat je, 

místo toho, aby je přetvářeli k obrazu profesní kultury. Sociální pracovník by měl také 

zohlednit fakt, že perspektivy se mohou v průběhu spolupráce s klientem měnit, protože 

tento proces je interaktivní, reflexivní a do jisté míry nejistý, protože nikdy není dokončen. 

 Při procesu posuzování je třeba brát v úvahu kontext, který klienta a jeho situaci 

ovlivňuje. Přestože se vedou debaty o tom, zda je klientem sociální práce klient nebo 

zaměstnavatel, Fook uvádí, že v nejobecnějším pojetí je nejdůležitějším klientem právě 

zmíněný kontext. Sociální pracovník by tedy měl vzít v úvahu: 

 klientův pohled na jeho situaci, kterým může sdělovat, jak sám sebe charakterizuje 

a jaká je jeho identita. 

 klientovy předpoklady nebo předsudky o tom, co je považováno za problém 
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 klientovy předpoklady o tom, co může očekávat od sociálního pracovníka  

 fyzickou kondici a postižení klienta, které mají vliv na jeho vnímání a komunikaci 

 další osoby, skupiny nebo instituce, které situaci klienta ovlivňují, přitom nesmí 

zapomenout ani sám na sebe, jako aktivního hráče 

 kulturu organizace, ve které je zaměstnán, protože ovlivňuje způsob poskytování 

služeb, definici dobrého klienta a práci s mocí. 

 národní, globální situaci a historické období 

Kontexty jsou nejisté, nepředvídatelné a proměnlivé. Role sociálního pracovníka spočívá 

v tom, aby je dokázal posoudit a vytvořil klientův příběh z pohledu těch, které klienta 

podporují. Baldwin, 2000a; Jones a May (1992: 223–4 in Fook, 2002: 146) přicházejí 

s myšlenkou kulturní kompetence, která zahrnuje posouzení kultury organizace a 

prostředí, které následně vyvolává schopnost v těchto podmínkách strategicky pracovat. 

Fook tuto kompetenci zobecňuje na schopnost orientovat se a pracovat ve všech 

kontextech, a proto ji nazývá kontextová kompetence. 

  Fook připomíná, že sociální pracovník může při posuzování klientovy situace 

vycházet z různých výzkumných strategií. Užitečné jsou například strategie, jak vést 

rozhovor s klientem, podle toho, co potřebujeme zjistit, nebo již zmíněné reflektivní 

metody. Reflexe spočívá v tom, že si sociální pracovník uvědomuje, že je pouze nástrojem, 

nebo médiem, přes které informace proudí, třídí se a interpretují. Pro sociální pracovníky 

jsou užitečné také techniky pozorování, které se zaměřují na klientovy fyzické projevy, 

výrazové prostředky, způsob komunikace, osobní rychlost a umožňují propojit kontext 

s konkrétním chováním klienta. Přínosné mohou být také etnografické metody, v rámci 

kterých se sociální pracovník pokouší porozumět klientovi tím, že se co možná nejvíce 

vžije do jeho situace. Příkladem jsou návštěvy v klientově přirozeném prostředí, které 

může vysvětlit mnohé příčiny problémů, se kterými se klient potýká. Kellehear (1993 in 

Fook, 2002: 129) uvádí, že sociální pracovník by neměl zapomínat ani na analýzu 

dokumentů, které mohou poskytnout další interpretace klientovy situace. 

 Fook dále navrhuje, aby sociální pracovníci v souvislosti s posuzováním klientovy 

situace, změnili používanou terminologii. Pojem „problém“, který má negativní nádech, 

mohou nahradit pojmy situace, okolnosti nebo kontexty. „Příčiny problému“ mohou 

nahradit vlivy a faktory, které problém ovlivňují. Dále navrhuje, aby sociální pracovníci 

při rozhovoru nahradili otázky, které se ptají „proč?“, například větou: „Povězte mi o tom, 

co prožíváte.“ Cíle spolupráce by měly být formulovány konkrétně a takovým způsobem, 
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aby je klienti vnímali jako dosažitelné. Nakonec by měl sociální pracovník pomoci 

klientům, aby sami sebe vnímali pozitivně jako aktivní a schopné účastníky v procesu 

řešení své situace. 

 Sociální pracovník by si měl uvědomit, že to, co se mu osvědčilo při řešení jedné 

situace, se nemusí osvědčit v jiných podobných situacích. Na druhou stranu by se měl umět 

z prožitých situací poučit, aby pak mohl další řešit efektivněji. Modernismus podporoval 

metodu dedukce znalostí z obecných teorií, které byly považovány za objektivní hledisko. 

Koncept přenosnosti však spočívá v tom, že významy jsou vytvářeny induktivně, tedy 

z každé situace, která se objeví. Sociální pracovník by tedy měl být raději všímavý ke 

změnám, které se udály v kontextu nové situace, než aby věnoval pozornost svým 

předpokladům a zobecňování. V postmoderní době tedy vycházejí nové poznatky spíše 

z každodenní praxe sociální práce, než z výzkumů odborníků mimo praxi. Teorii, která 

vychází z praktických poznatků sociálních pracovníků, nazývají Klein a Bloom (1995 in 

Fook, 2002: 158) praktickou moudrostí a domnívají se, že stojí za to tento proces podrobit 

dalším výzkumům. Tento proces tedy propojuje výzkumné metody s praxí a navíc sociální 

pracovníky upozorňuje, že je nutné, aby reflektovali svůj vlastní přístup k sociální práci 

s klienty. Kritický přístup k sociální práci by měl čerpat poznatky z empirických 

i reflexivních metod, proto Fook sociální pracovníky nabádá, aby se sami věnovali 

výzkumným aktivitám, nebo alespoň sledovali výzkumné aktivity někoho jiného, výsledky 

kriticky hodnotili a následně používali.  

 

3.2.6 Problematika moci u sociálních pracovníků 

Fook se domnívá, že zplnomocňování nebo podpůrný proces začíná tím, že klienta nebo 

skupinu klientů označíme nálepkou bezmocnosti. Abychom mohli chápat moc a proces 

zplnomocňování jiným způsobem, musíme si uvědomit, že moc má proměnlivou povahu a 

je závislá na kontextu. Dále se musíme zamyslet nad tím, jak se moc projevuje v různých 

úrovních, jak jí chápou různí lidé a že zahrnuje nejen kontrolu, ale i tvořivý prvek.  

 Fook se přiklání k Foucaultovi, který se mocí zabývá podobným způsobem. 

Foucault (in Healy, 2000: 43) především tvrdí, že moc není určena, ale vytváří se. 

Nezkoumá tedy, kdo je utlačovatel a kdo je utlačovaný, ale zkoumá situace, ve kterých se 

moc projevuje, protože vychází z předpokladu, že moc je všude. Podle Fook to v praxi 

znamená, že by sociální pracovníci měli odhalovat, v čem se klienti cítí bezmocní a v čem 
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naopak vidí svou sílu. Foucault se dále domnívá, že moc není primárně represivní, ale je 

také produktivní, protože vytváří identitu a diskuse. Podřízení přepokládají, že ten, kdo je 

mocný, má pravdu, což jim dává jistý pocit jistoty a bezpečí. Foucault ještě uvádí, že moc 

vychází odspodu. Z tohoto důvodu je třeba zjišťovat, jak sociální pracovník uplatňuje moc 

v různých situacích, protože jen z toho je možné usuzovat, zda sociální pracovník moc 

využívá nebo zneužívá.  

 Foucault (1979 in Webb, 2000) rozlišuje dva typy moci, které má sociální 

pracovník k dispozici. Potenciální moc sociálního pracovníka pramení z jeho odborných 

znalostí a dovedností. Dále je podporována pravomocemi, které vyplývají z legislativy. 

K potenciální moci přispívá také respekt, úcta a autorita, které vyplývají ze statusu 

profesionála, který sociálnímu pracovníkovi náleží. Druhým typem moci je moc, která je 

uplatňována. Sociální pracovník může moc uplatňovat buď agresivně, nebo zdvořile. 

Záleží také na tom, zda je to, co sociální pracovník říká, v souladu s tím, co dělá. Foucault 

zdůrazňuje, že téma použití jazyka v souvislosti s mocí v sociální práci nebylo dosud 

dostatečně zpracováno a zahrnuto do výzkumů.   

 Moc se projevuje také prostřednictvím empatického chování sociálního pracovníka 

ke klientům. Fook se zmiňuje o výhodách a nevýhodách, které toho chování přináší 

sociálním pracovníkům a klientům. Pokud sociální pracovník projevuje empatii, získává 

důvěru klienta, čímž zároveň posiluje svou moc. Zároveň se však zvyšuje jeho zranitelnost, 

protože se projevuje jako mírný člověk. Empatický sociální pracovník podporuje moc 

klienta tím, že jeho příběhu naslouchá a potvrzuje tím jeho důležitost. Zároveň však 

narůstá klientova zranitelnost, protože se sociálnímu pracovníkovi svěřuje se svou vlastní 

slabostí. Záleží na sociálním pracovníkovi, jak se sdělenými informacemi naloží.  

 Foucault (1979 in Webb, 2000) uvádí, že se chováme podle naučených vzorců, 

abychom byli v souladu se společenskými požadavky. Určité chování tedy není normální, 

ale naučené. Proto někteří sociální pracovníci využívají moc k tomu, aby usměrnili klienty, 

protože jsou na to připravováni v rámci vzdělávání a patří to k udržení profese. Foucault 

tento proces nazývá disciplinární praxe.   

 Fook pomocí rozhovorů zjišťovala, jak sociální pracovníci vnímají sami sebe 

v kontextu moci. Zjistila, že se studenti sociální práce cítí bezmocní ve vztahu 

k supervizorům, zkušenějším sociálním pracovníkům, a ve vztahu ke svým vyučujícím. 

Sociální pracovníci v praxi uvedli, že se cítí bezmocní proto, že nemohou dosáhnout 

hodnot a ideálů sociální práce, mezi které patří sociální spravedlnost a antidiskriminace. 
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Fook se domnívá, že sociální pracovníci projevují relativní bezmocnost, protože je to pro 

ně pohodlnější než vědomí, že mocí disponují. Mají pocit, že jsou omezováni nadřízenými, 

byrokratickými pravidly, agenturou, která je zaměstnává a dokonce také konzumní 

kulturou, která je typická pro dnešní společnost. Laragy (1996 in Fook, 2002: 108) 

připomíná, že se případoví sociální pracovníci často ztotožňují se svými klienty a tím 

pádem také s jejich pocitem bezmocnosti. Protože pak obvykle přijímají roli obhájce 

klienta, snadno se dostanou do konfliktu se zaměstnavatelem. Fook upozorňuje na to, že, 

pokud sociální pracovníci sami sebe označují za bezmocné, zároveň tento status 

přisuzují i svým klientům. Tento proces je opět příkladem protikladného dualistického 

smýšlení. Relativně znevýhodněné skupiny klientů proto přijímají roli obětí, s níž se 

automaticky spojuje také bezmocnost.  

 Fook dále uvádí, že mnozí sociální pracovníci mají také pocit, že rozsah moci, která 

vyplývá z jejich pracovního zařízení, není dostatečný pro navození nějaké změny. 

Domnívají se, že strukturální moc, kterou disponují jejich nadřízení, nabízí v tomto 

kontextu mnohem víc možností. Neuvědomují si však, že s větším rozsahem možností je 

spojena také mnohem větší zodpovědnost za další okolnosti, které mohou těmto lidem 

v navození změny bránit. Sociální pracovníci se často odmítají účastnit změn, protože mají 

pocit, že jsou příliš rozsáhlé a tudíž nedosažitelné. Menší pozitivní výsledky, jako 

například podpora klienta, jsou přehlíženy a devalvovány. Pracovníci tedy pravděpodobně 

považují za opravdovou změnu pouze takovou, která je strukturální nebo organizační. 

Sociální pracovníci si uvědomují, že jsou zodpovědní za navození změny, ale zároveň mají 

pocit, že to není v jejich silách. Toto pojetí je ovlivněno situacemi, do kterých se dostávají, 

spíš než jejich charakterem. Hlavním problémem je tedy posouzení toho, jak velká změna 

je dostatečná a také, do jaké míry je za ní sociální pracovník zodpovědný.  

 

3.2.7 Empowerment – podpůrný proces neboli 

zplnomocňování klientů 

Rojek (1986 in Payne, 2005: 297) se domnívá, že ačkoliv má zplnomocňování a 

obhajování blízko ke kritické a marxistické perspektivě, jedná se v podstatě 

o racionalistické procesy, které předpokládají, že je možné změnit prostředí ve prospěch 

klientů sociální práce. Podpůrný proces má emancipační a transformační charakter. 

Anderson et al. (1994 in Payne, 2005: 297) rozlišuje tři úrovně zplnomocňování klienta: 

osobní moc, která klientovi usnadňuje objevení osobních potřeb, mezilidská moc, díky 
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které je klient schopen ovlivnit rozložení moci v komunikaci s dalšími lidmi a nakonec 

politická moc, díky které může klient ovlivnit rozložení moci na vyšší úrovni.  

 Payne (2005) uvádí, že během 80. let se do popředí zájmu sociální práce dostala 

podpora samostatnějšího života lidí s mentálním postižením, ať již v rezidenčních 

zařízeních, nebo v rámci období, kdy je opouštěli. Maluccio (1981 in Payne, 2005: 301) 

uvádí, že tento proces souvisí s ekologickou systémovou teorií, protože také pracuje na 

tom, aby klienti dokázali vycházet se svým okolím. Payne dodává, že hnutí, které se 

nejprve objevilo ve Skandinávii a poté se přesunulo do Spojených států a Velké Británie, 

znamenalo zásadní změnu v pojetí samostatnosti lidí s jakýmkoliv postižením. Dávalo 

prostor pečujícím rodinám, aby mohly mluvit nejen o problémech svých postižených dětí, 

ale také o problémech, které s sebou péče o ně přináší.  

 Oliver (1996 in Payne, 2005: 300–301) se domnívá, že jedinci se zdravotním 

postižením by měli svou moc budovat na tom, že budou poukazovat na sociální a politická 

práva, která vyplývají z občanství. Tím má na mysli také větší podíl klientů na 

rozhodování o poskytování sociálních služeb, včetně možnosti podat stížnost, pokud služba 

neodpovídá jejich potřebám. Aktivní účast klientů zároveň omezuje diskriminaci a odráží 

povahu sociální práce, která je založena na demokratických hodnotách. Sociální pracovníci 

by měli prokázat svou důvěryhodnost tím, že jsou nestranní a pracují způsobem, kterému 

klienti důvěřují.  

 Další oblastí sociální práce je podpora svépomocných skupin klientů. Payne 

(2005: 296–311) uvádí jako příklad podpůrné a participativní praxe skupinovou práci, jejíž 

tvůrci jsou Mullender a Ward. Rozšířila se v 80. letech 20. století a je považována za 

základ pro širší společenskou akci. Na rozdíl od terapeutických přístupů jiných teorií, 

zdůrazňuje svépomoc klientů ve skupině. Výhodou skupinové práce jsou její demokratické 

a humanistické hodnoty. Důležitá je také zpětná vazba o tom, jak působíme na jiné lidi, 

kterou klienti získávají v bezpečném prostředí skupiny. Svépomocné skupiny také 

pomáhají překonat závislost, která se časem objevuje u klientů rezidenčních zařízení. 

Podpůrná skupinová práce má čtyři fáze. Přípravná fáze zahrnuje vytváření 

spolupracujícího týmu a pravidel. Účastníci by neměli být vybráni, ale měli by přijmout 

pozváni do skupiny. Měli by být také ubezpečeni, že ve skupině nebudou utlačováni. 

Skupina by měla probíhat na neutrální půdě nebo v prostředí, které je klientům blízké. Dále 

je třeba přesně vymezit roli sociálního pracovníka. Ve fázi plánování mluví skupina 

o problémech, které chce řešit. Nejedná se však o konkrétní problémy jednotlivých členů, 
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ale problémy, na kterých se shodne celá skupina. Sociální pracovník klientům pomáhá 

společný problém najít. Používá k tomu mimo jiné metodu brainstormingu a prezentaci 

kartiček s anonymními názory klientů. V rámci fáze přípravy na akci může skupina 

využít metodu rostoucího uvědomování útlaku, o které píše P. Freire. Poté může skupina 

přemýšlet, jak útlaku čelit a plánuje jednotlivé kroky celé akce. Samotná akce zahrnuje 

veřejné kampaně a spojenectví s dalšími skupinami a organizacemi na podporu vytyčených 

cílů. Nakonec skupina hodnotí své dosavadní aktivity a také to, jakým způsobem k nim 

přispěl sociální pracovník, který v této fázi ustupuje do pozadí, aby umožnil klientům ještě 

více převzít aktivitu.  

 Fook má na zplnomocňování jiný pohled. Cílem podpůrného procesu je odstranění 

společenských nerovností. Rovnost je však chápána jako stejnost, což znamená, že cílem 

je, aby všichni byli stejní. To paradoxně vede k posilování dominantní skupiny a kultury, 

která určuje, co je a není normální, tedy k čemu se mají utlačované skupiny v rámci 

zplnomocnění přiblížit. Během tohoto procesu tedy dochází k potlačování společenských 

rozdílů, které jsou pro utlačované skupiny typické. Klienti jsou v podstatě zplnomocňováni 

k tomu, aby byli schopni dosáhnout cílů, které jim sociální pracovníci určí jako vhodné. 

Klienti pak ztrácejí možnost výběru, jak nabyté schopnosti využijí. Fook se tedy domnívá, 

že pokud záměry sociálních pracovníků nevycházejí z vlastních zkušeností klientů, může 

se stát, že na nich klienti odmítnout spolupracovat. Dále upozorňuje na to, že není snadné 

rozhodnout, zda je klient členem skupiny bezmocných nebo mocných, protože může být 

součástí obou najednou. Adams (1996: 12–15 in Fook, 2002: 46) připomíná další riziko 

podpůrného procesu. Může se stát, že určíme příliš mnoho cílových potřebných skupin 

a žádné nepomůžeme dostatečně. Upozorňuje také na nejasný vztah mezi svépomocí a 

zplnomocněním. 

 Fook navrhuje, aby sociální pracovníci využili při podpůrném procesu již dříve 

zmíněný dekonstrukční a rekonstrukční proces.  

 V rámci dekontrukce moci a mocenských vztahů odhalujeme různé zdroje moci, 

jak jsou chápány a využívány různými aktéry v konkrétní situaci. Ve fázi resistence 

zjišťujeme, které typy moci je třeba změnit. Mohou nám v tom pomoci následující otázky: 

 Které typy moci jsou omezující a pro koho? 

 Jakým způsobem můžeme vzdorovat aktivitám, kulturám nebo prostředím, která 

omezují nás nebo někoho jiného? 
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 Jaké situační nebo kontextové prvky můžeme změnit, abychom dosáhly změny 

v mocenských vztazích? 

Ve fázi výzva konkrétně měníme způsoby pojetí moci a tím i situace, ve kterých se 

projevuje. Fook nám nabízí další pomocné otázky: 

 Jakým způsobem můžeme označit vytváření moci tak, aby to bylo podpůrné? Koho 

to podpoří? 

 Jaké nové způsoby myšlení můžeme využít, tak aby byly chápány podpůrně? Kdo 

je bude chápat podpůrně? 

 Jak můžeme podpořit tvořivou funkci moci na rozdíl od té kontrolní? 

Cílem rekonstrukční fáze je upevnění změn, které vyplynuly z předchozí analýzy. 

Znamená to, že budeme vyjednávat o novém systému mocenských vztahů, které by byly 

podpůrné pro všechny zainteresované účastníky. Snažíme se také o vytvoření podpůrného 

prostředí. Nezapomínáme ani na předefinování vlastního pojetí moci. 

 Payne (2005) uvádí další názory na podpůrný proces. Barry a Sidaway (1999 in 

Payne, 2005) upozorňují, že sociální práce, která vychází z podpůrného přístupu 

a participace, se zaměřuje spíše na analýzu překážek, než na analýzu možných změn. 

Stejně jako terapeutické přístupy se zaměřuje na zvyšování schopností klientů, spíše než na 

přímou změnu utlačujících společenských struktur. V situacích, kdy jsou společenské 

a politické zdroje omezené, může podpůrný přístup utlačované skupiny obrátit proti sobě, 

místo toho, aby je sjednocoval.  

 Payne dále upozorňuje, že zplnomocňování není vhodné pro všechny typy klientů. 

Nemělo by se stát, že by sociální pracovníci u těchto klientů nahradili poskytování vhodné 

sociální péče zplnomocňujícím přístupem. Navíc v situacích, kdy jsou společenské a 

politické zdroje omezené, může podpůrný přístup utlačované skupiny obrátit proti sobě, 

místo toho, aby je sjednocoval.  

 

3.2.8 Advocacy neboli obhajoba klientů 

Fook se domnívá, že obhajování klientů vyplývá z modernistického myšlení a představuje 

další příklad protichůdných předpokladů. Znevýhodněné osoby se totiž dostávají do 

situace, kdy jim může pomoci intervence jiné mocnější osoby, a proto získávají identitu 

neschopné oběti. Smíří se tedy s tím, že je proces obhajování zneschopňuje a případný 

pozitivní výsledek je připisován jejich obhájci. Hlavním cílem obhajování je, aby se 
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situace změnila ve prospěch klienta, a aby on sám byl co nejvíce respektován. Obhajování 

zahrnuje také odklonění obviňování konkrétních lidí a vytváření prostředí, ve kterém je 

možné sdílet zodpovědnost. Sociální pracovník, který obhajuje klienta, by neměl žít 

v přesvědčení, že ví co, jeho klient chce. Fook dále uvádí, že jedinci se zdravotním 

postižením, se kterými se v praxi setkala, si nejvíce přáli, aby jejich identita byla normální. 

To znamená, aby se zbavili stigmatu, které jejich postižení vyvolává. Proto je velmi 

důležité, abychom do procesu obhajování a podporování zahrnuli také samotné lidi se 

zdravotním postižením, a to takovým způsobem, aby bylo zřejmé, čím ke zdárnému 

výsledku přispěli.
14

 

 Payne (2005: 303) uvádí, že obhajoba je součástí podpůrného procesu. V poslední 

době však sociální pracovníci od obhajování upouštějí, protože se domnívají, že na to mají 

právo pouze klienti v rámci svépomocných aktivit.    

 Schneider a Lester (2001 in Payne, 2005: 312) rozlišují dva aspekty obhajování 

v sociální práci. Reprezentační aspekt, v rámci kterého sociální pracovník pracuje pro 

klienta a aspekt ovlivňující, který usiluje o změnu politických rozhodnutí, které mají dopad 

na klientovu situaci. 

 Rose (1990 in Payne, 2005: 306) uvádí tři principy podpůrné a obhajovací praxe: 

zaměřuje se na, jak klient chápe své postavení ve společnosti, pomáhá klientům, aby 

přijímali rozhodnutí, které ovlivní jejich život a omezuje jejich pocit izolace, tím, že jim 

pomáhá navazovat vztahy.  

 Pease (2002 in Payne, 2005: 307) uvádí, že podpůrný proces a obhajoba klientů 

vycházejí z předpokladu, že klienti nevěří tomu, že mají moc, nebo jí neumějí použít. 

Z tohoto důvodu se jedná o mnohem pozitivnější přístupy k sociální práci než tradiční 

radikální nebo antiopresivní přístupy, které se domnívají, že utlačované skupiny jsou vůči 

strukturálnímu útlaku naprosto bezmocné. Navíc vycházejí z biopsychosociální, tedy 

poměrně komplexní teorie. 

 Payne (2005: 108) připomíná, že ve všech oblastech sociální práce potřebujeme 

porozumět potřebám klientů, proto se dovednosti pro obhajování, jako například asertivita 

a vyjednávání, hodí všem sociálním pracovníkům.       

 

                                                 
14

 Při osobní konzultaci se Janis Fook vyjádřila, že téma zplnomocňování a obhajoby klientů se zdravotním 

postižením je vhodné pro filosoficko-etickéhou diskusi. Na začátku je však nejdůležitější vycházet z toho, že 

osoby se zdravotním postižením nejsou bezmocné, pouze mají omezenou moc. Sociální pracovníci by tedy 

měli především zkoumat různé aktivity svých klientů a na nich stavět.   
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3.2.9 Kritická sociální práce v praxi  

Sociální pracovníci často namítají, že se musejí řídit zavedenými pravidly organizace, ve 

které pracují. Mají pocit, že tomuto vlivu nemohou vzdorovat, a proto přijímají roli jeho 

oběti nebo zastánce. Protože jsou však součástí tohoto systému, jsou také spoluzodpovědní 

za činnosti, které z tohoto systému vycházejí. Fook proto navrhuje, aby se sociální 

pracovníci pokoušeli v rámci tohoto určujícího prostředí vytvářet odlišné mikroprostředí. 

Sociální pracovníci dávají svým klientům najevo jejich bezmocnost tím, že jim poskytují 

sociální služby. Pokud by však služby odmítli poskytnout, bezmocnost jejich klientů se 

bude stupňovat. Službu je možné poskytovat různými způsoby, a proto záleží na každém 

pracovníkovi, zda svým přístupem klientův pocit bezmocnosti podpoří, nebo ho naopak 

sníží, tím, že k němu bude přistupovat s respektem. Fook dále připomíná, že přijatelnější 

mikroklima mohou sociální pracovníci vytvořit například tím, že změní způsob každodenní 

komunikace nejen s klienty, ale i s kolegy. Vycházejí-li z předpokladu, že se kontexty 

navzájem ovlivňují, je možné, že časem dojde k určité změně.    

 Pokud mají sociální pracovníci pocit, že jsou nuceni k neetickému jednání, které je 

v rozporu s hodnotami sociální práce, například se sociální spravedlností, Fook navrhuje, 

aby vyvolali ve své organizaci diskusi o tom, jak zaměstnavatelé a sociální pracovníci 

tomuto pojmu rozumí, čímž projeví zájem o názor svých potenciálních nepřátel, což je 

vstřícný krok. Následně je vhodné mluvit o zkušenostech sociálních pracovníků s tím, jak 

se jejich různá pojetí, projevují v kontaktu a klienty, a jak na to klienti reagují. Fook et al. 

(2000: 231 in Fook, 2002: 166) chápe prostor pro sdílení zkušeností jako klima kritického 

přijetí.    

 Fook uznává, že pojmy, o které se kritická sociální práce opírá, bývají někdy špatně 

pochopeny. Například vyšší podíl komunity na pomoci marginalizovaným skupinám může 

vyvolat dojem, že se tím snižuje vládní zodpovědnost za opatření, která přispívají 

k uspokojování potřeb těchto jedinců. Fook navrhuje účast komunity nazývat spíše 

společnou účastí, která předpokládá, že vláda umožní, aby se komunita mohla do pomoci 

marginalizovaným skupinám zapojit.  

 Podobně mohou někteří zaměstnavatelé vnímat kritickou reflexi jako ohrožující, 

protože je poměrně časově náročná. Může ale výrazně přispět ke zkvalitnění způsobu 

poskytování sociálních služeb. Proto Fook uvádí, že je možné tento přístup charakterizovat 

takovými výrazy, které zdůrazní jeho přínos pro praxi. Zlepšování, hodnocení nebo 

zkoumání praxe je pro zaměstnavatele i sociální pracovníky srozumitelnější, a proto 
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zároveň přijatelnější. Pokud bude organizace tyto aktivity podporovat s tím, že přispívají 

k dosažení vytyčených cílů, nebudou je sociální pracovníci vnímat jako něco výjimečného, 

nad rámec svých povinností.  

 Fook (2000d in Fook, 2002: 163) uvádí, že zavedení kritické reflexe na pracovišti 

zlepší morálku, zodpovědnost a tvořivost zaměstnanců, podpoří preventivní 

a komplexnější charakter poskytování sociálních služeb ve prospěch klientů a v neposlední 

řadě také vyhoví požadavkům manažerů a přinese nové perspektivy.         

 Fook v rámci své studie zjistila, že kromě práce s klienty se širším vizím sociální 

práce věnují ti sociální pracovníci, kteří dosud nezažili syndrom vyhoření. Přestože je 

jejich práce mnohdy frustrující a dostávají se kvůli ní do konfliktu s jinými pracovníky, 

věří, že přispívají k šíření ideálů a hodnot sociální práce. Dilemata, se kterými se ve své 

praxi setkávají, chápou jako výzvu. Kritičtí sociální pracovníci tedy na mikroúrovni pracují 

s klienty na řešení jejich situací a zároveň na makroúrovni hájí ideály sociální práce. V této 

souvislosti Fook připouští, že postmoderní kritický přístup k praxi sociální práce je do jisté 

míry relativistický, protože abstraktní ideály mohou mít různé významy v konkrétních 

praktických situacích. Na druhou stranu upozorňuje, že tyto ideály jsou důležitým 

počátečním vodítkem, které je následně přetvářeno v konkrétních situacích praxe sociální 

práce. 

 Fook in Mendes (in Allan, Briskman a Pease, 2009: 26) uvádí, že je třeba provést 

výzkumy, které porovnají výsledky klasické a kritické sociální práce tak, aby bylo možné 

dokázat, která z nich je efektivnější. 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o nové téma, uzavírám kapitolu přehledným 

souhrnem možných využití výše popisované problematiky kritické reflexe. Souhrn vychází 

z přednášky profesorky Janis Fook: 

 

Kritická reflexe 

 jedná se o pohled do základů našeho uvažování a na to, jakým způsobem nás 

ovlivňují 

 učení se z vlastních zkušeností (Boud, Mezirow) 

 učíme se špatné i dobré věci  

 hledání smyslu toho, co jsme se naučili (Schon) 

 poskytuje nám ukazatele, jak uvádět zkušenosti do praxe 

 východiskem je odkrývání hlubších předpokladů (očekávání) 
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 máme povrchní vrstvu, pomocí které vnímáme zkušenosti 

 pokud zkoumáme myšlenku, která je zřejmá, zjistíme, že se za ní skrývají hlubší 

myšlenky, které ji ovlivňují 

 využívá se při supervizi a při vytváření teorie o praxi 

 

Jazyk je plný protikladů, stejně jako sociální práce  

 například sociální pracovník x klient 

 zdánlivě neexistuje teorie středu, proto můžeme být součástí pouze jedné skupiny 

 musíme si uvědomovat, zda svým chováním nevytváříme černobílý svět 

 cílem je vytvářet více kategorií, aby si klienti mohli najít svou vlastní perspektivu 

 výběr z více možností klienta posiluje 

 snažíme se klienty motivovat k tomu, aby sami hledali kategorii, která jim nejvíce 

vyhovuje 

 

Pomocí kritické reflexe provádíme interní společenskou změnu 

 nespočívá ve změně chování 

 spočívá v tom, že se mohu rozhodnout, jak se budu chovat 

 získám zodpovědnost za své chování 
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Závěr 

V diplomové práci je popsána problematika zdravotního postižení a některé aspekty 

handicapů, se kterými se jedinci se zdravotním postižením během života setkávají a 

potýkají. Z práce vyplývá, že společenské postoje a platná legislativa vůči lidem se 

zdravotní postižením měly a mají významný vliv na to, jakým způsobem a do jaké míry 

jsou uplatňována jejich lidská práva, kvalita života a specifické uspokojování potřeb. 

Celým textem se také prolíná myšlenka, že značný vliv na to, zda budou osoby se 

zdravotním postižením chápány jako pasivní příjemci sociální pomoci nebo aktivní 

občané, mají také samotní pracovníci pomáhajících profesí a odborná veřejnost.  

 Sociální pracovníci mohou zcela nechtěně přispět k negativním dopadům 

zdravotního postižení na život svých klientů, pokud nebudou seznámeni s různými typy a 

specifiky zdravotních postižení uvnitř běžně používané klasifikace. Jako příklad je možné 

uvést různá nedorozumění, která se mohou objevit v důsledku neznalosti rozdílných 

komunikačních potřeb osob neslyšících, ohluchlých a nedoslýchavých. Sociální pracovníci 

v České republice jsou převážně vedeni k terapeutické a poradenské praxi sociální práce 

s lidmi se zdravotním postižením. Protože však mnoho handicapů klientů se zdravotním 

postižením pramení ze společenských předsudků a mnohdy diskriminujících nařízení a 

opatření v různých oblastech, je třeba, aby byli sociální pracovníci vedeni také k praxi 

sociální práce v duchu reformního přístupu, který nabízí například kritická sociální práce. 

 Kritická sociální práce mimo jiné upozorňuje na to, že samotná praxe sociální práce 

může osoby se zdravotním postižením utlačovat tím, že přizpůsobuje jejich potřeby tak, 

aby jim pomohla dosáhnout optimálního sociálního fungování v rámci diskriminujícího 

prostředí a legislativních opatření. Kritická sociální práce tedy nabádá sociální pracovníky 

k tomu, aby reflektovali, jakými způsoby uplatňují moc vůči svým klientům a zda 

nevynechávají jejich úhel pohledu. Je třeba, aby měli na paměti, že způsoby uplatňování 

moci ovlivňuje také jejich pracovní zařazení. Stejně tak je možné jen těžko najít pracovní 

pozice, ve kterých se sociální pracovníci věnují výhradně mikropraxi nebo makropraxi 

sociální práce. Uplatňování moci dále ovlivňuje také vývoj intervence, která může 

zpočátku vyžadovat prvky pomoci, ale časem se může projevit nutnost použít kontrolní 

opatření. Aby byli sociální pracovníci schopni analyzovat a rozpoznávat, jaké jsou zdroje 

využívání případně zneužívání moci a dokázali se z minulých intervencí poučit, 

doporučuje jim kritická sociální práce proces kritické reflexe. Dosažení třeba jen malé 
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změny ve vlastním přístupu ke klientům je prvním cenným krokem k navození změny 

většího rozsahu.   

 Při srovnání základních kroků kritické reflexe v rámci techniky kritických incidentů 

a základních kroků, které jsou doporučovány pro řešení etických dilemat, nacházíme téměř 

podobnost, která je nepochybně způsobena prvky kritického myšlení, které jsou 

předpokladem obou zmíněných procesů.  Zatím není zcela běžné, aby bylo řešení etických 

dilemat samostatnou součástí výuky sociální práce na vysokých školách. Domnívám se 

tedy, že pokud vzdělavatelé v sociální práci zařadí kritické myšlení kupříkladu formou 

nácviku různých dovedností do svých osnov, nebude pro studenty později problém uchopit 

a pochopit prvky kritického přístupu v sociální práci.  

 Kritická sociální práce také zdůrazňuje, že sociální pracovníci mají zkoumat různé 

prvky kontextu, který klienta ovlivňuje a obklopuje a pracovat s kontexty podpůrnými. 

V rodinném kontextu se nabízí například občasná profesionální intervence v rámci 

svépomocných skupin rodičů, jejichž děti mají zdravotní postižení. V širším kontextu se 

mohou sociální pracovníci zasazovat o větší míru zážitkových seminářů pro děti, studenty, 

pomáhající pracovníky, širokou veřejnost a politiky na celostátní, krajské i obecní úrovni. 

Tímto způsobem mohou sociální pracovníci rozšířit obecné povědomí o problematice 

zdravotního postižení, což přispěje k většímu sociálnímu začlenění jedinců se zdravotním 

postižením do společnosti, což je jedním z nejdůležitějších cílů práce. 

 Uvědomuji si, že uvedený výčet rolí, které může sociální pracovník zastávat 

v rámci mikropraxe a makropraxe sociální práce není úplný a jiní studenti a praktikující 

sociální pracovníci jej mohou doplnit mnoha dalšími. Stejně tak i kritická sociální práce 

skrývá mnoho dalších myšlenek, které mohou být užitečné pro sociální práci s lidmi se 

zdravotním postižením. Předkládaná práce tedy přináší výzvu pro další rozšíření tohoto 

tématu, které nejen upozorňuje na skrytá rizika sociální práce, ale zároveň nabízí řešení 

v oblasti mikropraxe i makropraxe.   
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