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Abstrakt
Cíle výzkumné práce
Popsat nejtypičtější komunikační vzorce mezi pracovníky a různými typy klientů v Nízkopra‑
hovém středisku Drop In o. p. s. pomocí jednotlivých případových studií, následně popsanou 
komunikaci zanalyzovat pomocí metod a konceptů transakční analýzy a vyvodit doporučení pro 
efektivnější komunikaci mezi pracovníky a klienty. Práci začlenit formou přílohy Operačního 
manuálu do interních dokumentů Nízkoprahového střediska Drop In o. p. s. jako vzdělávací 
dokument, pojednávající o specifitě komunikace, jejích úskalích a obtížnostech, ale i o jejím 
potenciálu a možnostech, ve výše zmíněném zařízení.

Výzkumný soubor
Deset jednotlivých kazuistik, prezentovaných formou mnohonásobných případových studií, 
které reprezentují typy klientů, se kterými pracovníci Nízkoprahového střediska Drop In o. p. s.  
přicházejí nejčastěji do kontaktu. Konkrétní obsahy jednotlivých případů byly vytvořeny kom‑
pilací mnoha situací z praxe, tak aby byly co nejvíce signifikantní pro jednotlivé typy klientů.

Metody zpracování dat
Pomocí transakční analýzy byla analyzována komunikace po obsahové i formální stránce, za 
pomoci zachycování vzorců ve sledované komunikaci, která byla prezentována pomocí mno‑
honásobných případových kazuistických studií. Jednotlivé sentence rozepsaných kazuistik byly 
situačně analyzovány pomocí konceptů transakční analýzy a vpisovány do tabulky. Následně bylo 
provedeno širší shrnutí celého případu, které obsahuje popis kritických momentů, tedy transakcí 
při kterých dochází, nebo může dojít, k pozitivnímu nebo negativnímu zvratu průběhu komu‑
nikace. Na základě komplexní analýzy byly vyvozeny doporučení pro efektivnější komunikaci.

Výsledky
Pro pracovníky je nejbezpečnější a nejefektivnější oslovovat klienta z egostavu Dospělý. Komuni‑
kaci dále prospívá včasné odhalování her a vystupování z nich. Ideální pracovník je pak dobře 
obeznámen se svými životními scénáři, rozeznává provokující komunikační háčky, vztahuje se ke 
světu z pozice OK–OK a žije životem dostatečně naplňujícím všechny základní potřeby. V reál‑
ném světě samozřejmě mluvíme o cílech osobnostního růstu a nikoli o aktuálním stavu. Klienta 
je pak vhodné oslovovat v jeho egostavu Dospělý, nicméně komunikace by rozhodně neměla 
být ořezávána na pouhou výměnu informací ve formě Dospělý–Dospělý. Aktivní účast dalších 
klientových egostavů, jejich akceptace ze strany pracovníka a aktivní snaha o jejich ošetření je 
nedílnou součástí poskytnutí jakékoli služby. Základní vztah mezi pracovníkem a klientem by 
měl stát na setkání dvou dospělých egostavů, ale také by měl být otevřený péči, kritice i prostému 
lidskému potěšení.

Závěr
Pomocí metod a konceptů Transakční analýzy byly zanalyzovány typické vzorce komunikace 
mezi pracovníky a různými typy klientů v Nízkoprahovém středisku Drop in o. p. s. Na zákla‑
dě analýzy byly vyvozeny doporučení pro efektivnější komunikaci mezi pracovníky a klienty, 
s důrazem na využívání komunikace na úrovni Dospělý–Dospělý. Teoretická část práce přináší 
základní informace o transakční analýze. Práce bude začleněna do interních dokumentů Níz‑
koprahového střediska Drop In o. p. s. formou přílohy Operačního manuálu.
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