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ABSTRAKT: 

Disertační práce analytickým způsobem zkoumá psychologický přístup v práci s klienty 

azylového domu pro rodiny s dětmi. Popisuje možnosti této práce v konkrétním 

socioterapeutickém prostředí Azylového domu v Horních Počernicích. Podrobně mapuje 

cílovou skupinu, její demografické a statusové charakteristiky, zaměřuje se na důvody 

a očekávání, se kterými klienti do azylového domu přicházejí. Představuje fungující 

koncepci psychologické práce se všemi klienty a její typické výsledky, zprostředkovává 

hodnocení azylového bydlení klienty po jejich počáteční adaptaci. Ukazuje na vybraných 

případových studiích práci s motivovanými klienty, u kterých lze sledovat změny 

nejenom v chování, ale i na intrapsychické úrovni. Celou prací se prolíná téma 

rozdílnosti několika přístupů pomáhajících profesí v azylovém domě se zaměřením na 

místo psychologického a terapeutického přístupu v rámci sociálních služeb. V závěrečné 

části jsou tyto rozdíly, možnosti a omezení jednotlivých přístupů uspořádány do 

koncepce trojrozměrného modelu s navzájem propojenými proměnnými, kdy 

socioterapeutické prostředí azylového domu představuje šířku, sociální práce výšku 

a psychologická práce hloubku. Tuto koncepci doplňuje reflexe poskytovatelů těchto 

služeb. 
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ABSTRACT: 

The thesis is dealing with a psychological approach to the work with families and their 

children at a shelter using analytical techniques. It describes the circumstances and 

conditions for the work in the specific socio-therapeutic environment of The Horní 

Počernice Shelter Home. The target group with its demographic and status 

characteristics is depicted in detail with focus on reasons and expectations clients have 

when they come to the shelter home. The paper presents a functioning concept of 

psychological work with all clients and results of that work. It also reveals client 

evaluations of shelter housing after their initial adaptation. The selected case studies 

show work with motivated clients where changes in client behaviour as well as changes 

in their intrapsychic level can be noted. The paper compares different approaches of 

assisting professions in the shelter home, concentrating on the position of psychological 

and therapeutic work in social services. In the final part, the differences, conditions and 

limitations of various approaches are organised into a three-dimensional model with 

interlinked variables where the socio-therapeutic environment of the shelter home 

represents the width, the social work represents the height and the psychological 

counselling represents the depth. The mentioned conception is complemented by 

opinions of social service providers. 
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1 Úvod 

 

V této disertační práci zaměřím pozornost na možnosti práce s klienty Azylového domu 

v Horních Počernicích z psychologického hlediska. Stěžejní práci s klienty v tomto 

zařízení vykonávají sociální pracovníci, chtěla bych však poukázat na jiný, doplňující 

pohled na klienty. Na jejich potenciál k osobnostnímu růstu, na hledání cest k motivaci 

pro vlastní rozvoj, k využití možností komunitního bydlení v azylovém domě. Jaké místo 

a možnosti psychologická práce v tomto prostředí má a jaká jsou její omezení.  

Na začátku své práce ve středisku jsem vnímala problém se začleněním této služby 

a jejího významu pro klienty a také pro sociální pracovníky do celého komplexu 

poskytovaných služeb. Před deseti lety, když mi k původní spolupráci ve vedení 

pravidelných komunit psycholog střediska a později jeho zástupce a ředitel 

PhDr. Roman Čepelák nabídl rozšíření mé působnosti, uvedl, že práce je tady dost. Má 

počáteční zkušenost však byla jiná. Přes pevnou víru, danou profesní zkušeností 

předchozího kolegy v psychoterapeutické a psychologické práci s klienty, klienti moc 

nepřicházeli a zájem sociálních pracovníků o tuto službu příliš zjevný nebyl. 

Uvědomovala jsem si, že to může být případně dáno i mou osobou, formou externí 

spolupráce nebo chybějícími odbornými kompetencemi. Abych mohla odpovědět na tuto 

otázku v celé její hloubce, rozhodla jsem se co nejpečlivěji prozkoumat, kdo jsou klienti 

střediska, jaké mají problémy, co očekávají, jaký je jejich (pozitivní) potenciál, jaký mají 

zájem pracovat na sobě a jaké formy psychologické intervence a psychoterapeutické 

spolupráce jsou v těchto podmínkách efektivní. Také jsem sledovala, jaké místo 

a respekt může mít psychologie a psychoterapie v sociální práci v kontexu tohoto 

konkrétního střediska.  

Svoji práci vnímám a prezentuji především z jedné, dílčí perspektivy, a to z hlediska 

psychologa azylového domu, který může v péči o klienty být prospěšný (nebo 

také nemusí). Též bych touto formou chtěla přiblížit a ukázat výsledky mé práce s klienty  

sociálním pracovníkům, kteří moje konkrétní „výstupy“ z práce (z povahy této činnosti) 

nemohou vidět.  
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Myslím, že tato práce může být užitečná pro pracovníky různých pomáhajících profesí 

v práci s klienty ve specifickém prostředí také v určitém ujasňování si pracovních 

kompetencí. Základní východisko mé psychologické a psychoterapeutické činnosti 

v Azylovém domě v Horních Počernicích je nabídnutí pomoci sociálním pracovníkům 

v jejich práci s klienty. 

Nepochopení tohoto přístupu nebo zkreslené očekávání z obou stran, jak ze strany 

sociálních pracovníků, tak i ze strany psychologů, komplikuje nebo i znemožňuje práci 

s klienty, pro které jsou v době jejich pobytu určující nároky a požadavky sociálních 

pracovníků.  

Musím také zmínit, že v době tohoto výzkumu došlo ke krizi, kdy jsem přemýšlela 

o ukončení této práce. Souviselo to s poměry v malém azylovém pracovišti, které na 

začátku fungovalo jako malá „rodinná firma“ (přestože žádní pracovníci v té době nebyli 

provázáni rodinnými poměry), s podmínkami finanční existence azylového zařízení 

a především se vztahy mezi jednotlivými pracovníky a atmosférou, která týmové práci 

nenahrávala a byla spíše její překážkou.  

Hlavní výzkumnou otázku jsem zformulovala následovně: „Jaké jsou možnosti 

psychologické intervence a psychoterapeutické práce s klienty v rámci poskytovaných 

sociálních služeb v Azylovém domě v Horních Počernicích?“ 

Výzkumná otázka vychází z mé hypotézy, že psychologie a psychoterapie vedle 

a v rámci sociálních služeb své místo má, že pro část klientů, kteří azylových služeb 

využívají, je tato práce významná a že přispívá k lepšímu pochopení jejich životní 

situace, k lepšímu porozumění sociálním vztahům a také že efektivita psychologické 

práce do značné míry souvisí s jejím přijetím, vnitřním přesvědčením a pochopením 

jejích reálných možností u každého sociálního pracovníka.  
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2 Klíčové teoretické koncepty 

 

Téma i předmět mé práce se týkají několika vzájemně se prolínajících oborů. Sociální 

práce, socioterapeutická, psychoterapeutická a duchovenská služba jsou služby, se 

kterými se klient v Azylovém domě v Horních Počernicích (dále AD HoPo) setkává 

a jejichž cílem je poskytování pomoci lidem v obtížné životní situaci. Každá služba má 

z definice svého oboru jiné zaměření, ale v prostředí AD HoPo společného klienta. 

Uvedu nejdříve základní definice a cíle jednotlivých oborů, které jsou pro mé téma 

stěžejní. Tyto teoretické koncepce umožní nahlížet na  podobnosti a rozdíly  jednotlivých 

pomáhajících profesí a posléze sledovat, jakou podobu má koexistence několika 

odborných přístupů v AD HoPo a zodpovědět tak výzkumnou otázku.  Duchovenskou 

službou se v tomto teoretickém přehledu zabývat nebudu. V rámci služeb Střediska 

křesťanské pomoci Horní Počernice, jehož je azylový dům součástí, má své specifické 

místo a působení, jak bude zřejmé z dalšího textu.  

  

2.1 Sociální práce 

Profese sociálního pracovníka podle Mezinárodní federace sociálních pracovníků je 

vymezena takto:1 „… podporuje sociální změnu, řešení problémů v lidských vztazích 

a také posiluje a osvobozuje lidi v zájmu zvýšení sociálního blaha. Sociální práce 

zasahuje v oblastech, kde dochází k interakci lidí a jejich prostředí, využívá k tomu 

teorie lidského chování a sociálního systému.“ 

Další vymezení sociální práce uvádí Navrátil (2000):2 „Cílem sociální práce je podpora 

sociálního fungování klienta v situaci, kde je taková potřeba buď skupinově, nebo 

                                            

1
 http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/: „The social work profession promotes social change, problem 

solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising 

theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with 

their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.” 

2
 Navrátil, P., Teorie a metody sociální práce, s. 11. 

http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/
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individuálně vnímána a vyjádřena. Sociální práce se profesionálně zabývá lidskými 

vztahy v souvislosti s výkonem sociálních rolí.“ 

V pohledech na předpoklady sociálního fungování, na které klade ve své definici důraz, 

existují určitá schémata, která jsou vyjádřena ve třech malých paradigmatech, modelech 

sociální práce, tak, jak je označil Payne (1997):3 Trojice typů sociální práce se liší jak 

filozofickými východisky, tak praktickými důsledky. 

  

Sociální práce jako terapeutická pomoc – terapeutické paradigma 

Podle Navrátila (2000)4 hlavním faktorem sociálního fungování je duševní zdraví 

a psychosociální pohoda člověka. Cílem terapeutické intervence sociálního pracovníka 

je pomoc jednotlivcům, skupinám i komunitám prostřednictvím komunikace a budování 

vztahu. Tento tvůrčí proces obohacuje všechny zúčastněné a lidé pomocí komunikace 

mohou získat více kontroly nad vlastními pocity a způsobem života. Odborná 

způsobilost sociálního pracovníka musí zahrnovat psychologické znalosti a také by se 

měla opírat o terapeutický výcvik.  

Omezení tohoto přístup podle Levické5 je v tom, že v terapeuticky orientované sociální 

práci musí být klient schopen navázat vztah a musí být schopen terapie. V případě, že 

sociální pracovník absolvuje specializovaný výcvik jako rozšíření své odbornosti, bude 

psychoterapeutem, ne sociálním pracovníkem.  

 

Sociální práce jako reforma společenského prostředí 

Reformní paradigma, jak jej označil Navrátil (2000),6 vychází z představy sociálního 

fungování s vizí společenské rovnosti v různých dimenzích společenského života 

                                            

3
 Payne, M. Modern Social Work Theory. London: Macmillan 1997.  Podle Navrátila, P., Teorie a metody sociální 

práce, s. 14. 

4
 Navrátil, P., Teorie a metody sociální práce, s. 14–15. 

5
 Levická, J. a kol., Sociálna práca II, s. 32. 

6
 Navrátil, P., Teorie a metody sociální práce, s. 15–16. 
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(s ohledem na společenské třídy, gender, věkové skupiny atd.). Důraz je kladen na 

zmocňování (empowerment) klientů sociálních služeb, aby se zvýšil podíl klientů na 

tvorbě a změnách společenských institucí. Na rozdíl od zastánců terapeutického 

a poradenského paradigmatu nelze osobního a sociálního rozvoje dosáhnout v případě 

nerovných společenských podmínek. Sociální pracovník, zastánce tohoto reformního 

paradigmatu, vzděláním osciluje kolem politologie, sociální filozofie a sociologie. 

  

Poradenské paradigma sociální práce 

Tento přístup označuje Navrátil (2000)7 jako sociálně právní pomoc, tzv. poradenské 

paradigma. 

Sociální fungování je závislé na schopnosti zvládat problémy a přístupu k odpovídajícím 

informacím a službám. Sociální práce je vnímána jako jeden z aspektů systému 

sociálních služeb. Jde o pomoc klientům prostřednictvím poskytování informací, 

kvalifikovaným poradenstvím, zpřístupňováním informací a mediací. Sociální pracovníci 

se zaměřují na malé, individuální změny, které obvykle nevedou k větší sociální reformě. 

K teoretické výbavě pracovníka patří poznatky z psychologie, sociologie, práva.  

Od sociálních pracovníků se očekává, jak uvádí Musil,8 že budou pomáhat klientovi 

překonávat nejrůznější překážky, které mu brání zvládat očekávání sociálního prostředí. 

Zaměřují se na komplex různorodých okolností, které představují specifickou „životní 

situaci“ klienta a působí na vztahy mezi vlastnostmi klientů a vlastnostmi sociálního 

prostředí, ve kterém klienti uspokojují své potřeby.9 

Činnosti podle CCETSW10 (1999), které má vykonávat sociální pracovník, tak jak je 

uvádí J. Čechová,11 jsou tyto: 

                                            

7
 Navrátil, P., Teorie a metody sociální práce, s. 16–17. 

8
 Musil, L.,  Ráda bych vám pomohla, ale…, s. 15. 

9
 Tamtéž, s. 16. 

10
 Central Council for Education and Training in Social Work 

11
 Citováno podle Žiaková, E., Psychosociálne aspekty sociálnej práce, s. 53–54. 
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1. komunikovat a angažovat se – mít schopnost efektivní komunikace s klienty 

a organizacemi 

2. posuzovat a plánovat – diagnostikovat a plánovat kroky s klientem tak, aby bylo 

akceptováno jeho tempo. Hledat a rozpoznávat využitelné zdroje, včetně lidských, uvnitř 

systému 

3. podporovat a pomáhat k soběstačnosti – přičemž míra sociální kontroly je určována 

samotným klientem a kvalitou sociálního prostředí  

4. zasahovat a poskytovat služby – podporuje klienty v procesu změn a nepodceňuje 

vztah k uživateli a k prostředí, ve kterém se služby poskytují12 

5. pracovat v organizaci se schopností pracovat v týmu stejných i rozdílných odborníků, 

kteří řeší komunitní problém. Umí rozpoznat povahu týmu a dokáže rozpoznat i vlastní 

přínos. Má umět vést činnost tak, aby to umožnilo dohodu tam, kde zúčastněné strany 

mají nejenom společné, ale i rozdílné zájmy.  

6. rozvíjí profesionální a sociální kompetence vzděláváním, umí si stanovit priority 

a organizuje si vlastní práci. Využívá supervize a bálintovské skupiny.13 

 

2.2 Socioterapie 

Socioterapii někteří autoři považují ze jednu z metod sociální práce,14 tak jak ji vymezuje 

Matoušek15 (2008), je to „soubor opatření sloužících k příznivému ovlivnění stavu 

a situace osob, které jsou z hlediska vzniku a vývoje negativních jevů rizikové nebo se 

ocitly v sociální nouzi“.  

                                            

12
 Citováno podle Žiaková, E., Psychosociálne aspekty sociálnej práce, s. 53–54. 

13
 Byly zavedeny do praxe MUDr. Michaelem Bálintem, anglickým psychiatrem maďarského původu. 

14
 Lozsi, L., Socioterapia – rozdiely a styčné body socioterapie, psychoterapie a sociálnej práce, s. 2. 

15
 Matoušek, O., Slovník sociální práce, s. 219. 
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Socioterapie je podle Žiakové16 intenzivní využívání sociálních podnětů v okolí klienta, 

zkvalitnění interakcí a komunikace v rodině, pracovním životě. Jejím cílem je korekce 

postojů, které jsou změněné následkem prožívané krize, následkem onemocnění, 

znovuzískání sociálních rolí. 

Vnímá ji jako metodu resocializace, která je opakovanou, další socializací u člověka, 

jenž podobným procesem už jednou prošel, dostal se do nového sociálního prostředí 

a jeho adaptační schopnosti jsou nedostatečné vzhledem k sociální změně, přijímání 

nových vzorců chování, v ochotě měnit hodnotovou orientaci a podřizovat se novým 

sociálním normám, akceptovat nové autority.  

Pro její průběh jsou nutné vhodné exogenní podmínky, otevřenost nového sociálního 

prostředí vůči danému jedinci, jeho ochota pomáhat mu, variabiliata a šířka možností 

začlenění do nového systému, tolerance a prostředky individuálního resocializačního 

procesu, navazování nových mezilidských kontaktů, přístup k informacím. Využívá 

metody psychologie a sociální psychologie, psychoterapie, pedagogiky a andragogiky. 

Nejčastěji se podle Žiakové uskutečňuje v socioterapeutickém klubu prostřednictvím 

dynamiky terapeutické komunity a forem skupinové terapie. 

Psychologický slovník17 definuje socioterapii jednak jako léčení dlouhodobě nemocných 

vedené snahou o jejich opětovné začlenění do společnosti a jednak jako sociální pomoc 

lidem společensky nepřizpůsobivým, propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody 

a z azylových zařízení. Přístup využívá podporu různých odborníků, rodinných poradců 

i rodinných příslušníků, součástí bývá rekvalifikace.  

Jan Vymětal uvádí, že socioterapie používá obecného potenciálu mezilidských vztahů:  

„Socioterapie zahrnuje přístupy a opatření, v nichž se využívá léčivého potenciálu lidské 

pospolitosti, lidského společenství.“18 Neřadí ji k psychoterapeutickým technikám jako 

                                            

16
 Žiaková, E., Psychosociálne aspekty sociálnej práce, s. 106.  

17
 Hartl, P., Hartlová, H., Velký psychologický slovník, s. 539. 

18
 Vymětal, J., Speciální psychoterapie, s. 433. 
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specifické metodu, ale je do značné míry prostředím, které v řadě případů plné využití 

psychoterapeutických technik umožňuje.19   

Jde o souhrn metod, jak také socioterapii vymezují Bobek a Peniška,20 „které 

používáme k návratu, opětnému zapojení, uvedení lidí, kteří nejsou přizpůsobeni novým 

životním podmínkám, do společnosti tak, aby mohli žít obvyklý, průměrný život, nebo 

aby dokázali žít podle norem společnosti.“  

Podle pracovní skupiny Inštitútu psychoterapie a socioterapie je vymezení socioterapie 

následující:21 „Socioterapie je terapie sociálních vztahů. Má multidisciplinární charakter, 

aplikuje především poznatky sociální práce, psychoterapie, psychologie, speciální 

pedagogiky, práva, sociologie a medicíny. Cílem socioterapie je zvýšit kvalitu života 

jednotlivce, zmobilizovat jeho vnitřní kapacity a kapacity jeho sociálních vztahů směrem 

k zmírnění napětí v jednotlivci a v jeho sociálním systému. Socioterapie je práce se 

sociálními skupinami i jednotlivci, kteří jsou znevýhodnění, ohrožení anebo jsou ve 

vzájemném konfliktu. V této práci se považují zúčastněné strany za rovnocenné partnery 

a žádná ze zúčastněných stran se nepovažuje za nositele problému.“ 

 

2.3 Psychoterapie 

Psychoterapie je podle Kratochvíla22 v současnosti definovaná ve dvou základních 

významech, jako obor, vědní disciplína, a jako činnost, léčebné působení. Jako obor je 

to interdisciplinární, empirická a aplikovaná věda, zasahující do různých oblastí 

medicíny a psychologie. Nemá obecně platnou, přijímanou teorii. Zahrnuje deset 

základních systémů, ze kterých má každý svou ucelenou teorii. Jde o hlubinnou, 

dynamickou a interpersonální, rogerovskou, behaviorální, kognitivní, komunikační, 

                                            

19
 Vymětal, J., Speciální psychoterapie, s. 440. 

20
 Bobek, M., Peniška, P., Práce s lidmi. s. 17. 

21
 Lozsi, L., Socioterapia – rozdiely a styčné body socioterapie, psychoterapie a sociálnej práce, s. 2. 

22
 Kratochvíl, S., Základy psychoterapie, s. 12. 
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Gestalt terapii, existenciální a humanistickou, eklektickou a integrativní a jiné 

(bioenergetika, na proces orientovaná, transpersonální psychoterapie, safiterapie).  

Druhý význam pojmu psychoterapie podle Kratochvíla označuje činnost, 

specializovanou metodu, ve které jde o záměrné ovlivňování psychologickými 

prostředky prostřednictvím sociální interakce. To, čím se odlišuje od jiných činností, lze 

vidět v několika směrech.23 V prostředcích, čím působí, čeho má dosáhnout, co se při ní 

děje a kdo působí.  

a) Působí na poruchu, nemoc, anomálii. Je to cílevědomé působení na duševní procesy, 

funkce a stavy, na osobnost a její vztahy, na poruchy a na činitele, které poruchy 

vyvolávají.  

b) Hledá příčinu jejich vzniku a způsoby jejich odstranění. Pomáhá změnit prožívání ve 

směru lepšího přizpůsobení životním úkolům a situacím, nebo ve směru, který sami 

považují za žádoucí a na němž se dohodnou s terapeutem.24 Cílem je lepší uskutečnění 

vlastních možností, naplňování životního smyslu, pocit vyrovnanosti a spokojenosti.  

c) V průběhu psychoterapie dochází ke změnám,25 jak v prožívání, tak v chování. 

Získávání naděje a odvahy, terapeutický vztah s terapeutem, konfrontace s problémy, 

získávání náhledu, zahrnujícím porozumění souvislostem a neuvědomovaným motivům, 

zpětná vazba, korektivní emoční zkušenost, nácvik nového chování, získávání nových 

informací a učení se chybějícím dovednostem.  

d) Provádí jí kvalifikovaná osoba, jejíž kompetence závisí na složitosti potřebného 

psychoterapeutického působení.  

Znova je tady vidět dvojí cíl psychoterapie, a to jak odstranění chorobných příznaků, tak 

reedukace, reorganizace, resocializace, restrukturalizace, rozvoj či integrace pacientovy 

osobnosti.26 

                                            

23
 Kratochvíl, S., Základy psychoterapie, s. 13. 

24
 Tamtéž, s. 13. 

25
 Tamtéž, s. 13. 

26
 Kratochvíl, S., Základy psychoterapie, s. 17. 
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Slovníková charakteristika27 psychoterapie je zaměřená na léčbu duševních poruch 

a hraničních stavů psychologickými prostředky, k nimž patří slovo, gesto, mimika, 

mlčení, případně úprava prostředí. Psychoterapie vyžaduje talent, schopnosti 

improvizace a intuici, je vždy úsilím k odpovědnosti, snahou rozšířit subjektivní svět 

pacientových/klientových hodnot. 

Z definic psychoterapie, ze kterých vycházím, je mi nejbližší Vybíralovo a Roubalovo28 

pojetí jako „léčebná činnost, při níž psychoterapeut využívá své osobnosti a svých 

dovedností k tomu, aby u klienta došlo k žádoucí změně směrem k uspokojivějšímu 

prožívání, chování ve vztazích a sociálnímu začlenění. Dovednosti terapeuta se týkají 

vedení rozhovoru, vytvoření a udržování podpůrného vztahu a používání technik. Jde 

o zvláštní formu lidského setkávání29 s druhým člověkem, který o pomoc žádá, zatímco 

terapeut ji nabízí.  

Dovednosti, kterými by měl terapeut disponovat, jsou:30 přiměřená empatie, lidská 

kongruence, spíše pečující než neutrální nastavení, vstřícnost až vřelost, nesoudící 

přijímání klientů a autentičnost. Důležitou schopností je umění facilitace změn 

v klientově životě a klíčový postoj průvodce. 

                                            

27
 Hartl, P., Hartlová, H., s. 477. 

28
 Vybíral, Z., Roubal, J., Současná psychoterapie, s. 30. 

29
 Tamtéž, s. 30. 

30
 Tamtéž, s. 35 
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3 Středisko křesťanské pomoci v Horních Počernicích  

 

3.1 Azylový dům v Horních Počernicích 

Azylové domy podle definice zákona o sociálních službách31 poskytují pobytové služby 

na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Kromě poskytnutí ubytování také pomáhají při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí. Právě touto pomocí při vyřizování běžných 

záležitostí, obnovování nebo upevňování kontaktu s rodinou a podporou při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob je azylové bydlení charakteristické.  

AD HoPo je jednou ze sociálních služeb Střediska křesťanské pomoci (SKP) Horní 

Počernice a byl zřízen v roce 1999 Evangelickou církví metodistickou, která obnovila 

svou diakonickou činnost jako navazující projekt na práci církevního Spolku pro péči 

o sirotky. Rozsáhlý areál, ve kterém azylový dům sídlí, byl v roce 1997 navrácen církvi, 

která v něm původně, v letech 1927 až 1947, provozovala sirotčinec.   

Cílovou skupinou azylového domu jsou osoby pečující o dítě. Od jiných azylových domů 

se odlišuje tím, že je určen nejen samotným matkám nebo samotným otcům s dětmi 

(případně i prarodičům či příbuzným, pokud mají dítě svěřené do své péče), ale je 

otevřený pro celé rodiny. Kromě manželských párů, to mohou být i nesezdané páry, 

které jsou rodiči dítěte. Do azylového domu jsou přijímáni žadatelé, kteří jsou občany 

České republiky, v odůvodněných případech i cizinci.32 

Rámec působení azylového domu je určen pravidly a systémem práce danými 

standardy kvality tak, jak jej vyžaduje zákon o sociálních službách,33 dále sociálními 

pracovníky (v širším pojetí všemi zaměstnanci SKP) pracujícími podle metodik,34 které 

                                            

31
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

32
 www.skphopo.cz 

33
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

34
 Metodika zařízení Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice. Praha. SKP Horní Počernice, interní 

materiál, 2010.  
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jsou podrobně vypracovány a jsou základní páteří systému sociální práce s klienty v AD 

HoPo. Také je spoluutvářen příjemci služeb, klienty, kteří v azylu žijí a sdílejí jeden 

prostor v časovém horizontu (nejvýše) jednoho roku. 

A jaký je cíl toho, kdo je tady pomahatelem, „vychovatelem“, průvodcem? Z definice 

sociální služby jde o naslouchání potřebám klientů a poskytování „na míru šitých 

služeb“. Byť priorita – získat bydlení – je zřejmá, cesta k ní je pro mnohé velmi klikatá 

a hodně vzdálená. „Mít kde být“ znamená také získat práci nebo změnit práci a řešit tím 

složitou finanční situaci, učit se novým, potřebným dovednostem, vyrovnávat se 

s aktuálními vztahovými problémy a k tomu se vážou i jednotlivé činnosti a zaměření 

střediska. 

 

3.2 Služby a činnosti Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice 

AD HoPo poskytuje několik služeb. Mezi ně patří provozování azylového domu, 

poskytování aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále SASRD), psychologické 

poradenství a duchovenskou službu.  

 

3.2.1 Azylový dům pro matky s dětmi 

K základním službám azylového domu podle zákona35 patří čtyři činnosti. 

Ubytování s maximální dobou jeden rok, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, individuální plán a poskytování základního sociálního poradenství.  

  

3.2.2 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

Další službou, kterou SKP poskytuje, je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

(SASRD), u nichž je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální 

                                            

35
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním platném znění. 
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situace, kterou nedokážou rodiče sami překonat, a u nichž existují další rizika ohrožení 

jejich vývoje. Služba funguje především ve formě ambulantní, ale také existuje možnost 

terénní pomoci. Základní činnosti služby SASRD jsou výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytování základního 

sociálního poradenství a sociálně terapeutické činnosti.  

K službám, kterých mohou klienti AD HoPo využívat v rámci SASRD, patří klub pro 

rodiče s dětmi, poradenství v oblasti výchovných problémů dětí klientů, práce 

s dospělými a pracovní terapie. 

Práce s dospělými uživateli azylového domu patří k základním činnostem sociálních 

pracovníků. S každým klientem je tak při vstupu do azylového zařízení vypracován 

individuální plán, sled dílčích kroků a úkolů, které směřují k tomu, jak nepříznivou situaci 

klienta, převážně bytovou situaci, řešit. Na tomto plánu se klient se sociálním 

pracovníkem domlouvá. Zjišťují se uživatelovy potřeby a cíle, sleduje se jeho začlenění 

do komunitního života. Sociální pracovníci pomáhají při jednání s úřady, při zajišťování 

dávek státní sociální pomoci, bydlení, zaměstnání. Formy a intenzita této práce jsou 

různé, podle aktuálního stavu klienta. Součásti této činnosti je spolupráce s různými 

zařízeními a institucemi podle problémů, které klient má.  

Klub pro rodiče s dětmi je zaměřen na volnočasové aktivity, které, jak neustále zjišťují 

sociální pracovníci, jsou slabým místem mnoha rodičů, kteří si nechtějí nebo neumějí 

hrát se svými dětmi. V rámci klubu spolupracuje s rodiči sociální pracovník, který v rámci 

pravidelných týdenních setkání seznamuje rodiče s organizováním her pro děti 

přiměřených danému věku, s možnostmi využití volného času, se sítí sociálních a jiných 

služeb, pomáhá s přípravou na vstup do mateřské školy, základní či střední školy. Také 

se sociální pracovníci zaměřují na výchovné problémy dětí včetně řešení problémů se 

šikanou a závislostmi, pokud se mezi dětmi objeví. Podpora a nácvik rodičovského 

chování tak patří mezi základní cíle tohoto klubu.  

Trénink a získávání pracovních dovedností v rámci pracovní terapie je další součástí 

poskytovaných služeb. Uživatelé služeb azylového domu jsou vedeni k pracovním 

aktivitám přiměřeným jejich schopnostem a možnostem. Pod vedením pracovního 
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terapeuta se mohou klienti podílet na provozních pracích v areálu azylu nebo 

pochůzkách zajišťujících chod střediska (drobné nákupy, odesílání dopisů). Jejich práce 

je kontrolována a hodnocena podle pracovních výkazů, které si klienti sami vedou.  

 

3.2.3 Psychologické poradenství 

Další službou, která je k dispozici klientům, je psychologická intervence. Na řešení 

problémů klientů se podílí psycholog a psychoterapeut střediska ve spolupráci se 

sociálními pracovníky. Klienti SKP v Horních Počernicích se s v rámci představení 

služeb, které jim azylový dům poskytuje, seznámí v průběhu prvních tří měsíců i s touto 

službou, která je zaměřená na problémy klientů, jež jsou akutní, nejzřetelnější 

a nejpotřebnější. Další možnosti této služby jsou emergentní psychoterapie s prvky 

krizové intervence a krátkodobá psychoterapie a skupinové terapie u podpůrných, 

svépomocných, tematicky zaměřených skupin.  

 

3.2.4 Duchovenská služba 

SKP v Horních Počernicích nabízí také duchovenskou službu, jejímž garantem je 

Evangelická církev metodistická. Zájemci o křesťanskou víru jsou zváni na bohoslužby, 

které se konají na faře sousedící s areálem azylového domu, případně do dalších 

farností. Pravidelně se kaplan střediska také zúčastňuje komunitního života.  

Z předchozího textu práce je zřejmá podstatná charakteristika socioterapeutického 

prostředí SKP, kterou je poskytování různých sociálních služeb, a také to, že na 

doprovázení klienta v průběhu jeho pobytu v azylovém domě se podílejí lidé několika 

různých pomáhajících profesí. Je to tým lidí, na prvním místě sociálních pracovníků, 

pracovníků v sociálních službách, ale i psychologa, pedagoga a faráře a provozních 

pracovníků.  

Sociální práce, která je základní službou v azylovém domě, je vykonávána v návaznosti, 

většinou i ve spolupráci s jinými profesemi. Tato rozmanitost je tvůrčí a přínosná, 

protože je určitou pojistkou proti zúženým pohledům, jednostrannostem a případným 
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z toho plynoucím chybám, ale také nelze opomenout určitou rivalitu, buď v otevřené 

podobě, nebo v nějaké formě doutnajících kompetenčních sporů. Domlouvání se na 

dílčích postupech a prioritách v péči o klienta tak nebývá bez názorových střetů 

a polemik jednak mezi sociálními pracovníky, ale i mezi pohledy dalších pracovníků 

střediska. Tým pomáhajících pracovníků přináší své pohledy na klienty a řešení jejich 

potřeb z pozic svých odborností a zaměření, se svými osobními konstrukty. Leckdy tyto 

konfrontace a z nich plynoucí konflikty názorů a postojů, zvolení nejvhodnějšího řešení 

a postupů přinášejí pracovní napětí. Různorodost přístupů daných jak odborností 

pracovníků, tak různé pojetí i v rámci jedné pomáhající profese jsou denním chlebem 

pomáhajících pracovníků i v rámci této organizace.  

 

3.3 Charakteristika a specifika AD HoPo 

Ve srovnání s ostatními azylovými domy v Praze a České republice má 

„hornopočernický azylák“,36 tak jak jej podrobně popisuje ve své práci PhDr. Roman 

Čepelák, několik podstatných specifik:  

– azylový dům pro rodiny s dětmi 

– azylový dům otevřeného typu s volným režimem 

– rozsáhlost areálu 

– komunitní práce s klienty 

 

3.3.1 Socioterapeutická komunita  

Klienti přicházející s potřebou ubytování se tak dostávají do specifického prostředí. Azyl 

není, přes přání mnoha klientů, ubytovna, noclehárna ani hotel. Charakteristikou, která 

je pro bydlení v azylovém domě zásadní, je komunitní soužití všech jeho obyvatel, které 

má už svou dvanáctiletou tradici. Komunita v běžném chápání37 je společenstvím, 

                                            

36
 Čepelák, R., Psychologické aspekty života v azylovém domě, s. 16. 

37
 Např. Encyklopedický slovník, 1993, s. 82 



    24 

seskupením lidí se společnými zájmy a stejnými cíli. Existence problému, řešení bytové 

otázky umožňuje využití komunity jako zdroje žádoucích změn. Základním 

předpokladem pro bydlení V AD HoPo by měla být snaha řešit svou tíživou situaci, přejít 

od závislosti na sociální pomoci k nezávislosti, k osobní zodpovědnosti za svůj život. 

Kromě jistoty vlastní postele, toho „mít kde být“, se klienti setkávají, mnohdy poprvé, 

s nutností sdílet prostor a problémy s cizími lidmi, a to jak spolubydlícími, tak 

pomáhajícími pracovníky. Nutnost vycházet s ostatními podle pravidel je také vede 

k novým vzorcům chování. Přesto, že se komunitní práce v průběhu let vyvíjí, a to i za 

aktivní účasti klientů, principy komunitní práce, které jsem popisovala v úvodním 

projektu k této výzkumné práci, zůstávají stejné. V podmínkách AD HoPo jde o tendenci 

co nejvíce zapojovat klienty do rozhodování, řešení problémů a konfliktů, které vznikají 

na jednotlivých budovách, případně ovlivňování pravidel a podmínek pobytu ve 

středisku.  

K nejdůležitějším zásadám komunitní práce patří dále uvedené principy. 

 

Princip sebeurčení 

Vycházíme z toho, že klienti mají sami největší předpoklady určovat, co chtějí 

a potřebují. Provozní problémy řeší prostřednictvím voleného spolusprávce, který 

komunikuje s vedením azylu na pravidelných poradách. Na komunitách mají klienti 

možnost řešit vztahové problémy, které společným soužitím vznikají, případně 

formulovat cíle, kterých chtějí dosáhnout. Každý klient se alespoň jednou stane 

spolusprávcem budovy a vede společnou komunitu.38 Je to velká výzva a zkušenost pro 

ty, kteří mají problémy se samostatností, organizací a chybějícími kompetencemi. Klienti 

se učí vést skupinu, řešit konflikty, přebírat odpovědnost za přijatá rozhodnutí.  

 

 

 

                                            

38
 Podoby tohoto spoluvedení se proměňují s aktuálním průběhem komunity. 
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Princip svépomoci 

Klienti jsou vedeni k přebírání zodpovědnosti za svůj život a jeho kvalitu. Jednotlivé 

úspěchy klientů se oceňují pochvalou, potleskem. Samostatné řešení problémů 

spojených s komunitou je také promítnuto do hodnocení nejužitečnějšího člena 

komunity. Klienti mají k dispozici finanční fond, do kterého určitým podílem přispívá jak 

vedení střediska, tak i samotní členové komunity. 

 

Princip úplné komunity 

Nečinit rozdíly mezi lidmi na základě jejich věku, náboženského vyznání, barvy pleti či 

jejich sociálního postavení je výchozí platformou v komunitní práci. Naplňování tohoto 

principu, protože v podmínkách AD HoPo nejde o formální pravidlo, není jednoduché. 

Vzhledem k tomu, že klientelu z velké části tvoří romská populace, jsou na komunitách 

řešeny také projevy rasové nesnášenlivosti. Nutně nemusí jít o důsledky předsudků 

mezi Romy a Neromy, ale také o konflikty v rámci romské populace, kde je znát určitá 

hierarchie (tzv. „lepší“ a „horší“ Romové). Podle aktuální situace jsou na komunitní 

setkávání zařazovány i tematické přednášky, společné projekty pro klienty AD HoPo. 

 

Princip instituční vstřícnosti 

SKP v Horních Počernicích je zaměřeno na klienta. Služby vytváří a přizpůsobuje 

z velké části podle potřeb a zájmu komunity. Přesto ani tento princip se nerealizuje 

lehce. Sociální pracovníci velmi často narážejí na nenaplněná a nenaplnitelná 

očekávání klientů, kteří vnímají azyl jako křesťanskou službu, zástupce státu, jenž má 

povinnost obtížné situace klientů řešit. Splnění základní podmínky přizpůsobit se 

pravidlům, řádu azylu naráží někdy na percepci azylu jako vězení. Příkladem 

extrémního postoje a frustrace může být písemné vyjádření klientky o poměrech v azylu, 

kde nešetří přirovnáními jako otrocké práce, využívání lidí v nouzi, systém, kde vládne 

zlo, šikana atd.  
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Práce s komunitou je primárně zaměřená na proces, sekundárně na výsledek. Proces 

růstu, založený na znalostech, dovednostech je cílem těchto principů. Přináší to různé 

problémy, které jsou obsahem další práce celého týmu pracovníků AD HoPo s klienty. 
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4 Výzkumná strategie  

 

Psychologická a psychoterapeutická služba pro klienty je jednou ze služeb, která v AD 

HoPo existuje od začátku její existence. Podoby a formy této pomoci se postupně 

proměňovaly a stabilizovaly. V průběhu doby, kdy v pozici psychoterapeuta na částečný 

úvazek v AD HoPo pracuji, se objevilo několik otázek a problémů, které byly výchozím 

předpokladem a posléze i předmětem systematického výzkumu. Cíle, které touto prací 

sleduji, jsou dva, tak jak jsem napsala v úvodu. Jednak popsat možnosti terapeutické 

práce s klienty azylového domu a jednak přiblížit psychoterapeutickou práci uvnitř 

sociálních služeb a posoudit tak její efektivitu. V kontextu konkrétního azylového domu 

jsem přistoupila k výzkumu tak, abych v co největší hloubce popsala široce definovaný 

jev, jako jsou terapeutické možnosti v práci s klienty, a přinesla maximální množství 

informací tak, jak mi to dovolila dlouholetá praxe a pohyb uvnitř terénu.  

 

4.1 Design výzkumu 

Pro svoji práci zaměřenou na popis terapeutických možností v azylovém domě jsem 

vzhledem k povaze poznávacího cíle a výzkumných otázek, které jsou zaměřené na 

exploraci vybraného problému, zvolila kvalitativní výzkum, tak jak jej Roman Švaříček 

(2007)39 charakterizuje: „Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů 

v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na 

hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. 

Záměrem výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za pomocí celé řady postupů 

a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu.“  

Pro účely tohoto šetření jsem zvolila pragmatický přístup,40 ve kterém jsem 

nakombinovala několik metod sběru dat a analytických technik. Vycházím z designu 

etnografického terénního výzkumu.  

                                            

39
 Švaříček, R., Šeďová, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, s. 17. 

40
 Tamtéž, s. 83. 
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Empirický design tohoto výzkumu je vymezen prostorem AD HoPo a obdobím od roku 

2007 do roku 2012. Terapeutické možnosti u klientů AD HoPo jsem zkoumala z pozice 

psychologa a psychoterapeuta střediska, poskytujícího tyto služby jeden den v týdnu, 

v rozsahu od 5 do 7 hod. Vzorek tohoto výzkumu se vytvářel v průběhu sběru dat 

ve sledovaném období a jejich analýzy, kdy bylo vzhledem k výzkumné otázce předem 

dáno, že do práce budou zahrnuty všechny dostupné případy, charakteristické pro 

postup kompletního sběru.41  

Využila jsem více informačních zdrojů a různých dostupných metod sběru dat. Klíčovou 

roli mají kvalitativní techniky, zúčastněné, přímé a otevřené pozorování,42 rozhovory, 

kazuistiky a analýza osobních dokumentů. Vzhledem k tomu, že popisuji kompletní 

vzorek, využila jsem i kvantitativní techniky.  

 

4.2 Výzkumné otázky 

HVO Jaké jsou možnosti psychologické a psychoterapeutické práce s klienty Azylového 

domu v Horních Počernicích? 

DVO1 Jaké jsou demografické a sociální charakteristiky uživatelů sociálních služeb 

v Azylovém domě v Horních Počernicích? 

DVO2 Jaké jsou důvody klientů pro vyhledání azylového bydlení? 

DVO3 Co očekávají klienti od pobytu v azylovém domě? 

DVO4 Jaké formy psychologické a psychoterapeutické práce s klienty Azylového domu 

v Horních Počernicích jsou efektivní? 

                                            

41
Švaříček, R., Šeďová, K. a kol., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, s. 74.  

42
 Tamtéž, s. 144. 
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5 Demografické a sociální charakteristiky uživatelů sociálních služeb 

v Azylovém domě v Horních Počernicích – výzkum č. 1 

 

5.1 Úvod do výzkumu 

Kdo jsou klienti? Jaké charakteristiky má cílová skupina klientů AD HoPo? Kdo 

vyhledává bydlení v AD HoPo a po přechodnou dobu v něm žije? 

Na začátku své práce jako externisty ve středisku jsem narážela na nedostatek 

informací o klientech. Karty s osobními údaji si vedli sociální pracovníci, ale na požádání 

byly k dispozici. Vedení AD HoPo vydávalo ročně statistiku se základními údaji o počtu 

klientů, jejich dětí, lůžkodnů, místě trvalého pobytu. Podrobnější údaje o společných 

charakteristikách klientů ale chyběly. Proto jsem se rozhodla o představení celé cílové 

skupiny klientů prostřednictvím demografických a sociálních údajů, které jsem v průběhu 

let nasbírala na základě podkladů z archivovaných papírových karet (ukázky karet viz 

přílohy 1 a 2) a svých záznamů z rozhovorů s klienty. V roce 2010 byl zakoupen 

software, do kterého se souběžně s papírovou kartou zaznamenávají údaje o klientech, 

takže v současné době je už na začátku práce s klienty má i psychoterapeut k dispozici. 

Nasbírané údaje pomohou vidět cílovou skupinu přehledně v jednotlivých sledovaných 

charakteristikách a také prostřednictvím nich je možné sledovat změny ve vývoji 

struktury klientů za šestileté období. Druhým důvodem k této statistice je podle mě 

nutnost dobré znalosti „terénu“, typických témat a problematiky. Z velké části jsou tím 

prostor a možnosti pro terapeutickou práci v azylovém prostředí vymezeny. 

 

5.2 Metodika výzkumu 

DVO1 Jaké jsou sociální a demografické charakteristiky uživatelů sociálních služeb 

v Azylovém domě v Horních Počernicích? 

V první části pomocí kvantitativních metod uvedu základní demografické a sociální 

údaje o klientech, které jsem zpracovávala od roku 2007 až do roku 2012 na základě 

archivovaných papírových karet, které vedou po celou dobu existence střediska sociální 

pracovníci a které jsou přístupné buď v aktuální databázi klientů, nebo jsou uložené 
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v archivu. Některé dílčí údaje jsem získala v průběhu vstupních pohovorů s klienty. 

V další fázi práce jsem porovnala tyto údaje s oficiální statistikou obsazenosti AD HoPo, 

která je zpracovávána každoročně. Jsou v ní uvedeny pouze základní údaje o klientech, 

počtu lůžkodnů, státní příslušnosti a místě trvalého pobytu. Porovnala jsem část 

nasbíraných dat i s těmito údaji a zjistila jsem, že i když nashromážděné informace 

z karet klientů nejsou úplně kompletní, jsou reprezentativním vzorkem cílové skupiny. 

Chybějící údaje, které nebyly zpracovány, se buď v kartách a záznamech o klientech 

nevyskytují, nebo v době zpracování těchto dat nebyly k dispozici.  

Základní strukturu prezentovaných a analyzovaných údajů jsem převzala z Analýzy 

charakteristik klientů Naděje, o. s., střediska Praha, Bolzanova, autorů L. Prudkého a M. 

Šmídové (2010).  

 

5.3 Demografická a sociální struktura klientů od roku 2007 do roku 2012 

5.3.1. Demografická struktura klientů AD HoPo 

V průběhu sledovaných let byl počet klientů, rozdělených podle věkové struktury 

dospělých uživatelů služeb a jejich dětí, následující: 

Tabulka 1: Počet klientů za jednotlivé roky podle věkové struktury 

Věk 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 

do 1 roku 9 9 8 13 9 7 55 

do 3 let 10 12 10 17 15 12 76 

do 6 let 7 16 13 14 16 7 73 

do 10 let 9 9 12 8 5 3 46 

do 13 let 5 6 4 2 6 3 26 

do 16 let 2 7 6 4 4 4 27 

do 18 let 1 5 3 4 2 1 16 

do 29 let 28 37 19 31 26 20 161 

do 39 let 14 13 19 19 10 10 85 

do 49 let 1 7 9 7 10 4 38 

do 59 let 6 3 5 2 2 1 19 

nad 59 let 0 0 1 1 0 1 3 

neuveden 8 8 4 1 0 0 21 

Celkem 100 132 113 123 105 73 646 
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V následujícím grafu je vyjádřen procentuální podíl klientů uspořádaných podle věku.  

Graf 1: Věková struktura klientů – celkový souhrn (v procentech) 

 

 

Do celkového počtu 646 klientů jsou započítáni všichni dospělí uživatelé, včetně jejich 

dětí, kteří byli přijati ve sledovaných rocích do AD v Horních Počernicích. U malého 

procenta klientů (3,3 %) z celého souboru, zvláště na počátku sledovaného období, se 

mi nepovedlo věk klientů zjistit ani dohledat. Nižší počet klientů za roky 2011 a 2012 

souvisí s nižší ubytovací kapacitou AD, která byla způsobená rekonstrukcí jedné 

z budov(budova A, původně vyhrazená pro samostatné matky s dětmi).  

Z hlediska věkového rozložení nejpočetnější skupinou, tvořící čtvrtinu všech klientů AD 

HoPo, jsou mladí dospělí klienti (18–29 let). Druhou nejpočetnější skupinou tvoří lidé 

středního věku do 39 let (13,2 %). Čtvrtina dětí (23,1 %) je ve věku od 1 roku do 6 let, 

druhou nejpočetnější skupinou jsou kojenci do 1 roku (8,5 %). Z této skupiny, dětí do 

jednoho roku se jich 26 (47 % z této věkové skupiny) narodilo v průběhu azylového 

pobytu svých rodičů. Nejméně početnou skupinou dospělých jsou klienti střední 

a především starší dospělosti, do 59 let.  
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Graf 2: Srovnání počtu klientů podle věkové struktury v roce 2007 a 2012 (v %) 

 

Porovnání vývoje věkových kategorií na začátku a na konci výzkumu ukazuje, že věková 

strukturu klientů AD HoPo je v čase poměrně stabilní, což souvisí se zaměřením 

a posláním tohoto zařízení. 

Počet dospělých klientů, kteří byli mou cílovou skupinou, je podle věkové struktury po 

jednotlivých letech uveden v tabulkovém přehledu a následujícím grafu. 

Tabulka 2: Počet dospělých klientů ve sledovaném období podle věkové struktury 

Věk 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 

18–29 let 28 37 19 31 26 20 161 

30–39 let 14 13 19 19 10 10 85 

40–49 let 1 7 9 7 10 4 38 

50–59 let 6 3 5 2 2 1 19 

nad 60 let  0 0 1 1 0 1 3 

neuvedeno 8 8 4 1 0 0 21 

Celkem 57 68 57 61 48 36 327 
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Graf 3: Věková struktura dospělých klientů za sledované období – celkový souhrn 

(v %) 

 

 

Ke specifikám AD HoPo patří, jak jsem psala ve 3. kapitole, zaměření nejenom na matky 

s dětmi, ale na celé rodiny, případně otce s dětmi. V tabulkovém a grafickém přehledu 

uvádím složení klientů podle pohlaví v jednotlivých letech a srovnání počátečního 

a koncového stavu v období mého výzkumu.  

Tabulka 3: Složení klientů AD HoPo podle pohlaví klientů (v %) v jednotlivých 

letech 

Pohlaví klientů 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Muž 29,8 29,4 33,3 36,1 31,3 33,3 32,1 

Žena  70,2 70,6 66,7 63,9 68,8 66,7 67,9 
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Graf 4: Struktura klientů podle pohlaví – celkový souhrn 

 

Graf 5: Porovnání vývoje počtu klientů podle pohlaví v roce 2007 a 2012 (v %) 

 

 

Dvě třetiny klientů (32,1 %) AD HoPo, jak ukazuje tabulkový a grafický přehled, tvoří 

ženy. Tento dvoutřetinový podíl žen je také stabilní v čase, jak ukazuje graf 3.  

Další demografickou charakteristikou je složení klientů podle rodinného stavu, který 

uvedli při příchodu do azylového domu.  
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Tabulka 4: Zastoupení klientů podle rodinného stavu 

Stav 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Druh/družka 38,6 36,8 40,4 50,8 37,5 61,1 43,1 

Rozvedení 10,5 8,8 14 11,5 12,5 5,6 10,7 

Rozvod. řízení 1,8 2,9 3,5 3,3 8,3 2,8 3,7 

Svobodní 24,6 22,1 17,5 18 27,1 16,7 21,1 

Vdovci/vdovy 1,8 2,9 3,5 0 0 0 1,5 

Ženatí/vdané 21,1 26,5 21,1 16,4 12,5 13,9 19,3 

Neuvedeno 1,8 0 0 0 2,1 0 0,6 

 

Graf 6: Složení klientů podle rodinného stavu – celkový souhrn 

 

 

Největší podíl klientů tvoří nesezdané páry (43 %), následují svobodné ženy a muži 

(23 %). Manželské páry tvoří necelou pětinu klientů (19,3 %). V párech, jak 

manželských, tak nesezdaných, žijí v AD HoPo skoro dvě třetiny klientů (62,4 %). Více 

než třetinu klientů (37 %) tvoří svobodní, vdovy a vdovci a rozvedení, včetně klientů, 

u kterých v době pobytu v azylu probíhalo rozvodové řízení. U necelého 1 % se rodinný 

stav klientů nepovedlo v osobních kartách dohledat.  

Nejpočetnější zastoupení párů žijících v nemanželském svazku je i odrazem sociální 

situace klientů, kteří v rozhovorech uvádějí, že být manželé se „nevyplatí“, a to 
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z hlediska perspektivy získání sociálního bydlení. Mnohem výhodnější je tak mít status 

svobodné matky. Není to jediný důvod, ale patří k nejčastějším. Zajímavou skutečností 

je osobní konstrukt žen, mladých matek (18–23 let), se kterým jsem se opakovaně 

setkávala: „Na manželství jsem příliš mladá.“  

Graf 7: Porovnání rodinného stavu klientů v roce 2007 a v roce 2012 

 

Převaha a nárůst počtu klientů žijících v páru oproti svobodným klientům 

v porovnávaném období o 14 % souvisí se změnou struktury klientů v závislosti 

na rekonstrukci jedné z budov (A) a provozováním pouze dvou budov v posledních 

dvou letech. Budova C, původně určená pro rodiny s dětmi, má k dispozici 15 pokojů 

a budova D nabízí pokoj pro 7 matek s dětmi. Budova A měla k dispozici 11 pokojů 

s ubytováním pro 10 samostatných matek nebo otců s dětmi a 1 rodinu. Také pokračuje 

klesající trend partnerů žijících v manželském svazku.  

AD HoPo je zaměřen na rodiče s dětmi. Páry nebo jednotlivci, kteří ve své péči nemají 

nezletilé dítě, do střediska nejsou přijímáni. Počet dětí při přijetí klienta do AD HoPo 

ukazuje následující přehled.  
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Tabulka 5: Počet dětí u nově přijatých klientů v jednotlivých letech (v %) 

Děti 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Těhotná 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,9 

Jedno 51,2 61,2 53,7 57,1 52,8 54,2 55,4 

Dvě 29,3 28,6 29,3 26,2 19,4 29,2 27,0 

Tři 17,1 4,1 14,6 9,5 22,2 8,3 12,4 

Čtyři 0,0 6,1 0,0 4,8 5,6 8,3 3,9 

Pět a více 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,4 

 

 

Graf 8: Složení klientů podle počtu dětí – celkový souhrn 

 

Rodiče jednoho dítěte tvoří polovinu klientů AD (55,4 %). V této skupině jsou započítané 

i matky dětí, které se narodily ve sledovaném období v AD HoPo. V osobních kartách 

však nebyly sjednoceny způsoby záznamu, proto se objevují i údaje o těhotných 

klientkách. Druhou nejpočetnější skupinou (27 %) jsou rodiny nebo rodiče s dvěma 

dětmi. Následují pak rodiče s třemi dětmi (12,4 %). Pod 5 % tvoří rodiče se čtyřmi, 

případně pěti dětmi. Mnohočetné rodiny jsou ubytovávány spíše výjimečně, a to 

z důvodu velikosti ubytovací jednotky, která je přijatelnější pro rodiče s jedním nebo 

dvěma dětmi. 
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Zajímavý pohled přináší tabulka 6, ve které je uvedeno místo posledního trvalého 

bydliště, z něhož klienti do AD HoPo přišli. Klienti uváděli obce a města, kde byli 

naposled úředně přihlášeni. Pro potřeby lepší ilustrace je uvedeno rozmístění klientů 

podle krajů, pražských městských částí, případně dalších zemí mimo ČR.  

Tabulka 6: Klienti podle trvalého pobytu (v %) 

Kraj/země 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Praha 1 5,3 1,5 17,5 6,6 14,6 16,7 9,5 

Praha 2 0 2,9 1,8 4,9 0 11,1 3,1 

Praha 3 15,8 17,6 5,3 13,1 6,3 13,9 12,2 

Praha 4 10,5 4,4 7 8,2 8,3 8,3 7,6 

Praha 5 14 19,1 15,8 13,1 8,3 5,6 13,5 

Praha 6 0 2,9 3,5 1,6 2,1 0 1,8 

Praha 7 0 5,9 0 0 2,1 5,6 2,1 

Praha 8 12,3 7,4 14 19,7 18,8 2,8 12,8 

Praha 9 21,1 19,1 15,8 11,5 16,7 8,3 15,9 

Praha 10 3,5 0 0 0 0 0 0,6 

Praha 14 3,5 0 0 0 0 0 0,6 

Středočeský 8,8 2,9 1,8 6,6 8,3 8,3 5,8 

Ústecký 0 5,9 3,5 3,3 2,1 2,8 3,1 

Jihočeský 1,8 1,5 0 1,6 0 0 0,9 

Karlovarský 1,8 1,5 1,8 3,3 0 2,8 1,8 

Královéhradecký 0 0 1,8 0 0 0 0,3 

Liberecký 0 0 0 1,6 4,2 0 0,9 

Moravskoslezský 0 0 0 1,6 2,1 0 0,6 

Olomoucký 0 0 0 1,6 0 2,8 0,6 

Plzeňský 0 0 0 0 0 2,8 0,3 

Bosna a Herceg. 0 1,5 0 0 0 0 0,3 

Rusko 0 0 1,8 0 0 0 0,3 

Slovensko 1,8 2,9 7 1,6 0 0 2,4 

Tádžikistán 0 1,5 0 0 0 0 0,3 

Ukrajina 0 1,5 0 0 0 0 0,3 

Neuvedeno 0 0 1,8 0 6,3 8,3 2,1 

 

Nejčastější zastoupení mají jednoznačně Pražané (79,7 %). Klienti z dalších krajů tvoří 

jenom 14,3 %, z toho o něco více přicházejí klienti ze Středočeského kraje (5,8 %) 

a Ústeckého kraje (3,1 %). Cizinci, kteří jsou ubytovávani pouze výjimečně, tvoří 5,7 % 

z celého souboru.  
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Graf 9: Zastoupení klientů podle trvalého bydliště 

 

 

Vzhledem k většinovému podílu pražských klientů uvádím kompletní zastoupení 

jednotlivých městských částí, ve kterých mají klienti trvalý pobyt, ještě samostatně.  
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Graf 10: Zastoupení pražských klientů podle trvalého pobytu v jednotlivých MČ  

Prahy 

 

 

Nejpočetnější skupina pražských klientů, pětina nově příchozích (19,9 %), uvádí trvalé 

bydliště v Praze 9, městské částí sousedící s Prahou 20 – Horními Počernicemi. 

Následují pak klienti z Prahy 5 (16,9 %), z Praha 8 (16,1 %) a z Prahy 3 (15,3 %). 

Významnější zastoupení pak mají ještě klienti z Prahy 1 (11,9 %) a Prahy 4 (9,6 %). 

Zastoupení klientů z městských částí Praha 3, 5, 8, 4 souvisí i s tím, že přes polovinu 

klientů azylového domu tvoří romská populace (v průběhu posledních let se počet 

romských klientů pohybuje mezi 50 až 70 %) a zmiňované části Prahy patří k lokalitám, 

ve kterých tato etnická menšina žije ve větších koncentracích.  

 

5.3.2 Statusové charakteristiky klientů 

Další významné údaje o cílové skupině vyplývají ze statusových charakteristik klientů. 

Analyzováno bude nejvyšší dosažené vzdělání, zaměstnání, které klienti uvedli při 

vstupu do azylu, a druh bydlení, ze kterého klienti přišli. Kromě údajů z osobních karet, 
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které byly hlavním informačním zdrojem, jsem některé údaje doplňovala z vlastních 

záznamů z pohovorů s klienty střediska. V některých případech, vzhledem k možnostem 

a charakteru rozhovoru s klienty, nebylo možné informace získat, případně jsem neměla 

možnost s klienty mluvit, protože nepřišli, nebo odešli z azylu dříve, než se uskutečnil 

vstupní pohovor. Pravdivost informací nebyla ověřována, vychází se ze sdělení klientů. 

Nejvyšší dosažené vzdělání představuje jednu z nejpodstatnějších charakteristik 

sociálního postavení ve společnosti, přímo související s celkovým sociálním 

postavením, pracovním zařazením, životní úrovní a podobou životního stylu. Uvedená 

vzdělanostní struktura klientů AD HoPo nebyla ověřována. Pracovala jsem s tím, co 

uvedli klienti při rozhovorech nebo v životopisech. Velmi často udávali nedokončené 

středoškolské nebo učňovské vzdělání. Do statistiky jsem však zahrnula klienty uvedené 

ukončené vzdělání.  

Tabulka 7: Nevyšší dosažené vzdělání (v %) 

Vzdělání  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 

ZŠ zvláštní 0 0 0 0 2,1 0 0,3 

ZŠ 43,9 67,6 50,9 57,4 68,8 69,4 59 

Vyučení 33,3 14,7 28,1 29,5 22,9 25 25,4 

Maturita 7 5,9 8,8 8,2 2,1 2,8 6,1 

VŠ 0 1,5 1,8 1,6 0 0 0,9 

Neuvedeno 15,8 10,3 10,5 3,3 4,2 2,8 8,3 

 

Graf 11: Struktura dosaženého vzdělání u klientů AD v HOPO (v %) 
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Vzdělanostní struktura klientů AD poskytuje velmi významné údaje, se kterými je 

potřeba počítat v práci s klienty. Víc než polovina klientů (59,3 %) uvádí jako nejvyšší 

dosažené vzdělání základní školu. Klienti obvykle neuváděli, o jaký typ základní školy se 

jedná, i když lze předpokládat, že vzhledem k počtu romských klientů v AD HoPo 

a trendům ve vzdělávání (odhady uvádějí, že 60 % příslušníků romskych komunit patří 

k absolventům zvláštních základních škol) je procento 0,3 % těchto absolventů 

nepravdivé. 23,2 % klientů je vyučeno, 7,6 % klientů vzdělání ukončilo maturitou a podíl 

vysokoškoláků je 2,7 %.  

 

Struktura ekonomické aktivity a druhu zaměstnání při vstupu do AD HoPo tvoří druhou 

skupinu významných informací o klientech. Data, která jsou zpracována, pocházejí opět 

z výpovědí klientů. Lze předpokládat, že uvedené údaje jsou pravdivé i vzhledem 

k tomu, že sociální pracovníci od začátku pobytu klientů v AD zaměstnání sledují. Pokud 

údaje chyběly, je pravděpodobnější, že informace o zaměstnání klientů pouze nebyly 

zaneseny do karet, což se v posledním sledovaném roce snížilo na minimum (jenom 

u 3 % klientů). Nabízí se ještě jedno vysvětlení, proč u 17 % klientů z celkového souhrnu 

údaj chybí, tím může být práce klientů „na černo“, bez dokladů o vykonávané práci.  

 

Tabulka 8: Ekonomická aktivita klientů (v %) 

Rok 
Ekonomicky 

aktivní 
Ekonomicky 

neaktivní 
Neuvedeno 

2007 23 49 28 

2008 40 44 16 

2009 33 49 18 

2010 30 50 20 

2011 23 60 17 

2012 20 77 3 

Celkem 28 55 17 
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Podíl ekonomicky neaktivních klientů (55 %) převažuje nad ekonomicky aktivními klienty 

(28 %) při vstupu do azylu. U 17% klientů tento údaj nebyl zaznamenán nebo zjištěn.  

Podrobnější pohled na strukturu ekonomické aktivity a druh zaměstnání poskytuje 

tabulka č. 9 a grafický přehled. Jednotlivá zaměstnání jsem třídila podle Klasifikace 

zaměstnání platné v roce  

Tabulka 9: Skupiny zaměstnání klientů v době příchodu po jednotlivých letech 

(v %) 

Skupiny zaměstnání 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Brigády 1,8 0 1,8 0 2,1 0 0,9 

ID + ČID + nemoc 12,3 4,4 5,3 1,6 0 2,8 4,6 

MD + RD 26,3 32,4 22,8 34,4 41,7 50 33,3 

Nižší administrativní 
pracovníci 

0 1,5 0 0 0 0 0,3 

Obsluha strojů 
a zařízení 

0 1,5 3,5 3,3 0 2,8 1,8 

OSVČ 3,5 0 1,8 0 0 0 0,9 

Pomocní nekvalifiko- 

vaní pracovníci 

8,8 26,5 10,5 14,8 12,5 11,1 14,7 

Provozní pracov. ve 
službách a obchodě 

7 5,9 8,8 6,6 2,1 2,8 5,8 

Řemeslníci 
a kvalifikovaní výrobci 

1,8 2,9 5,3 3,3 6,3 0 3,4 

Starobní důchod 0 0 0 0 0 2,8 0,3 

Techničtí, pedagogičtí 
a zdravotničtí pracov. 

0 1,5 0 1,6 0 0 0,6 

ÚP 10,5 7,4 21,1 14,8 18,8 25 15,3 

V domácnosti 0 0 1,8 0 0 0 0,3 

Neuvedeno 28,1 16,2 17,5 19,7 16,7 2,8 17,7 
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Třetinu klientů (33,3 %) tvoří matky (výjimečně otcové) na mateřské a rodičovské 

dovolené. V kategorii ekonomicky neaktivních tvoří tato skupina klientek 63% podíl. 

Zbývající 27% podíl tvoří klienti evidovaní v době vstupu do azylu na úřadu práce. Ve 

skupině ekonomicky aktivních klientů převládají pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

(53 %). Pětina klientů pracuje v obchodě a službách (21 %) a 12 % klientů tvoří 

kvalifikovaní řemeslníci a pracovníci. 

Graf 12: Struktura aktuálního zaměstnání klientů – celkový souhrn 

 

 

Další z aktuálních statusových charakteristik, která je nejčastěji sledována, je druh 

bydlení, ze kterého klienti do AD HoPo přicházeli. Vyšší procento nezjištěných údajů se 

vztahuje k počátečnímu období výzkumu. Postupně, ve spolupráci se sociálními 

pracovníky, se tyto údaje pečlivěji zaznamenávaly.  
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Tabulka 10: Druhy bydlení klientů AD HoPo – celkový souhrn 

Bydlení 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Azylový dům 3,5 4,4 12,3 13,1 12,5 13,9 9,5 

Chalupa 1,8 0 1,8 0 0 0 0,6 

Kůlna 1,8 0 0 0 0 0 0,3 

Léčebna 0 0 0 0 0 2,8 0,3 

Loď Hermes 0 0 1,8 0 0 2,8 0,6 

Maringotka 0 0 0 0 4,2 0 0,6 

Naděje 0 0 0 0 0 2,8 0,3 

Park 0 0 1,8 0 0 0 0,3 

Podnájem 8,8 10,3 5,3 0 10,4 5,6 6,7 

Příbuzní 8,8 22,1 17,5 23 22,9 41,7 21,4 

Rekr. objekt 4. kat. 0 0 0 3,3 0 0 0,6 

Ubytovna 8,8 5,9 10,5 8,2 12,5 5,6 8,6 

Vlastní byt 19,3 17,6 17,5 14,8 4,2 11,1 14,7 

Zahradní bouda 3,5 0 0 0 0 0 0,6 

Známí 0 4,4 0 0 0 2,8 1,2 

Neuvedeno 43,9 35,3 31,6 37,7 33,3 11,1 33,6 
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Graf 11: Druhy bydlení klientů AD HoPo – celkový souhrn 

 

 

Nejvýznamnější skupina klientů, pětina ze všech (21,4 %), přichází z bytů příbuzných. 

Následují klienti přicházející z vlastního bytu, o který z různých důvodů (převažují 

neplatiči) přišli (15 %), azylových domů (10 %), ubytoven (9 %) a podnájmů (7 %). Ze 

zcela nevyhovujících podmínek (chata, maringotka, kůlna, ulice) přicházejí 3 % klientů. 

U třetiny klientů tento údaj chybí. 
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Graf 12: Porovnání druhů bydlení v době příchodu do AD HoPo 

 

Vzhledem k velkému procentu neuvedených údajů na začátku období lze trendy 

porovnávat jen s velkou opatrností. Zajímavý nárůst bydlení u příbuzných v roce 2012 

může souviset i s tím, že sociální pracovníci pečlivěji uvádějí poslední bydliště klientů. 

Jak je zřejmé z rozhovorů i ze životopisů klientů, tomuto nouzovému bydlení předcházel 

buď podnájem, nebo vlastní bydlení, které klienti nezvládali platit nebo je museli opustit 

z důvodu rozchodu s partnerem. Mírný nárůst původního azylového bydlení souvisí 

i s opakovanými pobyty klientů, kteří jiné východisko nemají, nebo touto azylovou cestou 

chtějí dojít k vytoužené situaci, a to k získání sociálního bytu. Je velmi pravděpodobné, 

že část údajů, které se nepovedlo zjistit, klienti uvést z různých důvodů nechtěli. Také 

pravdivost jejich informací se neověřuje. 

  

5.3.3 Socializační vlivy 

Poslední údaje v tomto přehledu umožňují nahlédnout na roli socializačního faktoru – 

ucelenost rodiny, z níž klient pochází. Vysoké procento nezaznamenaných údajů je 

dáno tím, že sociální pracovníci se o tyto údaje zajímali okrajově nebo se je od klientů 

nepovedlo zjistit. Také v mých záznamech u poloviny klientů tyto informace chybí. 

Z velké části to bylo dáno charakterem nebo průběhem pohovoru, ochotou k rozhovoru 

nebo vůbec neúčastí na něm. Přesto získaný přehled od 134 (41 %) klientů může 

naznačovat sledované indikátory, jako je podoba původní rodiny.  
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Tabulka 11: Struktura klientů AD HoPo podle složení původní rodiny po 

jednotlivých letech (v %) 

Původní rodina 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Mimo rodinu 5,3 5,9 1,8 6,6 4,2 2,8 4,6 

Neúplná rodina 19,3 14,7 7 16,4 12,5 33,3 16,2 

Úplná rodina 28,1 27,9 19,3 11,5 6,3 30,6 20,5 

Neuvedeno 47,4 51,5 71,9 65,6 77,1 33,3 58,7 

 

Ze zjištěných údajů o 41 % klientů vede podíl klientů z úplných původních rodin (21 %), 

16 % klientů pochází z neúplných rodin. Klienti, kteří uvedli, že vyrůstali v dětském 

domově, diagnostickém ústavu nebo v pěstounské péči, tvoří skupinu označenou mimo 

rodinu.  

Graf 13: Struktura klientů AD HoPo podle složení původní rodiny – celkový pohled  
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Graf 14: Porovnání složení původních rodin klientů AD HoPo v roce 2007 a 2012 

 

Při analýze a interpretaci zaznamenaných údajů musíme být opatrní, a to vzhledem 

k 59 % klientů, u kterých nebyl zjištěn sledovaný indikátor. Z nasbíraných údajů lze 

vidět, že podíl klientů pocházejících z úplných rodin zůstává při srovnání počátečního 

a koncového období stabilní. Ke konci sledovaného období přibylo klientů z neúplných 

rodin. Zastoupení klientů vyrůstajících mimo rodinu či lidí vyrůstajících v úplné rodině je 

přibližně stejný. Lze se domnívat, že u neuvedených případů lidé pocházeli spíše 

z různě neupravených poměrů, ke kterým se nemuseli chtít ani hlásit.  

 

5.4 Závěr výzkumu č. 1  

Cílovou skupinu klientů azylového domu tvoří pražští klienti (80 %), z toho nejvyšší 

počet klientů přichází z Prahy 9. Dospělí lidé do 39 let tvoří tři čtvrtiny klientů. Dvě třetiny 

klientů tvoří ženy, 62 % klientů žije v azylovém domě v partnerském nebo manželském 

svazku. Přes tři čtvrtiny klientů (82 %) mají 1–2 děti. Polovina klientů uvádí jako nejvyšší 

dosažené vzdělání základní školu. Pětina je vyučených a desetina klientů dosáhla 

minimálně maturity. Ekonomicky neaktivní ženy na mateřské a rodičovské dovolené 

a lidé evidovaní na úřadu práce tvoří polovinu klientů. Přibližně třetinu cílové skupiny 

představují ekonomicky aktivní klienti. Nejčastěji klienti přicházejí z bytů příbuzných, ze 

svých bytů, které nezvládali platit, případně o něž přišli v rozvodové situaci, 

a z azylových domů. Ze socializačních vlivů, které mohly klienty ovlivnit, bylo sledováno 

pouze složení původní rodiny. Mírně převažují klienti z úplných rodin. 
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6 Důvody a očekávání související s pobytem v azylovém domě 

v Horních Počernicích – výzkum č. 2 

 

Proč klienti vyhledávají ubytování v azylovém domě? Jaké důvody uvádějí? A co 

očekávají od této formy bydlení? V této části popíšu nejčastější motivy klientů na 

základě jejich výpovědí a plány, které v souvislosti se získáním tohoto typu bydlení mají.  

 

6.1 Důvody klientů pro vyhledání azylového bydlení 

Z předchozí části plyne, že více než polovina klientů azylového domu patří k nejnižší 

sociální vrstvě s nízkým sociálním statusem a nižšími předpoklady získat kvalifikovanou, 

lépe placenou práci. Azylové bydlení je sociální službou, určitým druhem sociální sítě, 

kterou lidé potřebují a využívají z různých příčin. Motivace k tomuto způsobu bydlení je 

různá. Finanční problémy, nemožnost získat jiný typ bydlení, krizová situace 

v partnerském soužití, snaha dostat se k sociálním výhodám a potažmo k sociálnímu 

bytu. Při pročítání žádostí klientů o azyl jsem si uvědomila, jak plastický obraz poskytují 

o důvodech k této formě bydlení, jak kolikrát až prvoplánově upřímné jsou obsahy, 

uváděné v této písemné dokumentaci. Podrobnější analýza důvodů pro získání 

azylového bydlení, které klienti v žádostech uvádějí, bude cílem této části práce. 

Samozřejmě, že skutečný motiv je v mnoha případech skryt, nevyjádřen nebo je jich 

více, ale to, co lze získat touto analýzou, dobře vystihuje mozaiku důvodů a forem 

„používání“, využívání azylového bydlení. 

 

6.1.1 Metodika 

DVO2 Jaké jsou důvody klientů pro vyhledání azylového bydlení? 

Žádost o získání místa v azylovém domě vyžadují sociální pracovníci od klientů 

v písemné podobě a tyto žádosti jsou potom založené v osobní dokumentaci klientů. 

Jednotlivé texty jsem posuzovala v celém jejich kontextu. Výroky žadatelů, explicitní 

vyjádření důvodů, jsem tematicky řadila do skupin. Uspořádání do jednotlivých kategorií, 
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vzorců bylo někdy obtížnější. Rozdíly mezi jednotlivými důvody mohou být někdy malé, 

místy se překrývají. Vybrala jsem jeden, stěžejní, podle toho, jak se k azylovému 

bydlení, podle mého posouzení, klienti vztahují.  

S texty žádostí jsem pracovala tak, jak byly napsány. V analyzovaných žádostech se 

velmi často vyskytují gramatické a stylistické chyby. Vynechaná písmena ve slovech 

a chybějící čárky porozumění sdělení příliš neztěžovaly. Větším problémem bylo 

zaznamenání větných celků, protože velmi často v textech chybí tečky i velká písmena 

naznačující začátky nového sdělení. V zájmu autentičnosti uvádím přepisy tak, jak byly 

původně napsány. Určitě by toto zacházení s písemnou formou jazyka jednou částí 

cílové skupiny (zaznamenané především u romských klientů) bylo zajímavým podnětem 

pro další studium, ale v práci se mu dále nevěnuji. Žádosti, které byly psané hůlkovým 

písmem, jsem v textu této práce zaznamenala verzálkami. 

 

6.1.2 Kategorizace důvodů žádostí 

V úvodu této kapitoly uvádím pro přehlednost souhrn vytvořených kategorií a četnost 

jednotlivých výroků, abychom získali lepší obraz o sledované problematice. Následně je 

podrobněji popíšu s citovanými důvody jednotlivých klientů tak, jak jimi byly napsány. 

 Tabulka 12: Důvody žádosti o azyl a jejich četnost 

Explicitně vyjádřený důvod žádosti 
Četnost 
důvodů 

Nemám kam jít – poslední řešení 17 

Chceme být spolu jako rodina 14 

Pro dítě je to špatné 13 

Z důvodu výpovědi bydlení 10 

Pomoc 9 

Rodiče nás nechtějí 9 

Jiné bydlení je dražší 9 

Tísnivá, zoufalá a akutní situace 9 

Záchrana před odebráním dítěte 6 
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Dokud si něco nenajdu 6 

Nevyhovující bydlení – špatné podmínky 4 

Výhodné bydlení (v AD) 3 

Naděje a spravedlnost 3 

Lokalita – blízkost něčemu 2 

Nikdo nás neřeší 2 

Jiné důvody 2 

Celkem 118 

 

a) Nemám kam jít – poslední řešení  

Vnímání azylového bydlení jako řešení problémové situace, zvládnutí situace, ve které 

klienti popisují, jak nemají kam jít a nemají se na koho obrátit („Jelikož jsem v této situaci 

nedošli jsme k jiným závěru než se obrátit na vás azylový dům, kde i úřady doporučovali 

vás jako poslední řešení našich problemů.“), pouhé konstatování („Situace kdy je nás 

v bytě 53 m2 6 osob je někdy značně neúnosná a proto vidím jako vhodné řešení pobyt 

v azylovém domě.“) nebo zdůraznění aktivního řešení, které ale nevedlo k úspěchu 

(„Zkoušeli jsme veškerá řešení bytové situace ale bez úspěchu. Zkoušeli jsem pronájem 

bytů ale bohužel jsme se setkali s rasismem a odmítnutím /nechtěli děti/. Bytový odbor 

se na Praze 14 zrušil. A na obálkové metody nejsem finančně zajištěný. A tak vás 

prosíme aby jste nám dali šanci se k vám dostat.“).  

Do této skupiny jsem zařadila i žádosti, ve kterých klienti zdůrazňují azylové řešení jako 

vyústění situace, ve které nemají kam jít, vztahujíce se k původnímu poslání azylu: 

„Nemám žádné finanční prostředky ani nemám ke komu jít. Proto žádám o umístění do 

AD.“ Klienti bez jakéhokoliv rodinného zázemí: „S pěstounskou rodinou jsem v kontaktu, 

ale ti berou odchod dítěte vždy náhradou jiného. Nyní se nacházím ve velmi složité 

situaci, kdy nevím kudy kam,“ případně: „Z mojí strany se nemám kam obrátit. Moje 

biologická matka je 10 let po smrti a otce vídám 1 x ročně.“  

Poměrně časté bývá azylové bydlení jako první samostatné bydlení: „Žádáme o váš 

azyl, jelikoš jsem nikdy sama nebydlela a čekám rodinu. Nemám kam jít a potřebovala 

bych střechu nad hlavou, než jsemi narodí dítě.“ Důsledek rozpadu rodinné situace: 

„Tak jsem u sestry Jitky s dvouma dětma, která má tři děti a ještě má byt v podnájmu. 
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 A tak jsem zůstala sama bez přítele se dvouma dětma a ještě bez bytu. Tohle je můj 

celej život.“ Jiný příklad: „Žijem v nejistotě že zazvoní stěhovák a já smou rodinou 

zustanem na ulici,“ nebo: „I když s partnerem nežiju ale nedávno nás vyhodily z bytu 

a nemám kam jít.“ Žadatelé, kde jeden partner je po výkonu trestu: „V tuto chvíli to není 

možné, neboť je čerstvě propuštěn z výkonu trestu (neodpracované veřejně prospěšné 

práce), sám bydlí u rodičů a je nezaměstnaný.“ 

Spíše okrajové jsou žádosti lidí, kteří jdou za lepšími pracovními podmínkami do Prahy 

(„Naskytla se ale pro mne pracovní příležitost v Praze, kde ale nemám možnost si 

zajistit bydlení.“) nebo jejichž sociální situace je znesnadněná jinou státní příslušností 

partnera („Vzhledem k neustálému zázemí, mé občanství je ještě slovenské, mé 

manželky a dětí české.“). 

Další případy, ve kterých klienti zdůrazňují, že nemají kam jít, jsou v podstatě bez 

pokusu o větší odůvodnění: „NEMAME S RODINOU KDE BYDLET.“ „Mám bytové 

problémy a proto bych chtěla s vnukem jít do Azylového domu.“ „V této době jsme 

bezdomovci a moji děti jsou opět u moji maky (načerno) na ubytovně a z nás jsou 

bezdomovci.“ 

 

b) Chceme být spolu 

Azylový dům v HOPO je, jak jsem už zmínila, jedním z mála domů, které umožňují 

společné bydlení rodin. Proto nepřekvapuje, že tento důvod je druhým nejčastěji 

zmiňovaným v žádostech klientů, byť jsem do této skupiny zařadila všechny žádosti 

o společné bydlení. A to jak partnerů s dítětem („Řešíme společné bydlení.“ „NEMÁME 

KDE BYDLET, POBÍRAME DAVKY V HMOTNE NOUZE COŽ DĚLA 2905 Kč NA 

OSOBU. DŮVOD TOHOTO BYDLENÍ JE, ŽE MOJE PŘÍTELKYNĚ OTĚHOTNĚLA 

A CHCEME BÝT SPOLU NEMÁME MOŽNOST JINÉHO BYDLENÍ. A CHCEME BYT 

RODINA PODILET SE SPOLEČNĚ NA VYCHOVE NAŠEHO NENAROZENEHO 

DÍTETE.“ „Teť žiji s mým přítelem K. V. na ubytovně pod Krejčírkem, a jelikož jsem 

zjistila, že ze stanu maminkou, tak si sháním něco, kde by sme mohli být s přítelem 

a z miminkem.“ „Žadám o azil společne smim druhem a z ditětem aby sme společne 

bydleli. protože máme mali mistnosti /V DOMACNOSTÍ BYDLÍME SPOLEČNE 
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6 ČLENA RODINA MAME 30 ŠM TATA JE NECMI MAMA TAKY/“. „Z DŮVODU 

VÝCHOVY DÍTĚTE S OTCEM. Žádáme o ubytování ve vašem azylovém domě jen kvůli 

výchově mé nezletilé dcery K. Z. a soužití s mojí družkou sk... V. F.“), tak manželů, kteří 

z různých důvodů nemohou bydlet spolu („Nemůžeme být jako rodina společně. 

Nemůžu se podílet na výchově dětí. Protože manželka bydlí u svých rodičů ti mě nemají 

rádi. Nesmím k nim, a tak se musíme scházet venku.“ „Rádi bychom jako rodina žili 

pohromadě, ale bohužel nemáme jinou možnost.“ „Jsme ve špatné životní situaci. 

Nežijeme po spolu jako rodina. U mojich rodičů je sestra se svým manželem a svými 

3 dětmi. A mladží sestra která studuje.“) nebo je jejich společné soužití ohrožené 

(„Nechci přijít o moji rodinu.“ „Nedopuste aby se má rodina kterou miluji zase rozpadla 

z důvodu bytové otázky.“).  

V některých žádostech je zdůrazněna snaha rodičů být u výchovy svého dítěte: 

„V současné době jsem opět na ÚP a hledám si práci sama, pracuji brigádně jak se dá. 

Chci docílit toho abych opět byla plně soběstačná a byli jsme s dětmi spolu tak jako 

dřív.“ „Oba chodíme do práce má dcera se nemůže zvyknout na to že snami nebydlí.“ 

„Jsem teď těhotná, budu rodit 27.5.2009, chtěla bych po porodu bydlet s dítětem.“ 

„… abych mohl vychovávat svého 11měsícního syna.“ 

 

c) Pro dítě je to špatný  

Třetí nejčastější skupinou důvodů je zdůraznění nutné změny stávajících podmínek 

vzhledem k špatné situaci pro výchovu dětí, které jsou skutečně motorem k rozhýbání 

situace, nebo také prostředkem k získání výhodnějších sociálních podmínek, i bydlení. 

Snaha získat lepší podmínky pro výchovu dětí: „Jelikož se snažím pro svého syna 

zajistit lepší životní podmínky, žádám Vás o poskytnutí azylového bydlení ve Vašem 

centru.“ „Chci pro syna klidné podmínky k životu.“ Nemožnost pokračovat v dosavadním 

bydlení s dítětem: „V domě jelikoš jsem na ubytovně s mím přítelem a dcerou Vaneskou 

na které nemůžeme bít a není to vhodný pro mojí dceru.“ „ŽE JSME NA UBYTOVNĚ NA 

KTERY NEMŮŽEM DAL BYDLET, PROTOŽE NENÍ VHODNÝ BYDLENI PRO DCERU 

JENNY.“ Zdůrazňován bývá i nedostatek soukromí: „Již druhým rokem žijeme ve 

společné domácnosti u tchána. Žijeme v jedné místnosti a tudíž je to velmi těžké nejen 
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pro nás dospělé, tak i pro naše děti,“ a také překážka pro přípravu dětí do školy: „Můj 

syn odmítá chodit do školy, protože nemá Své soukromí a často si všichni lezeme na 

nervy.“ „A má nejstarší dcera chodí do 1.třídy já a má přítelkyně nemůžeme učit protože 

nemá klid a ještě se bojí babičky proto vás žádám aby nám pomohla poskytnout azyl 

k vůli nám.“ „Děti spí na zemi a nemají místo na učení a hru.“ Bydlení v AD má být 

východiskem ze složité rodinné situace: „Protože nemůžu bydlet v místě bydliště 

trvalého (viz.pop.bytu) Jelikož bydlím kde se dá a nechci své dítě vystavovat psychické 

zátěži.“ „Takovýhle přístup se nedá dále snášet a vychovávat zde dítě.“ „… z důvodu 

rozvratu manželství, při kterém trpí hlavně moje čtyři děti. Uvedený stav děti deprimuje 

a žádájí, abychom se odstěhovali. Jedna z dcer mi sdělila, že pokud se s nimi 

neodstěhuji, uteče, protože výtržnosti svého otce již nemůže unést.“  

 

d) Z důvodu výpovědi, ukončení předchozího bydlení 

Další skupina žadatelů zdůvodňuje svůj zájem jako důsledek výpovědí z podnájmů 

(„Tohoto času žijeme ve společné domacností a to opět mimo Prahu ve městě Pocov. 

Dne 31.7.2008 nám vyprší podnájemná smlouva a ocitnem se opět na ulici.“), 

v důsledku neplacení, které uvádí buď jenom strohým „z důvodu stráty bydlení“, 

„z důvodu výpovědi z nájmu ku dni 28.2.2010“ nebo podrobněji („… z důvodu toho, že 

v nynější době jsem v jiném stavu a těsně před porodem. S rodinou bydlíme v nájemním 

bytě. Můj přítel před dvěma měsíci přišel o zaměstnání a proto jsem neměli na zaplacení 

nájmu. Smlouva nám vyprší v polovině září a majitel bytu už nám jí neprodlouží.“) 

Častými klienty jsou ti, kteří přicházejí po soudních exekucích („Po změně majitele jsem 

dostala soudní výpověď a musel se vytěhovat. Našel jsem si podnájem v Odolené Vodě, 

který majitel i po čase potřebuje pro svou rodinu, tudíž nemám kam jít.“), vystěhování 

z bytů („jsem vtěžké bytové a sociální cituaci. Jsem svobodná matka dvou malých dětí 

a bydlím v bytě 1+1 u své matky. Bohužel došlo k tomu, že moje matka bude muset 

obecný byt Prahy 5. brzy opustit. Byt budu muset opustit i já a moje děti.“). Část žádostí 

přichází od klientů, pro které je to jenom další stanice v azylovém koloběhu („Z důvodu 

ukončení smlouvy v azylovém domě na Žilinské 216 Praha 4 Záběhlice.“ „Bydlím v AD 

ACORUS , kde mi končí pobyt a nemám kam s dětmi jít.“ „Zatím bydlíme v Trianglu na 



    56 

Černém Mostě a končí nam to tu 31.května 09. Proto žádám o ubytování ve vašem 

Azylovém domu.“) Spíše ojediněle se vyskytuje v současné době jako důvod výpověď 

z podnikového bydlení („Bohužel podnik dostal výpověď z objektu a tím pádem nemám 

žádné bydlení.“) 

 

e) Pomoc 

Klienti vnímají azylové bydlení jako pomoc v jejich životní situaci, jako partnera 

v nesnázích („Žádám o azylový dům tím důvodem že nemáme kam jít a proto 

vyhledáváme pomoc u vás. Budem moc vděčný když nám pomůžete.“), stéblo slámy, 

kterého se topící chytá, záchranu („Jsem v tíživé situaci, že potřebuji každou pomoc, 

jsem těhotná a nemám kam s miminkem jít a porod se blíží.“ „Pomoc, při řešení celé 

situace.“ „Nevím si v současné době sama rady, jak tuto situaci v krátké době řešit.“), 

pomoc v situaci, kdy jejich blízcí selhávají („Žádáme vo azil z důvodů že tchýně nás 

vyhodila ven a nemáme kam jít máme malého syna je mu 9 měsíců a právě proto eště 

jednou žádame o azilový přístřeší s vaší pomocí.“), nebo už pomáhat nechtějí 

(„TOMÁŠOVO MÁMA CHCE PRODAT SVŮJ BYT, A CHCE SI KOUPIT GARZÓNKU, 

V LITOMĚŘICÍCH. BOJÍM SE ŽE ZŮSTANEM NA ULICI. PROTO VÁS PROSÍM 

POMOC TE NÁM A VEM TE NÁS NA AZIL.“) či nemohou („Přibližně rok jsem bydlela 

v podnájmu v Opatově u Svitav jelikož rychlého prodeje nemovitosti nedostatek 

finančních prostředků jsem si nestačila najít jiné bydleí. Rodiče požádat o pomoc 

nemohu jelikož otec nežije a matka bydlí na Moravě také v podnájmu. Proto jsem 

požádala o pomoc azylový dům na Kladně kde nyní pobývám i se svýmy dětmy.“ 

„Žádáme o ubytování ve vašem zařízení, naše situace je velmi krytická, nemáme se 

nanikoho obratit, rodiče nám zemřely a zpříuznýma nejsem ve styku. Máme syna 

Jakuba Č. kterýmu na Vánoce budou tři roky a rádi bychom mu poskytli bydlení 

a jistotu.“). 

Azylový dům může být vnímán i jako pomocná ruka při řešení pouze bytové situace, 

protože ta životní, z pohledu žadatele, až tak kritická není („Všeje OK. až na to bydlení 

že nemame kde bydlet a toje hodně velký problém a nevím jak z něj tak budeme strašne 

rádi když nám pomůžete, stým bydlením.“). 
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f) Rodiče nás už nechtějí 

Pětina žadatelů(21,4%) přichází do azylu od svých rodičů, se kterými po nějakou dobu 

bydleli. Poměrně častý jev, zvláště u romských rodin, kde žije více generací v jednom 

bytě, ústí do nesnesitelných konfliktů („Nedá se to tu už vydržet.“ „Moje stávající situace 

je bezútěšná. Bydlím sice s rodiči, ale mám s nimi neustálé rozpory. Mám strach, že 

skončím „na ulici“. Navíc nás v bytě žije hodně, devět lidí v bytě 1+1. Pro mě a zejména 

pro moje děti jsou to zcela nevyhovující podmínky.“) s rostoucím tlakem na odstěhování 

rodiny („U nás být taky nemůžu protože je nás tam moc a maminka chce aby sem si 

našly nějaký bydlení. Maminky sestra je mentálně postižená. Nesneze hluk, křik, a pláč. 

To je taky jeden z důvod proč nemůže žít u maminky.“ „Jeho rodiče nás nechtějí 

u sebe.“ „Já R. M. se neshodnu se svou tchýní, která mě nechce ve svém bytě.“ „Má 

sestra nás nemůže déle držet u sebe jenom dokonce tady toho měsíce. Jistě chápete 

naše životní podmínky, že to neprospějuje u dvou rodin.“) až do reálného odchodu 

(„Mame opustit všichni tři její byt mám strach že zustanememe na ulici protože nemáme 

kam jít.“) a vyhození z bytu („Jelikož nás má tchýně (matka) vyhodila a teď jsem ve 

špatné situaci. Nemámé své soukromý a dcerka svůj dětský pokoj. Jelikož sestra mé 

družky nemá dostatečně velký byt.“). 

 

g) Jiné bydlení je dražší  

Finanční hledisko, jež by mohlo spojovat všechny žádosti klientů, se vyskytuje u lidí, 

kteří nedosáhnou aktuálně na podnájemní bydlení („Momentálně nemam peníze na 

něaký nový podnájem.“ „Nedaří se mi najít ubytování za cenu, kterou bych byla schopna 

zaplatit.“ „… jelikož nejsem schopna v současné situaci si sama hledat byt 

s neregulovaným nájemným.“ „Můj příjem je bohužel nedostačuje na komerční 

podnájem, proto mi nezbývá jiná cesta než jít do jiného azylového zařízení.“) nebo na ně 

nedosáhnou trvale („Ale jelikož bude ubytovna v zaří končit a mi nemáme kam jít, 

nemám dost finančních prostředků na podnájem.“ „Jelikož Finance na ubytovnu 

nestačily staly se z nás bezdomovci a děti jsou u MATKY mojí přítelkyně na ubytovně 

(načerno).“), a to i v případě pracujících klientů („Nevydělám tolik abych si mohla dovolit 
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podnájem za 12 tisic a s dítětem už Teprv ne a za druhy nemám na 2 nebo tři provize. 

a Tak proto žádam o pobyt u Vás v azylovém domě.“). Roli tady sehrává i časté 

zadlužení klientů, které obvykle do žádostí neuvádějí („Protože nemáme kde bydlet.“ 

„Pracujem ale nemáme dost nato abychom sehnali podnájem proto žádám o vaší 

pomoc nikdy jsem neměla svůj vlastní byt.“), a složitá sociální i finanční situace jako 

důsledek toho, že partner je ve výkonu trestu („Byt jsem musela vrátit obci, protože jsem 

nezvládla finančně platit nájem, protože jsem byla nato sama a manžel je na výkonu 

trestu.“). 

 

h) Tísnivá, tíživá, nepříznivá a akutní situace – bydlení hned teď 

Další skupina žadatelů zdůrazňuje situaci, ve které je potřeba téměř okamžitého, co 

nejrychlejšího řešení („Z důvodu naší tísňové situaci. Výpovědi k nájmu bytu 

a k vyřešení naší bytové situace.“ „Nemáme kde bydlet naše situace je akutní.“ 

„Zdůvodu tiživé situace.“), nebo přistupují k azylu jako k poslední záchytné síti („Nemám 

se na koho obráti žádosti mám na 3. azylových domech. Ale potřebuji pomoc hned 

nemám kam jít jsem ve velmi kritické situaci tak vás prosím moc abys te mi dali tu šanci 

uváz v azylovem domě moc vás prosím i za přítele i dcerku, nechci odceru přít. prožili 

jsme si dost, na vystěhováni máme ta minimálně 10-14 dní prosím slitujte se moc vás 

oto žádam jeto kritická situace provás?“) doporučené úřady nebo jinou autoritou 

(„Nakonec jsme se minulý týden obrátili na Člověka v tísni, kde jsme prostřednictvím 

sociální pracovnice získali kontakt na Váš azylový dům.“). V žádostech je zdůrazňována 

nemožnost dále zvládnout špatnou životní etapu, ve které z různých důvodů uvízli 

(„…z důvodu mé nepříznivé sociální situace…“ „Jsme v zoufalé situaci, nemáme žádné 

peníze a prakticky jsme bez možnosti najít ubytování. ... Na další ubytování nemáme 

peníze.“) Poměrně časté jsou žádosti klientek – samostatně žijících matek („V současné 

době jsem na MD, synovi jsou dva roky, a situace v bydlení je téměř neúnosná.“) 

a budoucích matek hledajících na poslední chvíli střechu nad hlavou („… protože jsem 

momentálně v sedmém mesíci těhotestvý, musím naléhavě řešit bytovou situaci.“). 
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i) Záchrana před odebráním dítěte 

Obavu z hrozby možného odebrání dítěte uvádějí klienti jako důvod svého zájmu 

o azylové přístřeší („ŽÁDÁM O AZIL PROTOŽE NEMÁM KDE BÝT S DĚTMA 

A NECHCI O NĚ PŘIJÍT TÍM MYSLÍM JE DÁT DO ÚSTAVU.“ „Nemáme kám jse 

nastěhovat. DÍTĚ které jse narodí dceři, budem mít ve výchově a nechceme aby 

skončilo děckém domově.“ „MÁM DVĚ MALÉ DĚTI PŘITELE A TEŤ ZROVNA 

NEMÁME KDE BYDLET NAK SI DAVÁME ŽÁDOST NA AZILOVÝ DŮM PROTOŽE 

NECHCEM OTY DĚTI PŘIJÍT.“ „Žádám o ubytování v azylovém domě abych mohla být 

se svým synem a on nebyl umístěn v ústavu.“) Zdůrazňována bývá maximální snaha 

rodiče („Chci aby můj syn měl to co má mít každý dítě, pro svého syna udělám cokoliv, 

nechci aby mi ho vzali do ústavu.“), bezútěšnost situace („V mostě být nemohu z důvodů 

že tu v Praze mám přitele, taky protože tu máme přatele který když mohou tak 

pomůžou. ale v mostě mi nikdo nepomůže je jim jedno jesly spim venku. nebo jesly jsem 

jedla. Nejsem zvikla mezi našema lidma ale tady ni nic nezbýva nechci aby mi vzala 

socialka miminko. No je a bude moje jediná rodina.“) 

 

j) Dokud si něco nenajdu 

Žádosti, ve kterých převažuje důraz na dočasné řešení, než si klienti najdou vhodnější 

ubytování („Pokavaď jsi neco nenajdu.“ „NEMÁM KAM JÍT S DĚTMA. TÍMTO VÁS 

ŽÁDAM O POMOC ALESPOŇ DOČASNĚ NEŽ SI NECO NAJDEM.“ „A NEJDE TO 

ABICH TAM BYLA DLOUHO DOBĚ NECHALA MĚ TAM DOTÝ DOBY DOKUĎ JSI 

NĚCO NENAJDU TAK BYCH POTŘEBOVALA CO NEJDŘÍV SE NĚKDE 

UBYTOVAT.“), a ochota smířit se i s azylovým bydlením („Pravé proto hledám i jinné 

řešení než čekat až mi bytový odbor přidělý byt.“ „A proto žádám o přijetí na váš azyl 

než se vyřeší naše bytová situace.“) s ponecháním důrazu na následné vlastní řešení 

situace („Žádám o ubytování pro sebe a svojí dceru H. V. na dobu, než se nám podaří 

vlastními silami vyřešit naší situaci.“). 
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k) Nevyhovující podmínky – špatné bydlení 

Na nevyhovující podmínky stávajícího bydlení poukazují klienti často, i když častěji 

v úvodním představení na komunitě (odkud a proč přišli do azylu) než přímo 

v písemných žádostech. V těchto prezentacích tak spíše lze vysledovat tažení za 

získáním nového, lepšího sociálního bydlení („U mé matky to bohužel také nejde. Byt je 

vlhký a je tam plíseň a v ložnici padá strop.“).  

Pro část klientů, která skutečně přichází ze špatných podmínek, je azylové bydlení 

zjevným zvýšením životní úrovně: „… z důvodů toho že bydlím v maringotce na 

pozemku svého bratra.“ „BYDLÍM UNI BUNCE, KTERÁ ŽÁDNÉ ZAŘÍZENÍ NEMÁ, ANI 

VODU, ANI ELEKTRIKA. JSEM ZAMESTNANÁ V FIRMI MEDIA PRINT. JSEM Z.T.P 

MÁM 85% ZTRÁTA SLUCHU, A JSEM 27 TYDNŮ TEHOTENSTVÍ, JSEM BEZ 

PŘISTŘESI.“ „Moc vás tím to prosím o ubytování, protože už začíná zima a podmínky 

jsou tady víc než hrozné. Moc byste mi tím pomohly.“). 

 

l) Výhodné bydlení 

V další kategorii žádostí je přímo vyjádřena výhodnost azylového bydlení 

(„V podmínkách azylu jsem žila dva měsíce, a je to výhodné pro nás tři.“ „Nyní scháníme 

vhodnější bydlení.“) nebo tohoto konkrétního AD („Z důvodů tížívé finanční situace, lepší 

dostupnost pracovních míst, lepší možnost umístění dětí do Mateřských škol. Zkoušela 

jsem i jiné Azylové domy ale podmínky pro přijetí jsou přísnější již momentálně nemohu 

splnit. Tuto oblast trochu znám.“). 

 

m) Naděje a spravedlnost 

Získání azylového bydlení z hlediska jiných cílů („… s nadějí na získání pobytového 

přechodného místa“) a vyjádření různých frustrací („hlavně spravedlnost“, „chtěla bych 

se svojí rodinou žít normálně tak jako žijí všichni lidé v téhle zemi“). 
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n) Lokalita – blízkost něčemu 

I vhodnost konkrétní lokality v Horních Počernicích se ve zdůvodněních objevuje: 

„Bydlím zde pouze se svou dcerou K. H. nar. ..., která zde v blízkém okolí navštěvuje 

mateřskou školku, proto by mi velmi vyšlo vstříc, kdybyste mne ubytovali právě ve 

vašem azylovém domě, který je nedaleko.“ „Proto žádám o přístřeší ve vašem Azylu 

a vzhledem k tomu, že H.Počernice znám, a je poblíž i Xaverov měla bych zde šanci 

i na práci a Vaše zařízení se mi jeví jako velice dobré a radi bychom u Vás zůstali.“  

 

o) Nikdo nás neřeší 

Zdůvodnění některých žádostí vyjadřují spoléhání se na pomoc úřadů („Z důvodu 

nepříznivé bytové situace. Současný pobyt v AD Šromova, P-9 nám po roce skončil 

a bytová situace mé rodiny stále není bytovým odborem MČ Praha 12 řešena“) nebo 

uvádějí zamítnutí úřední pomoci („Měla jsem žádost podanou ale tu nám zamítly takže 

nebudem mít kde bydlet Manžel je vážně nemocen.“).  

 

p) Jiné důvody 

Důvody související s velmi osobními, netypickými záměry („V Čechách bych ale chtěla 

porodit a vyřídit právní záležitosti. Poté, co bude přiznáno otcovství a stanoveno 

výživné, odcestuji s dítětem do Polska.“) a podmínkami („TEĎ NÁM MČ DALA 

PODMÍNKU ZAPOJIT SE DO AKTIVIZACE.“). 

 

6.2 Očekávání související s pobytem v azylovém domě 

Klienti přicházejí do azylového zařízení v kritických chvílích, jak je znát z předchozích 

výpovědí. Někdo řeší aktuální krizi, ve snaze přežít, bez většího očekávání. Jejich 

přemýšlení je orientováno na „tady a teď“. Část z nich má nějaký reálnější či méně 

reálný plán, vztahující se k budoucnosti. Při pročítání žádostí jsem tato očekávání také 

zaznamenala. Některá souvisela s důvody pobytu, část byla příslibem, zavázáním, 

očekáváním nějaké reálné či méně uskutečnitelné změny. Analyzovat tato očekávání, 
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pokud se v žádostech objevila, jsem se rozhodla s ohledem na pozdější hodnocení 

azylového bydlení (po měsíčním až tříměsíčním pobytu), které získávám u vstupních 

pohovorů s klienty a kterému se budu věnovat v další části práce. 

 

6.2.1 Metodika 

DVO3 Co očekávají klienti od pobytu v azylovém domě? 

Různá očekávání od pobytu, nastíněné představy a plány, odlišené od důvodů 

k azylovému bydlení, jsem zaznamenala ve 30 % žádostí o azyl. Konkrétní výroky jsem 

seřadila a kategorizovala podle nalezených témat. Uvedené jsou všechny, až na několik 

výjimek, které tvoří obsahově stejné nebo velmi podobné výroky, jejichž zařazení mi 

přišlo nadbytečné.  

 

6.2.2 Kategorizace očekávání klientů od pobytu v azylovém domě 

Abych zachovala stejnou logickou posloupnost ve výkladu, uvádím také četnost výskytu 

jednotlivých plánů klientů, přestože je jich méně než v předchozích analyzovaných 

důvodech. 

Tabulka 13: Očekávání klientů – četnost jednotlivých témat 

Explicitně vyjádřená očekávaní 
Četnost 

odpovědí 

Žít spolu jako rodina 6 

Cesta k lepšímu bydlení 5 

Zklidnění situace 5 

Jako nový začátek 5 

Zázemí pro děti 4 

Poskytnutí služeb 4 

Vyřešení situace 4 

Azyl jako cesta k práci 2 

Celkem 35 
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a) Žít spolu jako rodina 

V žádostech o společné bydlení se klienti vyjadřovali k tomu, co si od toho slibují 

„příležitost začít znovu jako rodina“, „zase fungovat jako celá rodina“, „hlavně prosím 

o pomoc aby ste nam dali příležitost začít jako nová rodina“, „abysme mohli vychovávat 

naše dcery a v klidu žít jako všichni rodina“. Nové bydlení jako naděje pro klidnější 

společné soužití: „Věčně se hádáme a už nás to nebaví. Jedinou nadějí je azyl, abych 

se nerozešli“ a pokus o nový začátek ve vztahu „ABYCHOM MOHLI BYT SPOLU JAKO 

RODINA, ZAČÍT ZNOVA A HLAVNĚ LÍP“. 

 

b) Cesta k lepšímu bydlení  

Přechodné azylové bydlení je pro velkou část klientů cestou k získáním lepšího bydlení 

v Domě tréninkového bydlení na Černém Mostě „Byli bychom moc rádi, kdyby jste nás 

přijaly vašeho zařízení, odkud bychom chtěly přejít do DTB“, mezistupněm k získání 

vytouženého sociálního bytu „Budu žádat nájemní byt, obecní, magistrátní, sociální“ 

nebo „Ráda bych dosáhla vlastního bydlení pro mne a dceru Elišku. Vzhledem k situaci 

ve které se nacházím, vidím jako řešení pouze sociální byt“. Případně azyl jako 

provizorní řešení, než klienti uspějí při hledání vhodného podnájmu: „BYLI BY JSME 

RÁDI, KDYBY-JSTE NÁS PŘIJALI, NEŽ SE NÁM PODAŘÍ SEHNAT PODNÁJEM“, „náš 

cíl je našetřit si peníze a jít bydlet do podnájmu, ale zatím na to nemáme a proto vás 

prosíme o přijetí“.  

  

c) Zklidnění situace 

Klienti přicházející ve vypjatých, vyhrocených životních situacích také očekávají různě 

reálná zklidnění situace „CO OD VÁS OČEKÁVÁME? TO ŽE NÁM POMŮŽETE 

A VEMETE NÁS NA AZYL STRAŠNĚ SE BOJÍM ŽE DÁME RODIČE DO HROBU“, 

přehnaná přání: „ŽIJU SAMA BEZ PŘÍTELE, CHTĚLA BYCH ABY MNE NEKDO 

POMOHL VYŘEŠIT MOJE SITUACII, NECHCI STRATIT I TOTO DÍTE“. Často věří 

v zázračná řešení („prosím aby ste nám pomohli a dali příležitost žít už konečne 



    64 

bezproblémový život a aspoň trochu klidu“), ale také se dovolávají spravedlnosti: 

„Každej mám mí štěsti.“ 

 

d) Nový začátek 

V očekáváních je zmiňován předěl, který by v souvislosti se získáním azylového bydlení 

mohl přijít („Rozhodně o něj nechci přijít, proto doufám že se dostanu místo u vás 

v azylovém domě. Chci začít novu etapu života, udělat tlustou čáru za minulostí“), další 

start („Také by jsem spolu začly nový život a pokuď je možné ho začít tak u vás 

v Horních Počernicích“, „A vybudovat si svůj vlastní život, budem dělat všechno proto-

aby to višlo“) a novou šanci („Proto vás prosím abyste zvážili, zdali nám dáte šanci, 

kterou bych rozhodně nepromarnila“) a sympatické odhodlání („A přesto, že nemám 

vlastně nic se na děcko těším a chci být dobrou matkou. Jsem si vědoma toho, že to 

bude stát hodně usilý, ale ja to musím dokázat“). 

 

e) Zázemí pro děti 

Klienti od azylového bydlení očekávají přechodné zázemí („Jsem moc ráda že jsem se 

kvám na Azil dostala. budu dělat vše možné abych pro svého syna vybudovala nové 

zazemí“, „JA BÝCH CHCĚLA PRO ME DÍTĚ ABY ŽÍL TAKY SLUŠNE“), přejí si lepší 

zázemí pro děti („Mému synovi bych rád dal zázemí, aby se mohl cítit dobře a vzdělávat 

jako ostatní děti. Učí se dobře, mám zájem na jeho vývoji a také, že jste mi nepomohli 

byl by dosah na jeho vývinu.“) a také zaopatření, které už svým vyzněním působí 

nereálně: „Chtěla by pro své dítě jen to nej. a zaopatřit ho s vaší pomocí, než se z toho 

dostanu a začnu si přivydělávat“.  

 

f) Poskytnutí služeb  

Příkladem této kategorie může být přání nastávající matky: „Mám termín v srpnu 

a nemám kam jít s malím, proto jsem se obrátila na váš azyl a myslím že mi pomůžete“, 

nebo i trochu zmatečné přání klientky „mám zájem o spolupráci s azilovým domem, 

jsem schopná jen v této situaci myslet a shánět pokud mám možnost pro své 
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nenarozené dítě něco dělat“. Jiní přicházejí s konkrétnější představou o azylu jako 

ubytovacím místě s nějakými službami: „CHCI SI DO BUDOUCNA NAJIT PRÁCI 

A VZHLEDEM NAŠI TÍŽIVÉ SOCIALNÍ SITUACI BYCHOM RÁDI VYUŽILI VAŠICH 

SLUŽEB AZYLOVEHO DOMU A TAKE PORADENSTVÍ A PODPORU V DALŠÍM 

ŘEŠENÍ SOCIALNÍ A ŽIVOTNÍ SITUACI.“ Někteří už nějakou předchozí znalost 

pravděpodobně mají (i když to působí, že některou službu, které se navenek nebrání, 

vezmou spíše jako nutné zlo): „… že najdu z vaší strany pochopení a vstřícnost. 

Samozřejmě se nebráním jakémukoliv podrobnějšímu povídání o celé situaci a budu 

nesmírně vděčná.“ 

 

g) Vyřešení situace  

Poměrně běžná jsou přemrštěná očekávání a nerealistické požadavky, které klienti 

vkládají do ročního pobytu: „Ještě nikdy jsem neměla svůj vlastní byt“, případně „Chci 

svým dětem zajistit do budoucna jistotu, lepší bytové podmínky a zároveň se 

osamostatnit. Proto si podávám žádost o udělení o místo azylového domu.“ O něco 

reálněji vzhledem k tomu, co azyl může poskytnout, vyznívají žádosti klientů „bych Vás 

chtěl požádat o přijetí do Vašeho azylového domu, která by mou situaci zmírnila 

a zároveň i zlepšila“ nebo „touto pomocí bych uvítal přidělení azylové bytové jednotky, 

která bude pro mě a mého syna dočasným řešením již zmíněné situace“. 

 

h) Azyl jako cesta k práci 

Od získání azylového bydlení si někteří klienti slibují možnost hledání a získání práce: 

„KDYBY JSEM BYDLELA V PRAZE ZE SYNEM TAK BYCH DALA SYNA DO ŠKOLKY 

A JA BYCH SI NAŠLA PRÁCI“; „Do budoucna si chceme zařídit české občanství, obě 

děti zapsat do školky, najít si stálou práci a najít si bydlení stálé nebo podnájem.“  
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6.3 Závěr výzkumu č. 2 

 

Nemám kam jít, poslední řešení – chceme být spolu – pro dítě je to špatný – 

z důvodu výpovědi bydlení – pomoc – rodiče nás nechtějí – jiné bydlení je 

dražší – tísnivá, zoufalá situace – záchrana před odebráním dítěte – dokud 

si něco nenajdu – nevyhovující stávající bydlení – výhodné azylové bydlení – 

naděje a spravedlnost – lokalita – nikdo nás neřeší. 

 

Azylové bydlení v očích klientů znamená pro mnohé z nich to, co i naznačuje původní 

význam slova útočiště – místo, kde se domohou pomoci, když jim chybí střecha nad 

hlavou. Nejčastěji klienti vnímají formu tohoto bydlení jako řešení nebo vyřešení jejich 

situace („budu v azylu, bude se situace řešit“) nebo, v souvislosti i s vnímáním času 

klientů, obzvláště romského etnika, zaměřeného na přítomnost, „vyřešení situace“ („a až 

pak se uvidí“). Druhý podstatný důvod je možnost žít partnerský či manželský život 

v případě, že jednoho z nich odmítají rodiče, nebo po konfliktech s nimi ve společném, 

často několikageneračním bydlení. Pro jiné klienty jde o první samostatné bydlení 

s partnerem, obvykle po zjištění těhotenství partnerky. Zdůvodnění, které v některých 

případech je kalkulem, „když mám děti, tak mě musí vzít“, nebo odůvodněná starost, že 

aktuální podmínky často v rozvodových situacích jsou neúnosné a pro děti bude lepší 

klid v azylovém domě. Azyl ale někteří berou také jako „nárokové místo“, kde je „musejí“ 

vzít, když není něco jiného, lepšího. Také je to však pro někoho nemilá podmínka – přijít 

sem bydlet pod jakousi kontrolu a změnit své návyky; nebo je tu i pomyslný varovný prst 

– pokud to nezvládnou, nezlepší se jejich situace nebo situace dětí a o dítě mohou 

i přijít. Dalším důvodem je to, že je to místo, které je finančně dostupnější než pronájmy 

a lze se z něj dostat k sociálnímu bytu. Ale je to také místo, kde se nehledí na etnickou 

příslušnost, „kam Romy berou“. A v neposlední řadě je to příležitost, aby se někdo, stát, 

církev, kdokoliv, začal zaobírat tím a řešit to, co si klient myslí, že potřebuje.  
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Žít spolu jako rodina – cesta k lepšímu bydlení – zklidnění situace – jako 

nový začátek – zázemí pro děti – poskytnutí služeb – vyřešení situace – 

azyl jako cesta k práci. 

 

Důvody s očekávaními souvisejí. Možnosti žít společný rodinný život v azylovém 

prostředí obvykle předcházela vztahová krize, plynoucí z nedostatku soukromí 

v předchozím bydlení nebo z nemožnosti vůbec společně bydlet. Pro mnohé je azylové 

bydlení vstupenkou k lepšímu zajištění, získání bytu od úřadu městského či 

magistrátního. Klienti se těmito plány obvykle ani netají. Zvláště silnou víru, i když se 

podmínky „získání sociálního bytu“ mění, mají ti, kteří mají v okruhu známých nebo 

rodiny někoho, kdo již takto bydlení získal. „Obětují“ azylovému životu i opakované 

pobyty s tím, že to vyjít musí. Očekávání lidí, kteří přicházejí ze skutečně špatných 

podmínek, těžkých konfliktních situací s partnerem, rodinou, po rozchodech, ale 

i úmrtích partnerů, že azyl jim poskytne zklidnění situace, je časté. V plánech některých 

klientů je azylové bydlení nahlíženo jako šance na nový start. Nadějná očekávání se 

objevují u mladých rodin po drogové minulosti jednoho nebo obou z nich nebo 

u osamocených, opuštěných partnerů. Zázemí pro děti očekávají lidé, kteří ho dětem 

nemohou poskytnout. Část klientů vnímá a očekává služby, které jim azyl nabídne. 

Získání azylového bydlení jako předpoklad nalezení práce je vzhledem k mým 

zkušenostem spíše dobře vypadající formulace, která se na papíře pěkně vyjímá. I když 

několik klientů skutečně tento plán mělo, nejenom na úrovni verbálních proklamací.  
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7 Psychoterapeutická práce s klienty azylového domu v Horních 

Počernicích – výzkum č. 3 

 

7.1 Úvod do výzkumu  

V předchozích částech jsem představila skupinu uživatelů azylových služeb v Horních 

Počernicích. Cílem byla odpověď na otázku, kdo je klientem azylového domu. Od 

demografických a sociálních charakteristik klientů přes motivaci k vyhledání azylových 

služeby k očekáváním, která spojují s pobytem.  

V další části budu popisovat zkušenost s klienty, tak jak ji vnímám z pozice psychologa, 

terapeuta. Představím formy práce s klienty tak, jak v současné době fungují, možnosti 

této práce a typické výsledky. Moje první role je role jednoho ze socioterapeutů, součást 

týmů vedoucích pracovníků azylu, pro klienty role jedné z těch „z druhé strany“, 

účastnící se společných komunit. Tady dochází k mému prvnímu kontaktu s klienty, a to 

v rámci pravidelných týdenních komunit, kde se klienti představují a krátce uvedou, co je 

přivedlo do azylu. Vnímám je pak, jak se zapojují do komunitního života, jak jsou 

přijímáni ostatními, jak se vztahují k dalším klientům a oni k nim a jak vstupují do řešení 

problémů. Průběh jejich adaptace na azylový režim sleduji především díky úzké 

spolupráci se sociálními pracovníky. Pozoruji a monitoruji, jak hodnotí sociální 

pracovníci klienty, na co je zaměřená jejich pozornost, jaké problémy s nimi řeší.  

V roli psychologa a psychoterapeuta pracuji s klienty dvěma způsoby. První forma je 

zacílená na všechny klienty střediska a je realizována formou vstupního pohovoru. Ve 

druhé, která bude popsána v další kapitole, jde o psychoterapeutickou spolupráci 

s některými klienty. K oslovování klientů dochází po předchozí konzultaci se sociálními 

pracovníky, se kterými se pravidelně setkávám. Tato setkání mají spíše neformální ráz. 

Sociální pracovníci vytipovávají klienty, kteří by měli nebo mohli na terapii přijít, s kým 

bych si měla přednostně popovídat. 
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7.1.1 Několik slov o sebereflexi 

Způsob, jakým mě sociální pracovníci vtahují do „děje“, jak jsou ochotni sdílet informace 

o klientech, považuji za důležitý a v kontextu azylu nezbytný předpoklad pro mou další 

práci. Postoj sociálního pracovníka k psychoterapeutické práci s klienty je důležitý klíč 

pro fungování této služby. Podobu této spolupráce také spoluurčuje vztah 

psychoterapeuta k sociálním pracovníkům a jeho vnímaní jejich práce. Objednávání 

klientů znamená pro sociální pracovníky také překonávání určitého odporu 

k psychologům ze strany klientů, vysvětlování, co mají klienti očekávat, zadávání 

a vyžadování dalších povinností pro klienty a celkově práci navíc. Můj postoj 

a porozumění sociální práci s klienty nebyly automaticky „vyladěné“. Postupem času, 

poznáváním „terénu“ a fungováním v něm jsem nacházela pozici, která „nedráždí“, 

nebudí, alespoň si myslím, velké kompetenční spory. Jediný postoj a následně z toho 

plynoucí fungující způsob kooperace psychoterapeutů se sociálními pracovníky lze 

vyjádřit otázkou „s čím vám můžeme pomoci?“, kterou položila bývalá kolegyně Šárka 

Dobiášová sociálním pracovníkům právě v době, kdy vládla „studená atmosféra“ mezi 

většinou pomáhajících pracovníků ve středisku. Na psychologa, psychoterapeuta, který 

v pozici experta „rozdává rozumy“, zvědavý nikdo není.  

 

7.1.2 Prvotní impulzy aneb předvýzkumná fáze 

Na začátku výzkumné práce jsem měla dvouletou zkušenost s pozicí psychoterapeuta 

ve středisku. Vstupovala jsem na pole systematičtější práce s tím, co nefungovalo. Se 

zadáním od vedení být k dispozici klientům ve vyhrazeném čase jsem čekala na jejich 

příchod marně. Ani opakované oznamování nabídky a vybízení ke spolupráci na 

komunitách nefungovalo. Později se o doporučování klientů a jejich objednávání starali 

sociální pracovníci. Někteří klienti pak chodili dobrovolně, někteří návštěvu psychologa 

„dostali za trest“, například za nezvládnuté konflikty na budovách. Na výběr klientů 

a představení možností psychoterapie jsem neměla žádný vliv. Proto jsem hledala 

způsob, jak si „předvybrat“ klienty, se kterými by bylo vhodné a efektivnější pracovat 

nebo u kterých existují lepší předpoklady pro tento způsob intervence. Pomohla mi 

dlouholetá zavedená praxe sociálních pracovníků azylového domu v Horních 
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Počernicích vyžadovat, někdy opakovaně (někdy ani to nepomůže), od klientů při vstupu 

do azylu nejenom žádost o ubytování, ale také nestrukturovaný životopis. 

Vzhledem k tomu, že jsem od začátku své terapeutické práce ve středisku měla 

možnost s životopisy pracovat, jeden z prvních výzkumných záměrů byl využít je pro 

výběr klientů, případně volbu terapeutického postupu. K tomuto záměru mě inspirovaly 

závěry studie Obsahová analýza životopisů léčených alkoholiků od Řehana,43 ve které 

byla prokázána použitelnost životopisu pro rozbor osobnosti pisatele a také jako možné 

diagnostické metody a podkladu pro modifikaci terapeutického systému.  

Předpokládala jsem, že budu analyzovat životopisy lidí, se kterými jsem terapeuticky 

pracovala, a porovnám je s ostatními, jestli je u nich vyváženější proporce kategorií, 

nebo najdu více sebereflexe a tak získám klíč pro terapeutickou půdu. Zpracovala jsem 

35 životopisů metodou frekvenční obsahové analýzy. Vzhledem k tomu, že archivované 

životopisy byly psány s jinou motivací a rozsahem a formou než ve zmiňované studii, mé 

cíle směřovaly pouze k popisům jednotlivých kategorií, k analýze toho, o čem klienti píší 

a o čem ne a jakým způsobem tyto skutečnosti hodnotí. Sledované kategorie a jejich 

četnost uvádím pro ilustraci v příloze č. 5. 

 

7.1.3 Dílčí výsledky předvýzkumu 

Uvedu několik dílčích zajímavých poznatků, které mohou nastínit a doplnit životní historii 

azylových klientů. Nejvyšší četnost výroků s jednoznačně negativním hodnocením 

patřila situacím souvisejícím s bydlením. Byla to nejlépe sledovatelná příběhová linie. 

Vzpomínky na dětství se vyskytovaly v životopisech u malé části klientů a mírně 

převažovalo negativní hodnocení nad pozitivními a neutrálními. Kategorie zaměstnání 

se objevovala ještě méně než jakékoliv vzpomínky na dětství a o něco více převažovaly 

pozitivní nad negativními. Může to souviset i s podílem nepracujících azylových klientů. 

Když už se výroky vyskytovaly, pak bylo zdůrazněno, že práci, stálou nebo 

kvalifikovanou, klienti vykonávají. Druhou nejčetnější skupinu tvořily výroky spadající 

                                            

43
 Řehan, V., Obsahová analýza životopisů léčených alkoholiků, 1987. 
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pod kategorii Manželství/partnerství a Rodiče. V hodnotících soudech o rodičích, a to jak 

vlastních, tak i rodičích partnera/ky či manžela/ky převažoval silný negativní akcent. 

U manželů, partnerů naopak převažovalo pozitivní hodnocení. Souvisí to i s „příběhem 

bydlení“, které často partneři, manželé hledají společně, protože usilují o partnerské, 

manželské soužití. Jako partneři jsou si oporou a rodiče jsou často ti, kteří nemohou 

nebo nechtějí poskytnout zázemí, nebo v důsledku silných rozepří musí dospělé děti 

i s rodinami hnízdo rodičů opustit. S problematickou sociální sítí souvisí i další kategorie 

Vztahy k jiným lidem, kde byla velmi nízká četnost výroků, s převahou negativního 

hodnocení. Vzhledem k účelu životopisů se jejich pisatelé zaměřili především na 

problematiku bydlení a nepovažovali za nutné se rozepisovat o dalších problémech, ale 

celkově mi chyběly v životním příběhu okolnosti související i s jinými lidmi nežli úzkou 

rodinou. Těchto několik poznatků spíše dokresluje způsob vnímání klientů tak, jak je i já 

znám ze společných rozhovorů. 

V průběhu času a v období rozboru prvních výsledků z frekvenční obsahové analýzy 

jsem si uvědomila neřešitelnost, nevyužitelnost tohoto postupu v kontextu mé práce 

v AD HoPo. Terapeuticky pracuji pouze s malou, statisticky nevýznamnou skupinou 

klientů a navíc u některých „terapeutických“ klientů mi chyběly životopisy. Porovnávání 

by nepřineslo žádné validní výsledky. Po tomto dílčím vyhodnocení výsledků jsem 

„slepou větev“ opustila a výchozí hypotézu upravila. 

Studium obsahu životopisů klientů bylo ale, nejenom pro konkrétní terapeutickou 

činnost, podnětné. Utvrdilo mě v tom, že mezi klienty azylového domu převažují tzv. 

externalisté,44 lidé, kteří zodpovědnost za své chování vnímají jako nezávislou na jejich 

aktivitě. Přivedlo mě to k poznatkům a zmapování problematiky, kterou jsem pak 

využívala ve vstupních pohovorech s klienty. 

Ještě zmíním další důležitou cestu, které vedla k současné podobě psychoterapeutické 

práce. V průběhu roku 2007 se postupně začala měnit podoba konzultací s terapeutem 

                                            

44
 Koncept „locus of control“ (místa řízení) zavedl J. B. Rotter. Externí kontrola znamená, že člověk vnímá posílení 

následující po jeho chování jako nezávislé na jeho vlastní aktivitě. Interní kontrola znamená, že člověk vnímá dění 

jako závislé na své vlastní aktivitě nebo na relativně stálých charakteristikách (podle Výrost, J., Slaměník, I., Sociální 

psychologie, s. 34). 
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střediska. V době zavádění těchto vstupních konzultací, pohovorů do azylového řádu 

jsme pracovaly v psychologických a psychoterapeutických službách dvě a klienty jsme si 

rozdělovaly. Vytvořily jsme si osnovu strukturovaného rozhovoru. Po několikaměsíčním 

fungování nás zaskočila „příprava klientů“. S tím, že si mezi sebou řeknou, „jaké to 

bylo“, jsme počítaly. Ale poté, co několik klientek přišlo s odpověďmi dříve, než jsme se 

začaly ptát, jsme opustily tuto pevnou strukturu rozhovoru.  

 

7.1.4 Vstupní pohovory – první psychoterapeutický kontakt 

Po delších konzultacích o podobách psychoterapeutické práce v AD HoPo i s vedením 

azylového domu jsme se sociálními pracovníky domluvili, že v rámci představení všech 

sociálních služeb budou nabídnuty i „dveře k psychoterapeutovi“45 a účast klientů se 

bude sledovat.  

V této formě probíhá dodnes. Kontaktování klientů mi umožňuje řád azylu, který jsme 

v průběhu let podmíněných zkušeností pozměnili a podle kterého jednu návštěvu 

s psychoterapeutem střediska mají klienti povinnou. Klienty oslovuji přímo na komunitě, 

nebo o něco častěji sezení s klientem, na základě naší společné domluvy, zařizují 

sociální pracovníci. Před vstupní konzultaci, nebo někdy po ní, mám k dispozici životopis 

klienta.  

Na „popovídání“ se mnou přicházejí klienti obvykle po měsíci až třech od svého 

příchodu. Jsou to ti, kteří zvládli azylový „přijímač“, první problémy a konflikty a do určité 

míry se adaptovali. Je to také určitá informace o tom, že dokážou regulovat své chování 

a respektovat určitá pravidla. Před touto dobou odcházejí buď nejproblémovější klienti, 

kteří hrubě poruší pravidla azylového pobytu, nebo ti, pro které je azylový režim 

nepřijatelným zásahem do soukromí, případně ti, kteří přišli v akutní fázi krize 

a v mezidobí již problém s bydlením nějakým způsobem vyřešili.  

                                            

45
 Myšlenka „otevření dveří do všech služeb“, včetně psychoterapie, forma „nenásilného představení“ a společného 

seznámení se s klienty vznikla na základě konzultace o problémech práce se školitelem práce doc. PhDr. Milošem 

Kučerou, CSc. 
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Proto nejčastějšími tématy obvykle půlhodinového až čtyřicetiminutového 

polostrukturovaného interview s klienty, kromě krátkého oboustranného představení se, 

jsou příčiny krizové situace a důvody k pobytu, reflexe jejich azylového pobytu, orientace 

a zjišťování oblastí, ve kterých spolupracují (nebo si myslí, že spolupracují) se 

sociálními pracovníky a jak klienti vidí řešení své situace. V průběhu celého rozhovoru 

s klienty vyhledávám místa, možnosti pro spolupráci. V závěru setkání obvykle nabízím 

klientům azylového domu, jestli nepotřebují nebo nechtějí na něčem psychoterapeuticky 

pracovat, případně se jich ptám, v čem bych jim mohla být nápomocná. Také tím 

otevírám cestu pro pozdější kontakt v případě potřeby nebo nějaké akutní krize. 

Z pohovorů si vedu záznamy.  

V následujících částech práce zprostředkovávám pohled na práci s klienty skrze oko 

terapeuta ve dvou „obrazech“. Nejdříve představím nejčastější témata vstupních 

pohovorů s klienty a jejich vnímání krizové situace a pak v jemné konfrontaci hodnocení 

pobytu po prvních měsících bydlení v AD HoPo.  

 

7.2 Problémové situace, které klienta přivedly do azylu 

Jak jsem už na předchozích místech práce psala, archivovaná osobní dokumentace mi 

umožnila pracovat s bohatým materiálem a dotvořit obraz nejenom o představách 

klientů o azylovém bydlení, o plánech, se kterými přicházeli, ale také o tom, jak viděli 

v aktuálním okamžiku sebe a svou životní cestu a krizi, do které se dostali.  

Při pročítání životopisů a později při srovnávání se záznamy z pohovorů jsem zjistila, že 

v seznamovací formě kontaktu se obsah rozhovoru, popis problémové situace, do velké 

míry překrývá s tím, co klient uvádí do této osobní dokumentace. Mohu tak na základě 

vybraných ukázek představit nejčastější témata vstupních pohovorů týkající se 

okolností, které přivedly klienty do střediska, ale především percepci problémových 

životních okolností klienty na základě jejich výpovědí. Díky formě těchto životopisů lze 

sledovat příběh či vyprávění o životních strastech, které klienta přivedly do situace, v níž 

žádali o pomoc. Také je potřeba vnímat kontext, ve kterém tyto materiály vznikaly, 

především kontextovou modalitu motivace – získat azylové bydlení, a to „za každou 

cenu“. 
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Analyzovala jsem životopisy s otázkou, o čem klienti píší a jak prezentují svoji 

problémovou situaci. Sledovala jsem ve vybraných životopisech linii příběhu, pokud tam 

byl, co se stalo, proč se to stalo, kdo se té události zúčastnil, podobně jak to bývá při 

vyprávění o jejich situaci při našich společných rozhovorech.  

Příklady krizových situací jsou rozvinutím důvodů z kapitoly 6, ve kterých jsem se 

zaměřila na zachycení celkového obrazu o motivaci pro azylové bydlení z pohledu 

klientů. Okruhy témat jsem vytvořila na základě předchozí kategorizace ze 120 

životopisů. Představují interpretaci problémové situace z pohledu jednotlivého klienta. 

Cílem je i zprostředkování dojmu, jak klienti vidí a hodnotí sebe. Formu používaného 

jazyka, včetně všech chyb, gramatických, stylistických, psaní velkými písmeny, chybějící 

interpunkce i neúplná slova jsem se snažila zachovat z důvodu autentičnosti a přiblížení 

toho, že toto je jazyk, kterým klienti, nejenom se mnou, mluví. Písemný projev je 

v mnohých případech v řadě ohledů (rozvolněná větná stavba, expresivní výrazy apod.) 

téměř identický s mluveným jazykem, který je pro většinu klientů přirozenější a častější 

formou projevu.46  

 

7.2.1 Příklady krizových situací z pohledu klientů (citováno ze životopisů klientů) 

 

TÉMA TÝRÁNÍ, AGRESE PARTNERA 

a) ACORUS 

 „momentálně jsem v rozvodovém řízení a hledám práci, abych mohla uživit své 

dcerky…v současné době bydlím v AD ACORUS s utajenou adresou. Maminku mám na 

Moravě, ta se mi snaží s holčičkami pomáhat, pokud to jde“ 

 

 

                                            

46
 Částečně se těmito úvahami zabývá i Roman Čepelák ve své diplomové práci Psychologické aspekty azylového 

domu. Praha 2011.  
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b) Radikální řešení 

„... Po mateřské dovolené jsem se ke své profesi(zdravotní sestry) vrátila, a setrvala ji 

vykonávat do ledna letošního roku, kdy jsem si po vleklých obtížích s krční a bederní 

páteří způsobila pracovní neschopnost a minimálně rok nemohu svojí profesi vykonávat. 

V té době se situace v rodině postupně vyhrocovala, stala jsem se společně s dcerou 

terčem různě tvrdých a zraňujících urážek, narážek, bylo stupňováno „domácí 

dusno“(tzn.nic není dobře, nic neumíme, jsme krávy, svině, kurvy, máme jít do prdele, 

není na nás zvědavý, jsme mu na obtíž atd.), občas po nás házel předměty, nebo lil 

vodu, prý jsme hysterky, je mu z nás špatně, atd. Během tohoto jara vše postupovalo 

velmi rychle do stavu nesnesitelnosti až během července a srpna jsem se rozhodla díky 

svému příteli vše začít radikálně řešit. Dcera odmítá zcela rozhodně být v přítomnosti 

otce, ze kterého má zjevný strach a nechce se k němu vrátit, a tudíž jsem provedla 

následující opatření: S ohledem na urgentní vyhrocení situace, jsem přijala nabídku 

v prvním azylovém domě, ale vzhledem k mému pracovním tempu a komplikacím s tím 

spojených (zejm.časové a dopravní) se s velkou prosbou obracím na váš azylový 

dům...“ 

 

TÉMA SAMA/SÁM 

a) Opuštěná přítelem 

 „Od dvanácti jsem bydlela se svou nejstarší sestrou ..., nebo nám maminka zemřela. 

U sestry jsem byla do 14di let, pak jsem se přestehovala k přitelovy se kterým jsem 

chodila rok, bydlela jsem tam i s jeho mámou. Po roce co jsem sním chodila jsem 

otěhonila, a teď už snim mám tři děti. .... S přítelem a setřema dětma jsem bydlela 7 let. 

Až po sedmi letech si našel jinou holku. A ještě jeho mámu vyhodily z bytu nebo 

neplatila nájem. Tak jsem u sestry ... s dvouma dětma, která má tři děti a ještě má byt 

v podnájmu. A tak jsem zůstala sama bez přítele se dvouma dětma a ještě bez bytu. 

Tohle je můj celej život.“ 
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b) Skutečná smůla  

„Už od narození mám smůlu ... Marně pátrám po tom, jak jsem vyrůstal... Zhruba v 6-ti 

letech nás odebrali do dětského domova....Poté jsem byl svěřen do pěstonské péče... 

Moji pěstouni mě směrovali k tomu, abych se dobře učil a v životě něčeho dosáhl. 

..S přítelkyní jsme žili poklidný a šťastný život. Narodil se nám syn... Život šel dál až 

jednoho dne potkala mě a mého syna velice zarmoucená situace..úmrtí 

přítelkyně..zůstali jsme sami.. Z mojí strany se nemám kam obrátit. Moje biologická 

matka je 10 let po smrti a otce vídám 1x ročně. S pěstounskou rodinou jsem v kontaktu, 

ale ti berou odchod dítěte vždy náhradou jiného..“ 

 

c) Živila jsem se sama 

„Přišla jsem o nájemní smlouvu na byt a skončila jsem na ulici a rodiče se mnou 

nekomunikovali. 

V šestém měsíci jsem se dostala na azylovou noclehárnu, po porodu jsem šla do 

azylového domu v Kladně, který je ale přednostně určen pro matky z Kladna a jeho 

okolí. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou, rodiče mne při studiu 

nepodporovali, živila jsem se sama. Rodiče mají každý nové partnery, sourozence 

nemám.“ 

 

TÉMA ZTRÁTA PRÁCE 

a) Cizinec 

„Důležité: před 3 roky jsme losovali o byt byli jsme vyřazeni. Manžel nemá 

st.občanství....jsme rodina s jedním dítětem ve věku 4 roky s podezřením na lehký 

autismus, Aspergrův syndrom…..manžel se snaží najít práci, podepsal smlouvu s firmou 

na prodej telefonů, není zajištěný fixní plat, ale manžel se snaží být prospěšný a uplatnit 

se.“  

 

 



    77 

b) Ani na 4. kategorii 

„Po ukončení ZŠ jsem nastoupila na SOU obor cukrářka, kde jsem absolvovala 2 roky 

a školu jsem nedokončila. V 18 letech jsem otěhotněla s přítelem.... bydleli jsme 

v pronajatém, který byl v rekreačním objektu 4. kat., kde jsme platili nájem cca 4500 Kč, 

včetně poplatků. Jelikož přítel přišel o zaměstnání a tudíž nebylo na zaplacení 

nájemného, museli jsme se vystěhovat.. Zkoušela jsem bydlet u mé matky, ale ta mě 

tam nechtěla..“  

 

c) Špatný start 

„Chodil jsem do práce a vydělával jsem peníze jako většina znást. Jenom že po 

vykonání trestu jsem už měl sprací znané problémi. Už mě nikdo nechtěl zaměstnat pro 

„TR“. A co mě u toho nejvíc zaráží, že „TR“ chtějí i na kopáčské práce. Momentálně 

jsem registrovanej na „ÚP“ ale tam chodím jednou za dva měsíce, takže práci jsi teď 

hledám přes inzeráty. O práci mám opravdu zájem, nejen kvůli sobě ale chci jse teď 

především starat o svoji budoucí rodinu na které mě záleží. Nedokážu jsi představit coby 

jse stalo kdybych přišel o svoje první dítě ale to jsi rozhodně nepřipouštím.“ 

 

d) Dva měsíce bez práce 

„... v nynější době jsem v jiném stavu a těsně před porodem. S rodinou bydlíme 

v nájemním bytě. Můj přítel před dvěma měsíci přišel o zaměstnání a proto jsem neměli 

na zaplacení nájmu. Smlouva nám vyprší v polovině září a majitel bytu už nám jí 

neprodlouží“  

 

e) Teď už vím, že jsem udělala chybu 

„... narodila jsem se ... jako desáté dítě. Ve dvou měsicích mého věku mi zemřela 

maminka. 
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V té době moje teta byla na mateřské dovolené se svoji dcerou Janou. A protože bych 

musela do kojeneckého ústavu teta si mne vzala a stala se moje druhou mámou. Mé 

dedství probíhalo celkem v normálu.  

Vyrůstala jsem spolu s dětmi svých pěstounů ... Vždy se ke mě chovali jako k sestře. 

Vychodila jsem devět tříd. Poté jsem si hledala učiliště. S mamkou jsem se dohodla, že 

půjdu na cukrářku, protože jsem se mamce pletla pořád u plotny, a hrozně mě to bavilo 

(jak vařit, tak píct). Takže jsem spíš domácký typ. Měla jsem radost, že mě přijali. Pak 

se to ale všechno něák zvrtlo.  

Potkala jsem jednoho kluka a zamilovala se. A musím se přiznat. Začala jsem zlobit. 

A došlo to, tak daleko, že mamka po dohodě s paní kurátorkou, aby mne vymanila 

z party mne poslala do V.U v Počátkách. Měla jsem tam velice dobré výsledky a byla 

jsem hodná, a tak mi bylo dovoleno často jezdit domů. Jezdila jsem sama domů a zase 

zpět. Byla mi dána důvěra. Po roce mamka s pí kurátorkou vyvolala soud. A já mohla 

domů... 

Po prázdninách jsem nastoupila do učiliště na obor pekařka, ale po operaci kolena jsem 

po roce musela zkončit. 

Tak že mám vlastně je základní vzdělání. Dnes, už vím, že jsem udělala chybu, protože 

právě kuli tomu jsem nemohla sehnat zaměstnání. Jsem zaregistrovaná na úřadu 

práce.“  

 

TÉMA TĚHOTENSTVÍ 

a) Těhotenství na ubytovně nelze 

„PO POBYTU V AZYLOVÉM DOMĚ KŘOVINOVO NÁM. 2010 JSME SE STĚHOVALI 

NA UBYTOVNU MOCHOVSKÁ 40. PO DVOU MĚSÍCÍCH JSME BYDLELI U OTCE J.Z. 

V KRASLICÍCH. KVŮLI RODINNÝM NESHODŮM JSME SE VRÁTILI NA UBYTOVNU 

MOCHOVSKÁ 40. NYNÍ BYDLÍME CC PŮL ROKU NA UBYTOVNĚ NA RAJSKÉ 

ZAHRADĚ. NYNĚJŠÍ PROSTORY NEJSOU VHODNÉ PRO VÝCHOVU DVOU DĚTÍ 

K VZHLEDEM KMÉMU TĚHOTENÍSTVÍ (MALINKÝ POKOJ, SUTERÉN) BYLO NÁM 

OZNÁMENO, ŽE TATO UBYTOVNA SE BUDE BĚHEM 2.-3.MĚSÍCŮ RUŠIT. 
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PARTNER J.Z. PRACOVAL U FIRMY K., MOMENTÁLNĚ PŘIŠEL O PRÁCI A JSME 

ZÁVISLÍ NA MÉ RD A NA PŘÍLEŽITOSTNÍCH BRIGÁDÁCH.“ 

 

b) Nemocenská z důvodu těhotenství 

„Deset let pracuji v DP jako elektrikář, nikdy jsem nepobíral dávky. Jelikož mě před 

deseti lety chytli za černou jízdu nyní mi přišla exekuce. I... jsem potkal před rokem a za 

2 měsíce jsme spolu bydleli Exekuce na plat, alimenty na děti 2 a nemocenská z důvodu 

těhotenství... Není nikdo kdo by nám z rodiny pomohl nemají možnost nebo zájem jak 

s ubytováním tak půjčkou peněz.“  

„Ze strany druha matka nežije a otec v důchodu žije na ubytovně, většina jeho 

sourozenců žije neuspořádaný život. Z mé strany nemají rodiče zájem. Nechtějí mého 

druha pustit do bytu i když jsme spolu rok jelikož má 2 děti. Navíc se soudí o byt který se 

bude privatizovat. Mí sourozenci bydlí u tchyně s dětmi a manžely.“  

 

c) Od první chvíle 

„Mám nedokončené střední vzdělání v oboru automechanik. Žiju s družkou a máme 

syna, momentálně čekáme druhé dítě. Jelikož mojí rodiče nesouhlasili, abych byl s mojí 

družkou už od první chvíle co jsem jí poznal. Proto nás ani nechtějí.“  

 

d) Rozchod  

„… z počátku se náš vztah vyvíjel velmi pěkně, byl plný lásky, štěstí a spokojenosti. Do 

té doby, než jsem zjistila své těhotenství. Pak se náš vztah stal ze strany přítele 

a budoucího otce velmi neúnosný a rozešli jsme se. V té nejhorší a nejtěžší chvíli mě 

nejbližší člověk opustil, kam se jen s dítětem poděju“  
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TÉMA PLNO AŽ PŘEPLNĚNO 

a) Majitel nás tam nechce 

„Mám ráda sport ráda čtu ale teť sem nejradči s dětma a spřitelem... Momentálně jsem 

ráda když mě někdo nechá přespat s dětma mám maminku která je v pronájmu ale 

majitel nás tam nechce že mám dvě malé děti a další na cestě aže to je moc. Maminka 

mi pomáhá v tom žemi vypere a necha mě tam i přespat a vykoupat s dětma a přitele.“  

 

b) Ve dvou se to lépe táhne 

„Já s mou dcerou ještě nenarozenou jsem už byla v krizový situaci, a hledala jsem 

pomoc, také jsem byla vděčná za pomoc v azylovém domě v Horních Počernicích,... 

Další problémy nenastaly až teť, z azylového domu jsem šla bydlet na ubytovnu, kde 

jsem bydlela u rodičů s kterýma jsem nebyla za dobře a nebylo to růžové, ale při 

odchodu z azylového domu se vše změnilo... bohužel ta ubytovna nebyla skolaudovaná 

a já musela odejít k mé sestře která bydlí P-9... Má 1+1 a je vdaná + 3 děti, a nemladší 

je těžkej alergik a k tomu i těžký astma, nemohu bejt s malou ve styku napřiklad (když 

máme rýmu) momentálně musíme bejt celý den mimo domov, K. [dcera] začíná bejt 

nemocná a musíme si najít ubytování vhodnější než máme. Chodím s T. S. přes víc než 

půl roku a také problémy, nemá stále bydlení, většinou v tramvaji nebo u kamarádu, 

někdy jde nevyspalý do práce. Klaudie je zvyklá na T. spíše ho má za tátu, trávíme 

spolu většinu času, a ve dvou se táhne lépe.“  

 

c) Diabetička 

„BYDLÍM S PŘÍTELKYNÍ U SVÍCH RODIČU MAMINCE 59. JE SILNÁ DIJABETIČKA. 

ČTIŘIKRÁT DENĚ SI PÍCHÁ INZULIN. POKAŽDÉ KDYŽ PŘÍTELKYNĚ VYLEZE 

S POKOJÍČKU TAK MÁMA SE HNED ZAČNE HÁDAT POKAŽDÍ A VYMÍŠLÍ SI VĚCI 

KTERÉ VUBEC PŘÍTELKYNĚ NEUDĚLALA. PAK ZAČNE VYHAZOVAT VĚCI ZE 

SKŘÍNĚ TALÍŘE HRNÍČKY A TAK DÁL.KDYŽ DE MALÁ DOKUCHYNĚ TAK JÍ 

SCHVÁLNĚ BYJE ABY JÍ ŠLA VZÍT PŘÍTELKYNĚ ABY JÍ MAMINKA NEMUSELA 

HLÍDAT. MÁMĚ SE KAŽDÍ DEN ZVEDNE CUKR V KRVI O 4 AŽ 6 NAVÍC NEŽ MÁ. UŽ 
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DVAKRÁT SE SNÁMA ROZČÍLILA TAK ŽE DOSTALA ZÁCHVAT A MUSEL JSEM JÍ 

ODVÍZ DO NEMOCNICE. PAPÍRY DODÁM. TATÍNEK JE STARÍ JE MU 72 LET 

A TAKY SE NĚKDY ROZČÍLÍ“  

 

d) S druhem nežiji, protože nemáme kde 

„Vyrůstala jsem u svých rodiču a se svou sestrou. Vychodila jsem základní školu. Učila 

jsem se na střední škole obor cukrář. Jedním rokem jsem skončila. V roce 2002 přišly 

povodně maminka přišla o byt. Rodiče dostaly byt na Černém Mostě kde sem se 

seznámila se svým druhem s kterým mám 2 děti. Rodiče mají 3+1 ale je nás tam moc 

sestra se svým manželem a svými 3 dětmi, rodiče a teta a já a mé 3 děti. Druhem nežiji 

protože nemáme kde. Jeho maminka mě tam nechce protože se s jeho sestrou 

nesneseme. U nás být taky nemůžu protože je nás tam moc a maminka chce aby sem si 

našly nějaký bydlení. Maminky sestra je mentálně postižená. Nesneze hluk, křik, a pláč. 

To je taky jeden z důvod proč nemůže žít u maminky.“ 

 

TÉMA VYHOZENI 

a) Musím z něčeho živit malého  

„Bylo mi 14 let když se mi narodil(syn) chtěli mi ho vzít tak si ho matka vzala na sebe. 

Mích 18 let bylo soudní řízení a tam mi ho nedali protože nemám svoje vlastní bydlení, 

tak mi určili 400 Kč vyživné. Také mám přítele J. kterýmu je 22 let. Seznámili jsme se 

u jeho matky v D.... tam sme spolu také bydleli, pak ten dům vyhořel tak sme se museli 

nastěhovat k mojí matce která už J. nemá ráda od začátku pořád proti němu něco měla 

a já se s ní kvůli tomu dohadovala. Tak nám pořád naznačuje že nás tady nechce. Platili 

sme jí i nájem i na jídlo sme ji dávala dohromady 6000 Kč. a ona pak chtěla víc a víc. 

A já ji na to řekla že musím taky z něčeho živit malého. No a teď se právě stalo to že 

vyhodila J. z bytu ven a on nemá ani kam jít tak musí být v Praze u sví tety.“  
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b) Dennodenně nás vyhazují 

„Já J. H. vyučen jako elektromechanik a pracuji jako elektrikář. Má manželka ... 

zaměstnána jako prodavačka ... Máme trvalé bydliště u rodičů P-13 v bytě 3+1, kde 

snámi bydlí ještě má sestra její manžel a jejich dvouletý syn. Bydlím v jedné místnosti 

která ma = 14m2 a je tu velmi napjatá situace. Velmi velké nedorozumění děti nemají se 

ani kde učit a jak nedá se to vydržet. Denodenně nás vyhazují mé rodiče z bytu ven. Už 

děti mi začínají napadat, když si dcera čte nahlas tak na ně křičí má matka ... Skoušely 

jsmi i podnájmi, ale táke bez výsledně. Když příjdem na bytový odbor zeptáme se jak 

jsem pokročili tak už ve dveřích na nás křičí nemáme žádné byty!! Obálkové metody 

taktéž bez výsledně nevím co dál. Já má manželka pracujeme a prac. smlouvu máme 

na dobu neurčitou.“  

 

c) Kanada 

„Odjely jsme do CANADY ale bohužel nám to tam nevyšlo. Narodil se my tam syn G. 

Vrátily jsme se zpět do ČR bohužel. Pronajaly jsme si byt na Žiškově v koněvovy ulici. 

Paní majitelce ze začátku děti nevadily ale najednou si to rozmyslela a začaly jí vadi 

zajímavé že. Museli jsme ho opustit Tak jsme ho opustily a zase nemáme kde bydlet. 

Moje matka je pořád stejná vůdči mě dětem a přítelkyni. Matka nás vzala ale na jeden 

měsí matka prý potřebuje klid jde na operaci čeká jen na přesný termín a ještě ktomu 

zestárla.“  

  

d) Automaty 

„Má manželka je cizinka (ukrajinka), mám s ní jedno dítě, a jsem sní ženatý. Rodiče nás 

tu nechtějí že je ukrajinka a ja jsem si jí vzal. Ma matka na ní nestále tlačí aby se 

semnou rozešla a táta jí v tom podporuje. Berou nám peníze (všechny) a já nemám co 

koupit mí holčičce – musím si tak půjčovat od známejch peníze. Furt nás vyhazují ven 

a mi nemáme pak čtyřměsíční holčičkou kde být. Rodiče stále hrají automaty 

a prohrávají všechny peníze, a když je nemají tak nás vyhodí a pak spíme odděleně. 

Žena spí většinou u kamarádky a ja buť v aute nebo u bratránka. Ja se koupu v práci, 
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protože se nesmíme koupat u mích rodičů. Když dostanu peníze tak nás znají a máma 

čeka u banky na peníze abych jim dal peníze. Má matka byla v blázinci a tet chodí na 

psichyatryi, protože si ubližuje a nám taky.“  

 

e) Prostě jim tam vadíme 

„S tátou se nestýkám protože mě nechce že mám přítele roma. S matkou se někdy 

stýkám když má čas ... No a teď bydlím u jeho rodiny přitele která nás tam nechce. Vadí 

jim kluk Dominik že brečí nadávaj že není vychovanej že je to parchant. A že chce furt 

jíst. A když chce jít do obýváku za bábou a dědou tak ho tam nepustj a nechaj ho brečet 

před dveřma. Prostě jim tam vadíme!!! A to maj byt 3+1 Jim se nedá vysvětlit že mu je 

2.roky a nechápe že má být ticho. A i když si hraje s nevlastním bráchou mého přítele 

a běhá, směje se tak stále nadávaj. Nedá se to tu už vydržet.“  

 

f) Vážně nemocná babička 

„… jsem občanem ČR Já a má družka s dětmi nemůžeme bydlet u mé matky neboť 

užívá byt 1+1 a také má 7 dětí a co se týče u její rodiče tam taky nemůžeme bydlet 

jelikož bydlí její sestry s dětma a tchán a tchýně jsou vážný nemocný a teď bydlíme 

u dědy a ten už je po smrti takže užíváme byt 2+kk a bydlí s námi babička která je vážně 

nemocná tak psychisky a fyzicky a taky můj strejda a ten navíc denně přijde domů opilej 

hádá se s námi aby jsem vypadli z bytu ven a co se týče u babičky tak nadává hrozně 

mým dětem. A má nejstarší dcera chodí do 1. třídy já a má přítelkyně nemůžeme učit 

protože nemá klid a ještě se bojí babičky.“ 

 

TÉMA PŘIŠLI O BYT 

a) Trvalý pobyt na ubytovně 

„Protože jsem si na Slovensku najít práci, šla jsem za prací do Prahy. Ze začátku jsem 

bydlela po ubytovnách krátkodobě na různých místech Prahy. Prodávala jsem po ulicích 

noviny a časopisy. Seznámila jsem se zde s mým budoucím manželem ... Narodily se 
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nám dvě děti ... společně jsem se přestěhovaly na ubytovnu Spořilov, bydlím zde přes 

7 let. Dostala jsem zde i zaměstnání, pracuji na ubytovně jako uklízečka, ale peníze 

nedostavám za práci (pokrývá mi to splácení ubytovny). Chlapec mi nedaleko chodí do 

školky. Manžel také vypomáha na ubytovně a chodí na brigády. Protože jsme již v Praze 

dlouhou dobu, získali jsme na této ubytovně trvalý pobyt. Ale jelikož bude ubytovna 

v zaří končit a mi nemáme kam jít, nemám dost finančních prostředků na podnájem.“  

 

b) Zase azyl 

„... Pote jsemi narodil syn tak jsem nemohla jsi udělat střední vzdělání. Prošla jsem si 

hodně těžkých chíl když jse narodil můj syn tak jsem těžce onemocnela a musela jsem 

byt hospitalizovaná na Bulovce dva a půl měsícu ... poté jemu něho bydlela ještě jeden 

rok a potom nám to přestalo klapat.Tak jsem s ním rozešla a zdržovala jsem se u neho 

než jsem si našla nové přístřeší sociální pracovnice mi navrhla azylový dům pro 

svobodné matky tak jsem neměla žádnou jinou možnost neš to přijmout muj první azyl 

byl v Kolpingově domu, pote Triang, a poslední azylový dům v Glórii i na Barandově .. 

pote jsem se nastěhovala ke svýmu partnerovy k jeho tetě ta má jednu místnos a žijí tak 

pět osob dvě mále děti a tři dospělí. Nemají teplou vodu, koupelnu, zachod mají 

nachodbě a spíme tam na matraci protože jse tam žádna poste nevějde mají 40 m 

čtereční žádné soukromí a ma moc hyperaktivní děti furt mi poštuchují meho syna muj 

sin se ani pořadně nevispí chodí do školky a nemá to co by měl mít letos de do školy a 

musí jse připravovat já jsem si našla nového přítele s kterím jsem dva a pul roku on 

bydlel džív u svojí maminky která jse ostěhovala do ciziny a nechala ho tu v ČR 

samotného on jse nastěhoval kté tetě kde jse teď zdržuji i já. Se svou rodinou jse 

nestíkám už od roku 2005 neměla sem snima dobry vstach. Mého přítele teta mi řekla 

že do 10.5.2010 mame opustit všichni tři její byt“ 

 

c) Nic jsem neřešila 

„Po základce jsem chodila na SSOU Kadeřnické studovala jsem kosmetiku. Školu jsem 

dokončila úspěšně. Moje teta žije celí život v Anglii, naskytla se mí možnost zkusit tam 

žít a studovat. 6 měsíců jsem naštěvovala Aldridge school, po roce jsem se bohužel 
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vráti zpátky do Prahy. V Praze žiju celí život, dělala jsem různé práce, uklízela jsem, 

pokojská, prodavačka v kuchyni prostě co se dalo. Větčinou jsem pracovala brigádně, 

více mi to vyhovovalo. Tak jsem pendlovala spoustu let. Nic jsem neřešila, byla jsem 

sama vůbec jsem nemyslela na budoucnost. No kdybych tenkrát věděla co bude teď tak 

se chovám jinak, bohužel nic nemůžu vzít zpátky. Poučila jsem se, snažím se teď dávat 

vše dohromady. Teď jsem se dostala do nepříjemný situace. S přítelem jsme si pronajali 

garsonku ve Vršovich na kterou nám půjčila moje máma. Přítel sice pracoval, ale nenosil 

domů peníze a když už tak nám to nestačilo na nájem (který je 8 tisíc + 1200 Kč 

poplatky) jídlo na nic. Začali jsme se hádat. Když bylo synovi 14 dní přítel se odstěhoval, 

takže jsem zůstala sama v bytě na který nemám Teď mi pomáhá máma, ale sama má 

svých starostí dost, hlavně finančně to neutáhnem.“  

 

TÉMA OVDOVĚNÍ 

a) Nelze to donekonečna 

„Kromě MD jsem pracovala vždy v pohostinství ... Manžel trpěl srdečním onemocněním, 

kterému 2001 náhle podlehl. Od té doby žiji se synem sama a je to velmi těžké. Matka 

mého otce, která žije na venkově zařídila, že se na nás nevztahovalo dědictví. Odhlásila 

nás všechny z trvalého bydliště a dům prodala. Manželovi rodiče (po jeho smrti) nás 

přestali kontaktovat. Kvůli práci jsme měnili 2x bydliště. Kdo z blízkých mohl, pomohl 

nám. Finanční pomoc na bydlení od soc. odb. nám umožňuje být v bytě, ale stravu, 

oděvy aj. mi pomáhají zajišťovat přátelé. Nelze to do nekonečna. Jsem hodně 

zadlužena.“  

 

b) Nemůžu přivyknout 

„V současné době bydlím u své nestarší dcery, která ovdověla a má 3 děti. Bydlel jsem 

v Říčanech, kde jsem měli pronájem. Zemřela mi žena a zároveň i syn tak jsem se 

museli odstěhovat, od té doby jsme se pořád stěhovali a nakonec jsem skončil u mé 

dcery která má 2+1 a dohromady nás tu bydlí 9 lidí, já jsem v pokojíku o rozloze 10 m2 

kde je se mnou i můj syn. Pokoj nemá žádné okno a kvůly mé nemoci, se tam nedá 



    86 

dýchat. Byl jsem zvyklí na jiné prostředí než-li mám teď. Můj syn odmítá chodit do školy, 

protože nemá Své soukromí a často si všichni lezeme na nervy.“  

 

TÉMA VĚZENÍ 

a) Nedostatek financí  

„Kvůli mým zdravotním problémům a ztrátě zaměstnání jsme musely pronájem opustit. 

Po mém zotavení jsme se vrátily do Prahy. Našla jsem si nové zaměstnání a nový 

pronájem v Řepích. V srpnu mého druha zavřeli do věznice Pankrác a mně nastal veliký 

problém. Pronájem stojí víc, než je moje výplata a čas bydlení nám vyprší 30. 9. ... 

potom nemáme se synem kam jít. Druh se vrátí za deset měsíců. Mezi tím matka přišla 

kvůli dluhům o byt ve Zlonicích a nyní žije u sestry na Břevnově v pronájmu.“  

 

b) Problémový partner 

„Ve svých 17 letech jsem poznala otce mé dcery. Pár měsíců po 18. narozeninách jsme 

spolu začali žít ve společné domácnosti, a tím začaly veškeré problémy. Každý den 

jsem chodila do práce a chodila domů až večer přítel seděl doma a nebyl schopný si 

práci najít. Chodil s kamarády do hospody, a začal ke mně být agresivní. I na ulicích byl 

k lidem agresivní a bil ostatní lidi za to ho také odsoudili ke 4 letům vězení. Také kvůli 

tomu se jeho chování ještě zhoršilo, a já přestala vše zvládat, neutáhla jsem sama 

všechno placení a dostali jsme se na ulici.. V tu dobu jsem zrovna otěhotněla, ale 

bohužel jsem o tom nevěděla. Na ulici jsem strávili necelých 5 měsíců a pro M. si přijela 

POLICIE ČR. ... Od té doby jsem se 12x stěhovala. Je to má vlastní vina. Neumím 

rozeznat dobré a špatné lidi, takže mě každý využil a okradl. V ninejším pronájmu je to 

příšerné. Majitelčino chování už překračuje všechny meze.“ 
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TÉMA NEMOC 

a) Částečný invalidní důchod 

„Pocházím z dělnické rodiny. Jsem vyučený malíř-lakýrník. Z prvního manželství mám 

dvě děti – syna a dceru. Z druhého manželství mám také dvě děti – syna a dceru. Syn 

už je dospělí, je mu 22 let dceří je 13 let. Své řemeslo již léta nedělám, protože jsem už 

16 let v částečném invalidním důchodu. Se svou druhou ženou jsme už 23 let. Teď 

pracuji na vrátnici v ... jako vrátný na 6 hodin. Má žena nepracuje, přišla o práci a je 

vedená na ÚP. Naši rodiče už nežijí. V roce 200x jsem byl na první operaci oka. Teď 

v květnu jsem byl na druhé operaci oka a mám protézku. Od té doby marodím a nejsem 

na tom dobře po zdravotní ani po psychycké stránce. manželka si hledá práci, ale 

hlavně se o mě stará. Se svými dětmi z prvního manželství se nestýkáme. To je zhruba 

vše.“ 

 

b) Léčím se doživotně 

„... vichodila jsem devět let základní školi poté jsem se seznámila s jedním klukem 

skterím jsem chodila půl roku poté jsem otěhotnila a on jse mamě vikašlal a narodil jse 

mi sin ... a žiju sama jako svobodná matka na mateřské dovolený bez otce sina. po 

porodu jsem vážně onemocnila a léčím jse celo životně moje nemoc se jmenuje 

Penfigus Vulgáris to není nakažlivé pro nikoho, jenom pro mě a uš se nedá nikdy viléčit 

jen se může zastavit lékami a chodím pravidelně na prohlídky jednou a nekdy dvakrát 

v měsíci na bulovku a káždy rok chodím ležet do nemocnice na deset dní na celkové 

višetření a moje dítě ... má v rodném listě neuvedeného otce protože jeho táta mi řekl 

jeho nepravé jméno co ne existuje a tak nemůžu uznat otcovství protože nežije ani uš 

v české republice nejspíš se asi octěhoval asi jse poněm slehla zem a tak žiju jako 

svobodná matka.“  

 

c) Ubytování v Praze 

„V srpnu roku 200x jsem společně s dětmi odešla od manžela a nastěhovaly jsem se 

k mému bratrovi, s nevlastním strýcem. Byla jsem s manželem zhruba 17 let. Za dobu 
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manželství se nám narodily dva synové ... Manžel sice pracoval, ale denně přicházel 

v pozdních hodinách a opilý. Nejevil již v podstatě žádný zájem ani o děti ani o denní 

starosti a povinnosti. Jeho agresivní nálady a psychické nátlaky na mou osobu byly 

nejen pro mne, ale hlavně pro děti již nesnesitelné. Nemohla jsem v té době těmto 

nátlakům jakkoliv zabránit, neměla jsem kam s dětmi jít. Má matka zemřela po těžké 

nemoci ... a s mým otcem jsem v kontaktu jen velmi zřídka. Moji rodiče se rozvedly, když 

mi byly 3 roky. Já se od roku 200x léčím na psychiatrii na úzkostné deprese. Svěřila 

jsem se tedy telefonicky mému bratrovi, že už nemám sílu těmto psychickým nátlakům 

jak čelit a že mám také strach o děti. Ten nám tedy nabídl ubytování zde v Praze ... 

Bratr v té době pracoval, strýc pobíral invalidní důchod a já si velmi rychle našla 

zaměstnání. Pronájem domku byl měsíčně velmi vysoký, ale společně jsme měly 

dostatek finančních prostředků na zaplacení měsíčního nájemného. V loňském roce 

však strýc po těžké nemoci zemřel. Přistěhovala se tedy má kamarádka, která tady 

v Praze hledala lépe placenou práci. Vše jsme opět finančně zvládaly, ale do doby, než 

měl můj bratr úraz kolene a tudíž byl na pracovní neschopence. Začala jsem tedy 

v podstatě vše financovat i za bratra. Snažila jsem se udržet bydlení a pevně doufala ve 

zlepšení finanční situace. ... V té době jsem již splácela pohledávky ve formě půjček, 

které jsem již nabyla ještě se svým manželem. V domnění, že se bratrův stav již brzy 

zlepší přistoupila jsem k půjčkam, aby jsme měly jak zaplatit nájemné. Po ukončení 

pracovní neschopnosti dostal bratr v zaměstnání výpověď. Hledal si tedy stabilní 

zaměstnání a pracoval brigádně. Z těchto brigád však neměl dostatečně vysoký příjem. 

Tím se naše finanční potíže opět prohloubily. Bratr a kamarádka se rozhodly jít 

samostatně bydlet na ubytovnu.“  

 

7.3 Jak klienti hodnotí azylové bydlení 

Předchozí výběr, vnímání a popis krizových okolností, se kterými přicházejí klienti do 

azylu a které bývají předmětem poradenské činnosti jak psychologa, tak sociálních 

pracovníků, je výchozí půdou pro srovnání s dalším obsahem pohovorů, a tím je 

zhodnocení pobytu klienty po jednom až třech měsících. Můžeme sledovat, jak krizové 

azylové bydlení naplnilo nebo nenaplnilo očekávání klientů. Nejdříve uvedu četnější 
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výroky klientů – a ty se týkají toho, co se klientům nelíbí, na co se stěžují. Posléze méně 

četná, pozitivní hodnocení. 

  

7.3.1 Co se klientům AD HoPo nelíbí? 

Nejčastější stížnosti od většiny klientů jsou z ubytovacích prostor na kuchyň, „nutnost 

společného vaření“, „dělit se o kuchyň“, „čekat, až si uvaří jiní klienti“. V těsném závěsu 

jdou stížnosti na koupelnu, že „na mytí je jedno místo“, „dělení se o ní“, „počet sprch“ 

a na „špinavý sprchy“ (které jsou výsledkem společného užívání; zde platí známé 

pravidlo, a to se týká všech společných prostor – co patří všem, nepatří nikomu).  

Pro některé klienty je ubytovací jednotka nepříjemným zklamáním: „největším šokem je 

ta místnost“, „ta jedna místnost“, „malý kumbál“, „není nový nábytek“. Samostatným 

tématem je pak užívání toalet, které je i jedním z nejčastějších témat, se kterými 

přicházejí klienti na společnou komunitu: „špína“, „ bordel“, „hygiena“. Další tradiční 

stížnosti jsou na společné užívání praček a cenu, kterou za jedno praní musí platit 

(20 Kč za jedno praní) „pračky – je to drahý“, na krádeže jídla. Velkým tématem je 

kouření „tady nejde kouřit, v 5 h musím vstávat“. Nebo všechny předchozí stížnosti 

dohromady slovy jedné klientky „pomalu všechno, přes tu lednici – já jsem měla něco, 

braní, sušárna – hluk, kuchyň – pokud si ráno nenavaříte, nemáte šanci“. 

Zajímavější pro mě a pro možnou společnou práci je hodnocení soužití na budovách. 

Stížnosti na chybějící soukromí se opakují, ale nejsou tak nosným tématem, jakým by 

vzhledem k charakteru ubytování mohly být. Problémověji vidí klienti spolubydlící: „ty 

lidi“, „vadí mi jejich myšlení, chování, nicnedělání“, vztahy s nimi („každej říká, že to 

uvidíme, že to dělaj ženy, chlapi jsou v pohodě“, „nemůžu dělat chyby, musím si dávat si 

pozor, co řeknu“, „voni si myslí, že jsem problémová“, „nelíbí se mi, že si dělají 

naschvály“, „holky na mě nadávaj“. 

Celkové zhodnocení jejich bydlení od silných protestů („ten azyl pro mě není, všechno, 

co se musí“, „azyl už nikdy! Tady se to řešit nedá“), stížností („dá se to přežít ... jak 

v base“, „už mě to nebaví se o všechno dělit“, „špatně to nesu, záleží na lidech, hry, tam 

se vůbec nic nerespektuje“), přes očekávání něčeho jiného („jsem rozčarovaná, co jsem 
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sem přišla, nikdy předtím jsem nebyla v azylu a děti do azylu [z dětského domova, ve 

kterém v té době byly] moc nechtějí“), ambivalentní postoj („není to dobrý, ani špatný, 

třeba netekla teplá voda“) až po zklamání či určitou rezignaci („v bytě jsem ráda sama, 

každý večer přemýšlím, jak jít pryč“, „nejsme doma, jsem zvyklá to mít podle sebe“. 

I když následující výroky byly odpovědí na to, co se klientkám v azylu nelíbí, byly spíše 

vyjádřením postoje brát věci tak, jak přicházejí: „je to náročné – já o tom moc 

nepřemýšlím“, případně očekávání horšího: „představovala jsem si to horší“, nebo 

vědomí, že „na Čerňáku to bylo horší“ (je to tady zlý, ale mohlo být hůře).  

Aktivním nástrojem pokračující socializace klientů jsou trestné body za porušení pravidel 

řádu. Ve stížnostech klientů se tak samozřejmě velmi často objevují, „je to tady na 

trestné body“, „koukat abychom kvůli dětem nedostali body“, pravidla „ty podmínky“, 

„když se nebudeme snažit – nebude prodloužena smlouva – to je první šok“, míra 

kontroly („hlásit, že tady v určitou dobu nebudu, hlásit jako malé děti“, „není to špatný, 

ale trestný body jako ve škole v přírodě“). 

Trnem v oku pro některé klienty a předmětem jejich stížností je další povinnost („ta ta 

komunita..., musí se“) a nutnost na ni docházet („mi přijde zbytečná, probírat osobní 

věci, to ne, a když je předkomunita, ta na co komunita“). 

Jedním ze způsobů, kterým klienti terapeuticky „bezpečný“ prostor využívají, jsou 

i stížnosti, kritika sociálních pracovníků („ne jako za paní Tvrdkové – ta pomáhala, 

zařídila byty, nechala déle – tady nedělaj nic“), případně nepochopení jejich přístupu 

(„Čepelák se nám vysmívá. Vůbec za to nejsem ráda“). 

 

7.3.2 Co se klientům AD HoPo líbí? 

Pro část klientů je azyl vítaným zázemím („že člověk má kde bejt“, „lepší než na ulici“, 

„střecha nad hlavou, příležitost být spolu, to nás trochu spojilo“), dočasným řešením 

(„bydlet tady to finančně pomůže“, „je to přechodová stanice, abych se postavila na 

nohy, normálně žít ... dětem říkám, že jsou jako na táboře“). Někteří klienti oceňují 

stanovený režim azylu („odpolední a večerní klid“), nebo, jak říká klient, „kromě kuchyně, 
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pračky a chybějícího soukromí“ se mu líbí jinak všechno („pořádek, sociální pracovníci, 

dohled, trestné body“).  

Zajímavé srovnání přichází od lidí, kteří vyrostli v dětském domově („úplně stejný jako 

v děcáku“), což v tomto případě klientku uklidňovalo, protože, jak uvedla, „na pravidla 

jsem zvyklá“. 

Další pozitivní ohlasy přišly od lidí, kterým se líbí „klid, žádné hádky“, „je to tady v klidu“ 

jak říká klientka, kterou jsem touto otázkou zaskočila, a pokračuje „určitě bych si na 

něco vzpomněla, ale teď nevím“.  

Soukromí oceňují především ti klienti, kteří přišli z velmi stísněných podmínek 

společného soužití několika generací: „no ten klid, vlastní soukromí, líp to snáší i děti, se 

všema si rozumí“, „nevěděla jsem, co je to soukromí, pro děti - je to nejlepší, klid, aby mi 

nikdo do ničeho nelezl, žít s druhem, aby děti měly otce“, „nikdy jsem nebydlela sama“. 

Další klientky oceňují soukromí azylového bydlení ve srovnání s bydlením u tchyně 

„lepší než u tchyně, soukromí“, „jsme sami“ [po neshodách s tchyní], „jsme spokojeni, že 

nejsme u rodičů, jsem ráda, že máme kde být“.  

Pravidlem také bývá spokojenost s bydlením na budově D (ve které je pouze sedm 

ubytovacích jednotek): „mám ráda svůj klid“, „C je útulek, D malá vilka, nadstandard, je 

tam klid, nikdo neřve“. Lepší prostředí pro děti: „pro kluka, má tady kamarády“, „pro děti 

je to nejlepší“, „pro ně je to tady dobrý – mají dohled“, „hřiště pro děti“, „vycházky do 

20 hod.“, „herna – pro děti jiná atmosféra“. Matka, která vyměnila ubytovnu za azyl kvůli 

synovi („Na azyl jsem šla kvůli malýmu, aby mi ho nevzali. Já můžu být na ubytovně, ale 

nechci přijít o malýho“) se v tomto prostředí líbí.  

Celkový pohled na tento specifický typ ubytování vyjádřila jedna klientka větami „je to 

podpůrná skupina, všichni jsme ve sračkách … azyl nám pomáhá, učím se mírnit, 

nemám předsudky“. 

Jiný pohled zdůrazňující aktivní podíl klientů: „Jaký si to uděláš, takový to budeš mít“, 

„kdo si to jak udělá. Jde to. Měsíc jsem se nevěděla orientovat, zbytečně nemluvím, 

dělám srandu.“  
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Objevuje se i reflexe vlivu na vlastní chování: „Já jsem za sebe nikdy tak nebojovala 

jako teď, nepůjčuju, abych ze sebe nedělala blbce.“  

Část klientů říká, že je na azylu ráda („na azyl jsem zvyklá, jsem ráda, že nejsme veliký 

případ“), sledují své cíle („chodím po azylech, chci získat sociální byt“, „chci svůj byt, nic 

jinýho“, „splním podmínky – chci vybojovat byt ... všude se dá vytvářet domov, je to na 

vás“) a někteří to vyjadřují úplně otevřeně („byla tady sestra, která získala byt. Na 

podnájem bychom i měli..uděláme cokoli, abychom získali byt“), což citlivě vnímají jiní 

klienti („jsou tady i ti, co nemuseli sem jít, je to pro ně rezerva ... ztvrdneme tady do 

roka“). 

 

7.4 Dílčí závěr výzkumu č. 3 

Z předchozích částí plyne zajímavé srovnání. Klienti do azylu přicházejí často ve velmi 

vypjatých situacích. Počínaje příchody po rozvodu či rozchodu, před porodem, po 

vystěhováních, po silných konfliktech s příbuznými, po nezdarech najít si jiné, finančně 

přístupné ubytování z důvodů velkého zadlužení. Společným jmenovatelem těchto 

situací je ztráta „střechy nad hlavou“. Tato náročná životní situace, ve které hraje 

největší úlohu materiální, ale také vztahový aspekt ztráty, je doprovázena negativními 

emocemi. Z toho plyne i část negativních atribucí azylového bydlení, i když bychom 

mohli očekávat, alespoň v začátcích pobytu, úlevu, možná i vděčnost za to, že mají na 

určitou dobu kde být. V kritickém pohledu se schovávají i jiné typy motivací pro azylové 

bydlení. Snaha vydobýt si následné sociální bydlení, když „je to v tom azylu tak strašné“, 

nebo s častým postojem očekávat, nárokovat od okolí, od sociálních pracovníků, státu 

péči, ale zadrhávat se při plnění povinností, dodržování nějakých pravidel. Na druhou 

stranu, část klientů si zklidnění životních podmínek, řád, první startovací bydlení 

s partnerem právě ve srovnání s podmínkami, ze kterých přišli, pochvaluje. 

Obsah pohovorů či krizové intervence je představením, „o čem“ psychologická práce se 

všemi klienty je. Celé mé působení v AD HoPo má podobu „trychtýře“ – od všech 

k některým. Možnost setkání se všemi, i když to v praktickém důsledku znamená dvě 
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třetiny klientů,47 je podle mých zkušeností důležitá ve dvou směrech. Je to nejlepší 

předpoklad k psychoterapeutické práci s některými a také posun ve vnímání 

psychologické konzultace. Nutnost všech na vstupní pohovor jít oslabuje přirozený 

předsudečný odpor („proč, přece nejsem na hlavu“). Forma vstupních konzultací je 

různá. Někde je to jenom představení, nezávazné popovídání, jindy poradenství nebo 

terapeutická zkušenost, kde pracujeme se vztahem, přijetím tak, jako kdybychom 

pracovali v delším časovém horizontu. Přesto, že nejde o diagnostiku klientů, určitý 

obraz o psychologických charakteristikách lze z těchto pohovorů, doplněných 

sledováním klientů na komunitách a konzultacích se sociálními pracovníky, kteří v této 

diagnostice problémů klientů mají komplexnější přehled, získat.  

Variabilitu psychologického obrazu o klientech a jejich psychopatologii nebo spíše 

sociální patologii shrnu do nejčastějších okruhů problémů. Část je podmíněná 

sociálněpsychologickou problematikou romského etnika, které v AD HoPo tvoří polovinu 

až 70% klientů.48   

Hledání útočiště v azylovém domě ukazuje nejsilněji na problematické rodinné vazby 

(výjimkou jsou rodiny, které jsou sice emočně zdravé, podporující, ale žijí na hranici 

chudoby). Buď klienti mají zpřetrhané rodinné vazby a propadají záchrannou sociální 

sítí, nebo přicházejí azylu po těžkých neshodách v původních rodinách plynoucích ze 

společného bydlení. K častým problémům patří nesmiřitelně vypadající rodinné konflikty, 

ve kterých rodiče nepřijmou životní partnery svých dětí, probíhá vyřizování účtů za to či 

ono (s plnou vážností pak působí prohlášení klientky v žádosti o azyl, „já Renata M. se 

nesnesu se svou tchýní...“). Jakkoliv dramaticky konflitky na začátku pobytu klientů 

v azylu vypadají, pravidlem bývá fixace dospělých dětí (obvykle u romských klientů) na 

svou původní rodinu. Verbálně se vůči rodičům dospělí klienti vymezují, ale pouto, 

„pupeční šňůru“, nepřestřihnou. Neschopnost desidentifikace s orientační rodinou lze 

pozorovat v průběhu pobytu. S rodiči se navštěvují, často i oni za nimi docházejí do 

                                            

47
 V průběhu sledovaného období, od roku 2007 do roku 2012, jsem měla kontakt se 60 % všech klientů, kteří byli 

přijati do azylového bydlení. 

48
 podrobně se specifikám romského etnika v AD Hopo věnoval R. Čepelák ve své diplomové práci, 2011.  
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azylu, pomáhají si. Klient pak při odchodu uvádí, že odchází nazpátek k rodičům, někdy 

s partnerem, někdy bez.  

Nejsou ale výjimkou situace, kdy „vzájemná pomoc“ má charakter sociální patologie.  

Rodiče navštěvují své dospělé děti v azylu v dobrých „výplatných“ termínech. 

Opakovaně sociální pracovníci řeší s klienty, jak se mají „bránit“ vydírajícím rodičům. 

Další psychologickou charakteristikou jsou problematické výchovné styly rodičů vůči 

svým dětem. Opakování vzorů z původních rodin, jejich přenášení do prokreačních rodin 

je vidět například v nepřiměřeném fyzickém trestání dětí (kde i po upozornění na 

nevhodnost tohoto chování někteří oponují, že přece na pohlavku nebo dvou nic není, 

oni byli tak tak vychovaní a své rodiče respektují). Dalším projevem rizikového 

rodičovství, který můžeme u klientů azylového domu sledovat, jsou chybějící rodičovské 

kompetence.49 Nejčastěji jde o rodiče zdevastované abusem alkoholu nebo drog nebo 

se zkušeností s citovou deprivací. Také, a nejde o vzácné případy, jde o klienty 

s chybějící motivací pro rodičovství, kteří jsou plně zaujati svými zájmy a problémy. Děti 

tak pro tyto rodiče jsou jen cestou k sociálním jistotám. V komunitním životě azylu je 

dobře na toto chování vidět v přetěžování dětí nebo v přesouvání na ně nepřiměřené 

odpovědnosti. Příkladem, častěji u neromských matek, bývají situace, kdy desetileté 

nebo jedenáctileté dcery připravují matkám svačinu do práce, budí je, aby nezaspaly, 

starají se o mladší sourozence, vaří, pravidelně nakupují, protože matky jsou „unavené“. 

Na druhé straně, lze pozorovat i jiný extrém, přespříliš rozmazlující rodiče, kde chybí 

nastavení jakýchkoliv hranic, často u prarodičů, kteří v azylu vychovávají děti svých dětí, 

které jim byly svěřené do péče, protože dospělé dítě si odpykává trest nebo je v zajetí 

drog.  Nevědomě se tak snaží odčinit pocity viny vůči svým vnoučatům nebo nějaké 

rodičovské selhání. V souvislosti s prarodiči se objevují také „souboje o dítě“, kdy mladá 

matka se „třese před mámou“, aby ji o dítě nepřipravila. Obvykle o pozadí těchto 

rodinných vzorců se dozvídám více až v případě navázání intenzivnější spolupráce.   

Početnou skupinou klientů jsou ti, kteří vnímají azyl jako druhou šanci a jsou zatíženi 

nějakou sociopatií. Bývají to rodiny nebo samostatné matky s drogovou minulostí, které 

                                            

49
 Vágnerová, M., Psychopatologie pro pomáhající profese, str. 322 
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(velká část) přicházejí bojovat o naději být rodičem, pokusit se o „jinou cestu“. Nebo jsou 

to klienti zatížení drobnou delikvencí. Tuto mozaiku psychologických charakteristik 

doplňuje početná skupina dlužníků, ale i gamblerů, lidí s abulií, agresivním chováním. 

Špatný výběr životního partnera zde často souvisí s nějakým psychickým či fyzickým 

handicapem, často jde o jedince zatížené estetickým selháním (nadměrná tloušťka, 

nadměrné ochlupení u žen, padání vlasů, nízká hygiena, chybějící chrup, atd.). Další 

významnou skupinou jsou lidé se zdravotními problémy, vzniklými buď zanedbáním 

péče, nebo už s rozvinutou nemocí, cukrovkáři, invalidní důchodci.  

Možná je předpoklad, že azylový klient přichází s nějakou formou psychopatologie nebo 

sociopatologie, předsudečný. Je to zkreslené tím, že na vstupním pohovoru jde také o 

vyhledávání problémových míst, aby pak služby pro klienta mohly být „na míru šité“. Je 

to forma, která mi často připomíná detektivku, kdy ve „zrychlené podobě“ je potřeba 

zjistit, kdo je ten „vrah“, kde a proč to nefunguje. Praxe ukazuje, že klientů bez této 

psychopatologické a sociopatické přítěže moc není. V každém případě mám obvykle 

jenom jeden pokus oslovit a získat klienta pro nějakou z podob psychologické práce, 

vzbudit zájem nebo lépe představit psychoterapeutickou práci. Některé klienty musím 

ubezpečit, že nejde o žádné psychologické ani psychiatrické vyšetření. Jak vnímají 

klienti vstupní pohovory, co pro ně představuji, se dozvídám buď přímo na pohovoru, 

nebo zprostředkovaně od sociálních pracovníků. Příkladem toho, s jakým očekáváním 

přišel klient, se kterým jsem si povídala jenom o jeho neobvyklé rodinné situaci, ve které 

převzal odpovědnost za výchovu bratrova dítěte a za matku dítěte, jeho současnou 

přítelkyni, může být jeho reakce poté, co jsme se rozloučili. Z pootevřeného okna jsem 

slyšela nadšený výkřik muže běžícího k partnerce, která seděla před budovou: „Jsem 

v pořádku, jsem v pořádku!“ Pro někoho je to jenom další povinnost, kterou odkládají, 

otrava, obava nebo i příležitost se pěkně obléknout. Oceňuji, jak poprvé vidím klienty 

(viditelněji to vnímám u mužů) slušně oblečené, muže navoněné. Z komunit je mám dost 

často zapamatované v teplákách a domácím oblečení. Navázaný kontakt mi umožňuje 

lépe sebe i klienty zapojovat do dění na společných komunitních setkáváních. Pro 

klienty nejsem „cizí“. Otevřená možnost komunikace znamená ve výsledku to, že mě 

velká část z nich oslovuje na komunitách nebo po nich, obeznamují mě s průběhem 

řešení jejich situace. Pro ty, kteří na vstupní pohovor přišli s pátráním po tom, co pro ně 
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mohu udělat, jaké razítko dát, aby mohli získat byt, nebo v přetahování o dítě získat 

navrch, zájem končí touto konzultací.  

Uzavřela bych nasbírané zkušenosti ze vstupních pohovorů se všemi klienty tím, že tady 

sklízím předchozí práci sociálních pracovníků. Na základě několikaleté zkušenosti 

z „pohybu v terénu“ musím konstatovat, že už v této fázi vnímám, jak mě, moji práci, 

„berou“ samotní pracovníci. Ve zkratce bych to mohla vyjádřit tak, že to, co nevadí 

sociálním pracovníkům, to nevadí ani jejich klientům. Platí to především pro první fázi 

klientova pobytu.  
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8 Případové studie – kazuistiky 

 

8.1 Úvod do výzkumu 

Druhou možností psychoterapeutické práce v AD HoPo je specifičtější forma práce 

s klienty, a to buď v podobě krizové intervence (s časovým rámcem jednoho až tří 

sezení), emergentní psychoterapie, ve které jde o kombinaci prvků krizové intervence 

s prvky psychoterapie (do šesti sezení) a krátkodobé psychoterapie, v rozsahu od deseti 

do dvaceti sezení (v některých případech o něco více). Z celého souboru klientů jsem 

psychoterapeutický kontakt v některé z výše popsaných forem uskutečnila v průměru 

s pětinou klientů. V roce 2007 to bylo s 20 %, v r. 2008 s 22 %, v r. 2009 a 2010 s 16 %, 

v roce 2011 s 19 % a v roce 2012 s 25 % klientů z celkového počtu. 

V souvislosti s řešeným tématem jsem vybrala případové studie klientů, se kterými jsem 

navázala terapeutickou spolupráci a kteří docházeli na sezení na základě vlastního 

zájmu. Vybrala jsem dva typické případy50 (Jana a Anna), ve kterých je možné sledovat 

to, kdo je nejběžnější „psychoterapeutický klient“ v AD HoPo, extrémní případ51 

(Zuzana), ve kterém se sledovaná charakteristika projevovala v maximální míře, a dva 

variantní případy52 (Jitka a Pavel). V rozhodnutí, jak kazuistiky psát, jsem vycházela 

z charakteru mé etnograficky zaměřené výzkumné práce. Sledovala jsem, aby texty byly 

srozumitelné, čtivé, aby naplnily určitou komunikační funkci a ukázaly, jak v konkrétním 

prostředí AD HoPo (od kterého se celá práce odvíjí a nelze ji posuzovat bez tohoto 

kontextu) lze terapeuticky pracovat, na co klienti reagují, které problémy typicky řešíme 

a především, k jakým změnám v jejich vnímání dochází v průběhu pobytu v azylu. 

V popisovaných jednotlivých případech dodržuji následnou strukturu:53 V úvodu popisuji 

                                            

50
 Švaříček R., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, s. 75. 

51
 Tamtéž, s. 75. 

52
 Tamtéž, s. 75. 

53
 Vycházím z Požadavků na kazuistiku ke specializační zkoušce subkatedry psychoterapie IPVZ, citované podle 

Mikoty in Vybíral, Z., Roubal J., Současná psychoterapie, s. 424.      



    98 

první dojmy z klienta, výraznou charakteristiku, která mě zaujala, případně první 

hypotézy o tom, na čem je třeba pracovat. Následuje popis celého terapeutického 

procesu ve formě příběhu, i s uvedením ukázek a interakcí z části sezení. Vzhledem 

k časovým možnostem jsem se zaměřila na klíčové události na sezeních, na důležité 

posuny, jak u klientů, tak i posuny v mém rozumění případu. V závěru, v hodnocení 

a interpretaci uvádím názor na to, k jakým změnám a proč došlo, případně se 

zamýšlím nad tím, proč ke změnám nedošlo.  

Ve třech z pěti kazuistik jsem získala od klientů souhlas se zveřejněním. U Jitky 

a Zuzany ústní souhlas, u Anny písemný souhlas. V dalších dvou (Jana a Pavel) jsem 

se o získání souhlasu vzhledem k charakteru případu ani nepokoušela. Ve všech 

případech, a to i v těch, kdy souhlas klientů mám, jsem se snažila o důkladnou 

anonymizaci, pozměnila jsem osobní, časové, místní, případně i zdravotní 

charakteristiky tak, abych klienty nepoškodila.  

 

8.2 Kazuistiky klientů 

8.2.1 Jana 

V roce 2008 v rámci vstupních pohovorů jsem se seznámila s Janou, asi čtyřicetiletou, 

na první pohled nevýraznou ženou. Na domluvenou hodinu přišla pozdě. S omluvou se 

mi začala představovat. Je v rozvodovém řízení a má dvě dcery. Jedenáctiletou Simonu, 

se kterou bydlí v azylu v budově A, a dvacetiletou Annu, která žije u rodiny svého přítele. 

Tu také do jejích osmi let vychovávala sama. S jejím otcem, prvním manželem, se 

rozvedla krátce po jejím narození. Jana má odborné středoškolské vzdělání a dvouletou 

praxi v oboru. Aniž bych ji musela povzbuzovat, sdělila mi, že má úzkosti, které trvají tak 

čtrnáct měsíců, a také strach. Před nějakou dobou zjistila, že její starší dcera, kterou 

vychovávala spolu s druhým manželem, jím byla sexuálně zneužívána. Poté, co si to 

uvědomila, nikomu nic neřekla, a jak uvedla, „provedla jsem úprk do Příbrami,“ kde 

bydlela její matka. Na otázku, jestli to s někým odborně řešila, řekla, že už někam chodí.  

Vypadalo to, že tím to bude uzavřené. Velký problém, trauma, možná že to bude lepší 

řešit mimo prostor azylu. Kratší, ani ne dvacetiminutové sezení bylo u konce. Pobídla 
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jsem ji k tomu, aby přišla ještě na jedno sezení a abychom si dopovídaly některé věci, 

zvláště proto, že přišla pozdě.  

Při loučení jsem se ještě zeptala, v jakém rozsahu a s kým konkrétně má domluvenou 

spolupráci. Řekla, že s psycholožkou v manželské pedagogicko-psychologické poradně 

na druhé straně Prahy má domluvených pět sezení s tím, že zatím absolvovala pouze 

vstupní pohovor.  

Po sezení jsem měla smíšené pocity. Jana mi nebyla sympatická, ale probudila ve mně 

zvědavost. Příliš rychle se otevřela. Možná to jen chtěla mít za sebou. Znělo to jako 

podání nezúčastněného pozorovatele nebo jako po několikáté se opakující stejné 

vyprávění, které ji nebaví. Chybělo mi projevení nějakých emocí, lítosti nad tou situací. 

S matkami zneužívaných dcer jsem již v azylu několikrát pracovala, i s později 

souzenou kuplířkou, která nabízela dceru a na sezeních se zapřísahala, že o ničem 

nevěděla a neví.  

Na druhé sezení, na které jsem si vyhradila 45 minut, přišla Jana včas. Hned na začátku 

nadšeně oznámila zprávu, že se jí rýsuje možnost dělat v pedagogickém zařízení. 

Možná, že zatím to bude jen úklid, ale výhledově by si dodělala pedagogické minimum 

a mohla by dělat učitelku ve školce! „Vždycky jsem chtěla dělat s dětmi, já děti miluju, to 

byl můj sen!“ Zase se opakoval rychlý úvod, vtáhla mě hned do děje. Na otázku, odkud 

tu nabídku má, řekla, že jí to domluvila kamarádka. „Ředitelka školky udělá všechno, 

aby mi nějakou práci našla.“ 

V tu chvíli působila hodně potěšeně, možná i pyšně. Ocenila jsem tuto dobrou zprávu. 

I když jsem Janu ještě vůbec neznala, překvapilo mě, že s odborným středoškolským 

vzděláním chce uklízet, a až dětské vyznění této informace. Také jsem si všimla důrazu, 

se kterým pronášela slova o zainteresovanosti paní ředitelky.  

Na dotaz, jestli byla u psycholožky v poradně, řekla, že ano, ale že je nerozhodná, 

protože tam je to hodina, zatímco v azylu půl hodiny. Že se rozhoduje pod tlakem, pak 

hodně slíbí, což ví, že je její slabost. 

Tím, že do třiceti let žila s matkou, která ji vydírala, aby žila s ní, ale i komandovala, co 

všechno má dělat, nebyla zvyklá rozhodovat se sama. Vnímala jsem, že mě upozorňuje 

na to, že pokud se rozhodne chodit ke mně, tak to bude další tlak, kterému podlehne. 
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Dál jsem se už nevyptávala. Pouze jsem jí řekla, že pokud se domluvíme na terapii, 

bude to 50 minut i tady. Vyzvala jsem ji, aby mi dokončila svůj příběh z minula.  

Pokračovala ve vyprávění o vztahu s Karlem, ve kterém nebyla šťastná, možná, jak 

řekla, ani jeden rok. Vždyť hned po svatbě trávila noci sama. První týden, když byli na 

svatební cestě v rekreačním středisku u přehrady, ho přistihla, jak se v noci bavil ve 

vodě s dívkami. Vyváděli, on je nosil na ramenou a házel do vody. Když se ho na to 

ptala, zalhal jí, že si vymýšlí, že byla tma, že by i tak nemohla nic vidět. 

Pak měl další kamarádku, která chodila k nim domů. Byla to jeho bývalá přítelkyně. Ale 

byla, jak jí řekl, mentálně trošku postižená, a proto si ji nechtěl vzít. Na můj dotaz, jestli 

v obou případech do toho nemohla zasáhnout, pokrčila rameny a řekla, že to tak prostě 

bylo. Karel měl na ni velké nároky.  

Porovnával ji se svou matkou, která, aby ho uživila (protože mu v deseti letech zemřel 

otec), měla dvě práce! Byla ředitelkou školky a v noci hlídala na internátní škole. Doma 

tedy ani nebyla, navíc chodila různě ještě po schůzích. A on byl už od pěti týdnů 

vychováván chůvou. A přesto matka všechno stihla. Neustále jí takto předhazoval 

matku. Byl s ní pořád nespokojen a sám ležel na gauči. „Jenomže babička (jeho matka) 

si teď vše vynahrazuje, její chyby, péčí o Simču!“ Přivlastnila si ji – spala u ní, v její 

ložnici, v době, když ještě společně všichni bydleli v domě. 

Se starší dcerou Annou byl zase Karel. Nevlastní otec, který ji sexuálně zneužíval. Anna 

k němu hodně přilnula, měli společné zájmy. „Ona TO podstupovala, aby za to vždycky 

něco pěkné dostala.“ „Jezdili spolu na motorce, dostala počítač…“ 

Zlom nastal, když si Anna našla kluka. „Karel žárlil a ona si to uvědomila. Že to, co má 

zažívat s klukem, neměla zažívat s Karlem!“  

Po těchto všech informacích jsme to společně shrnuly: S Karlem žili vedle sebe, ne 

spolu, on měl Annu, Anna měla Karla (matku, jak hořce pronesla Jana, nepotřebovala) 

a Simču jí vzala babička. Zůstala sama. Měla jen dvě kamarádky a ty jí velmi pomohly. 

Sezení se blížilo ke konci, proto jsem Janu otázkami na adaptaci na azyl přivedla 

k aktuální situaci. Řekla, že je tady velmi šťastná, má na budově spolubydlící Marii, 
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která se stará o miminko. Ona že jí pomáhá, protože ta mladá matka je bez 

příbuzenských vztahů.  

Na konci sezení, kdy už zpoza dveří bylo slyšet zřetelné kašlání připomínajícího se 

klienta, se mě zeptala (později se ty důležité otázky před koncem staly pravidlem), jestli 

má chodit do Karlova domu se Simonou, když to Anně vadí. Starší dcera teď s ní mluví 

(pravděpodobně předtím asi ne), protože jí řekla, že do domu nevlastního otce chodit již 

nebude. 

Uvědomila jsem si, jak Jana potřebuje, aby toto dilema za ni někdo rozlouskl a jí se 

ulevilo. Odpověděla jsem jí, i když ne přímo. Že nemusí dělat žádná extrémní 

rozhodnutí, chodit – nechodit. Že je dobrá její snaha zapojovat do řešení situace Annu 

a že má respektovat její názor ve věcech týkajících se jí. Ale také je důležité neodepírat 

mladší dceři právo na návštěvu otce, zvlášť, pokud si to, jak říkala Jana, ona sama 

přeje. Povzbudila jsem ji, aby se nebála rozhodovat sama. Při loučení mi řekla, že by 

chtěla chodit sem, ke mně. Domluvily jsme si sezení za dva týdny.  

V průběhu celého sezení Jana mluvila rychle, souvisle, samostatně o věcech, které se jí 

děly, o své pasivitě a „vykonávání“ role manželky. Traumatické události popisovala, 

„staly se“. Všimla jsem si jejího postoje k starší dceři: „… ale zase něco dostala.“ 

Přemýšlím, co mi to Jana řekla. Že to bylo špatné, ale zase ne až tak? Že dcera v tom 

nevinně nebyla? Připomněla jsem si, jak popisovala, jak Anna Karla sváděla. Žárlivost. 

Předpokládám neuvědomovaný, nezralý vztek na dceru. Vzala jí přízeň manžela. 

V průběhu tohoto sezení, které trvalo déle, než byl plánovaný čas, došlo k posunu ve 

vztahu k naší spolupráci. Od toho, jak jsem to vnímala na začátku – budu chodit, 

protože to chcete, až ke chci chodit. Nevím, co přesně rozhodlo. Forma poradenství na 

konci sezení? Průběh sezení, který byl převážně v režii Jany?  

Další sezení začala Jana problémem, kterým jsme minule skončily. Jak a zda omezit 

Simoniny návštěvy u otce. Advokátka, se kterou tuto situaci probírala, jí řekla, že může 

být ráda, že žádný soud ohledně určení návštěv neproběhl. A že ona teď neví, co má 

dělat.  

Ale problémová situace mi z toho, co jsem doposud věděla, nebyla jasná. Zeptala jsem 

se na věcné záležitosti týkající se soudního stíhání. Zajímala mě především role Jany 
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v této situaci. Znova mi řekla, že nic neví, že jí nikdo do ruky zprávu o tom, jak rozhodl 

soud, nedal, tak neví, jestli byl Karel nějak odsouzen nebo byl na léčení.  

Nicméně se pustila do podrobnějšího líčení událostí. Uvedla, že mezi Karlem a Annou 

ke koitu nedošlo. Ale, jak hned dodala, to bylo pro Karla normální, vždyť i s ní to 

fungovalo jen na začátku manželství, pak chtěl, aby ho uspokojovala jinak. Dokreslila 

ještě další detaily, ze kterých vyplynulo, že tu situaci alespoň jednou viděla, a které byly 

podivné i tím, jakým způsobem o nich vyprávěla. V průběhu líčení mě pohledem 

kontrolovala, jako kdyby odhadovala účinek svých slov. Ale ani ne tak z toho, co 

strašného se dělo nedospělé dceři, nebo s obavou z možného trestu, ale spíše jsem z ní 

měla pocit, že zkoumá, nakolik jsem i já ohromená.  

Možná na začátku byla fascinovaná nebo přitahovaná těmito okolnostmi i ona. A hledala 

podobnou reakci i u mě. Čekala jsem, co ode mě bude chtít slyšet. Ona se na mě také 

dívala. Tak jsem to vyslovila: „Vy jste o tom věděla?“ Nepopřela to, jenom že to bylo 

koutkem oka, že tam byly polštáře… Že se přesvědčovala, že špatně viděla, že to tak 

není. Vina? Spoluvina? Ale Jana o ní nemluvila. Chvilku bylo ticho.  

Byl konec sezení, doporučila jsem jí, ať právní záležitosti, které ji trápí, prokonzultuje se 

sociálním pracovníkem (později jsem se od něj dozvěděla, že to s ním už dříve probírala 

a že už jí své stanovisko řekl).  

Nechtěla jsem sama otevírat problém sexuálního zneužívání dcery, dokud se 

nerozhodne Jana, že chce se mnou o tom mluvit. Potřebovala jsem se alespoň trochu 

zorientovat v tom, co se stalo, nebo v tom, co si myslí Jana, že se stalo. Dlouho jsem 

čekat nemusela. Jana o tom mluvila spontánně a způsobem, jako kdyby to byla 

všeobecně, alespoň pro pracovníky azylu, známá věc. Znova mě chtěla vtáhnout do 

rozhodování.  

Nejsilnější moment sezení nastal při otevření otázky, kolik toho o zneužívání dcery 

věděla. Nehodnotila jsem to nijak, přesto, že mi to nebylo příjemné. Důležitý 

terapeutický moment, který jsem chtěla Janě dát zažít, byl, že i o tom je možné mluvit 

a najít tak cestu, jak se s tím vypořádat. Vnímání starší dcery jako rovnocenné 

konkurentky se v sezení zase vynořilo.  
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Jana se na dalších sezeních zlobila. Poté, co znova mluvila se sociálním pracovníkem, 

řekla, že to celé bylo zbytečné. On, Karel, má jenom podmínku a ona „že musí koukat“. 

Kdyby ten soud byl, tak že by jí mohli mladší dceru vzít. „Nemám zájem, nemám chuť, 

od čtvrtka jsem úplně hotová, nic mě nebaví a nezajímá.“  

Chvíli jsem ji nechala vztekat se, pak jsem ji začala více vést, otázkami, 

povzbuzováním. Usměrňovala jsem ji, oproti minulým sezením Jana vyprávěla méně 

souvisle a občas jsem se v tom celém ztrácela. Dostaly jsme se k tomu, co ji přimělo 

začít situaci s Karlem a Annou řešit. Celé to vyprávění zapadalo do jejího opakujícího se 

scénáře. Rozhodla to za ni praktická lékařka, které se postupně svěřila. Mladší dceři to, 

co provedl její otec, už řekla. Zopakovala se situace z minula, když mi poprvé 

popisovala problémový moment. Při popisu detailu toho, co řekla mladší dceři, se bez 

ostychu a zase významně na mě podívala. Ustála jsem i tohle. Nehodnotila, 

poslouchala.  

V další části popisovala, jak jí babička „ukradla“ mladší dceru, aby si u ní vynahradila to, 

co neměla se synem. „Vidíte, co se mi dělo?“ Její boj přece jen tak jednoznačně 

odevzdaně nevyzníval. Konfrontovala jsem ji s částmi příběhu, ve kterých, zase po 

povzbuzení kamarádkami, se babičce postavila, na nějakou dobu si dceru vybojovala, 

i když pak ten boj zase prohrála.  

Naštvanost ji neopustila ani v závěru sezení, ve kterém popisovala, jak ji ředitelka školky 

zklamala a žádné místo jí nezařídila. A ještě jí říkala věci, které ona ví, „nejsem přece 

blbá“. Práci si bude muset začít hledat, protože jí končí podpora. Ale ona nechce přijít 

o odpoledne s dcerou, měl by ji tak otec, a to ona nechce. Sezení skončilo otevřeně, 

otázkou, kterou Jana položila: „Co s tím?“ Ale já jsem ji záměrně nechala 

nezodpovězenou. Už jsem vypozorovala, že Jana rozhodnutí přenechává na okolí, že 

za podstatnými změnami stála pobídka jiných osob z okolí a že odkládá převzetí 

odpovědnosti za svůj život. Sama si na začátku naší spolupráce řekla, že chce pracovat 

na samostatnějším rozhodování. 

V době mezi sezeními jsem mluvila s jejím sociálním pracovníkem. Vnímal ji tak, že se jí 

do práce moc nechce. A že bych mohla s ní na toto téma pohovořit. Na dalších sezeních 

jsem téma práce také otevřela. Za poslední dobu – období dvou let – to byl pouze úklid. 
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Nerozuměla jsem, proč nepracuje v oboru. Pocit, že se Jana práci vyhýbá, tady byl. 

Nahlas snila, co by chtěla, ale práci si moc nehledala. 

Útěk, únik před realitou. Bylo zjevné, že se jí můj zájem o její práci moc nelíbí. Kdyby šla 

do práce, nemohla by dále snít, unikat. Chtěla jsem jí nabourat něco, co ona měla, něco, 

co jí snižovalo úzkost. Po dobu, kdy jsem poslouchala a čekala, si Jana sezení spíše 

užívala. Problém nastal, když jsem otevřela téma práce. Věděla jsem, že nás čeká 

práce na zpracování a uvědomění obran.  

 

Dalším pevným tématem našich sezení byl vztah se starší dcerou Annou, který se velmi 

opatrně vyvíjel. Od propuknutí problému, v době, kdy začala chodit se svým prvním 

chlapcem, ke kterému se záhy i odstěhovala, s matkou moc nemluvila. Za rodinu 

považovala rodiče svého přítele. Matku, která jí finančně přispívala, informovala o svém 

životě (na začátku našich sezení) jenom telefonicky, dvakrát až třikrát týdně.  

Jana se Anny bála. Cítila provinění, také další odstrčení. Anna si kladla podmínky, jak 

má matka v situacích týkajících se Karla postupovat. Jak má vypadat i jeho vztah 

s biologickou dcerou. „Nenech ji s ním ani minutu!“ Jana cítila velké napětí, na jedné 

straně Anna, která oprávněně zavrhla Karla a trvala na přerušení kontaktů s celou 

rodinou, na druhé straně Simona, která otce vídat chtěla.  

„O Annu jsem už přišla, že?“ skoro uzavírala problém Jana. V mnoha dalších situacích 

jsem povzbuzovala Janu k tomu, aby nahlas probírala možná řešení situace a jejich 

důsledky. Chvíli ještě trvalo, než odtajnila Anně, že Simona s otcem v kontaktu je a že jí 

také koupil SIM kartu do telefonu, aby mu mohla kdykoli volat. 

„Tak to Anně hodně vadí. A já to budu mít jako břemeno, nejde na to nemyslet!“ Poprvé 

se přímo vyjádřila k pocitům viny, které ji tížily. Důležitý moment v zralejším zpracování 

traumatu. Už jsme mohly o tom mluvit. Postupně se dostávala k tomu, že Anně přece 

jen řekne pravdu, a o úkolech, které měla před sebou, na mou otázku, co se pokusí do 

příštího týdne odškrtnout, řekla, že se sejde s Annou a řekne jí o tom mobilu. Podpořila 

jsem ji v tom, aby to setkání dále neodkládala.  
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Navíc, další advokát, se kterým řešila právní otázky, ji ujistil, že dělá dobře, že Karlovi 

a dceři umožňuje kontakt. Přesto se obávala o vztah se Simonou. Aby ji znovu babička 

s otcem nezlákali k sobě, do domu, kde měla víc prostoru. Byla to jediné, co jí zbylo 

a čeho si v azylu naplno užívala. „Bojím se, aby u něj nechtěla zůstat,“ … „dělám něco, 

co mi nikdy neschválil. Nenesla jsem následky!“ Uvědomění a výčitky. „Nebyla jsem 

schopna se rozhodnout – potřebuju, aby mi někdo poradil!“  

Nechala jsem ji bez přerušení mluvit. „Anna tím taky trpí, chová se k němu s rezervou. 

Strkám ji do rezervy, to není normální! Do jaké míry můžu za ni rozhodnout? Já se 

opravdu bojím. Soud nechá rozhodnutí na dítěti, které o tom prdlajs ví! Do jaké míry 

mám říkat ne? Můžu zůstat úplně sama.“ 

Cítila se velmi špatně, říkala, že se cpe čokoládou kvůli stresu a bere Oxazepam. „Nesu 

tu starost, potřebovala jsem to.“  

Z tohoto sezení jsem měla dobrý pocit, Jana otevřeně vyslovila to, co už nepřímo 

v sezeních bylo, vyslovila podstatu svých některých strachů a také přiznala díl viny na 

celé situaci. Poslouchala jsem a nechala ji povídat.  

Dalším sezením se nám povedlo navázat na předchozí posun. Jana mluvila o dětství. 

Znamenalo to lepší vhled do příčin a porozumění Janiny situace.  

Začalo to posteskem nad tím, že Simča nemá moc kamarádů a také odmlouvá. Ráda 

tančí, ale nechce nikam chodit. Nechala se vytlačit ze společných prostor z bloku A, kde 

tančila jednu až dvě hodiny denně. 

„Je to kvůli mně…, já kazím, co jsem na světě, jsem černá ovce... Ve školce jsem byla 

pomalá. Když jsem se narodila, do čtyř let jsem byla doma, mamka si z toho hlavu 

nelámala, byla jsem izolovaná od dětí. Já jsem se bála dětí, u jídla a podobně. Šedá 

chodba, šedá jídelna. 

Ve škole v 1. až 3. třídě jsem pořád slyšela: ‚Jseš jak zpomalenej film, jak solnej sloup, 

leze to z tebe jak z chlupatý deky.‘ Ve 4. třídě se mi smáli, nevěděla jsem, jak stát, krčila 

jsem se. Asi jsem stála hůř než bych stála bez kontroly. Hrála jsem na housle – sama ze 

třídy, smáli se mi. 7. třída – začala jsem mluvit rychle. Nebyla jsem schopná říct větu, 
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mamka se doma vždycky ptala: ‚Co?‘ Připadalo mi, že se mi celý svět směje. Neustále. 

Chtěla jsem vždycky umřít. Kdo by plakal, kdybych zemřela? Nebavilo mě vůbec nic.  

Střední škola – nevěděla jsem vůbec, co mě baví, jedna učitelka mi něco doporučila, 

další mě stresovala.“ Všechno jí padalo, ruce se jí klepaly.  

„Střední – jedna hrůza! Na intru – další hrůza! Oni to zjistili, že mám mindrák!“  

Přestalo to až na oddělení (pracovala jako zdravotní sestra) – nadřízená byla také proti 

ní, ale ti, o které se starala, ji měli rádi.  

„Na oddělení se mi po půl roce začalo líbit, viděla jsem, že nejsem jiná, že dělám 

všechno jako ostatní. Přestala jsem rychle mluvit. Sebevědomí nemám nejlepší.“ 

Jana se také v práci seznámila s pacientem, který ležel v nemocnici. Pod tlakem žen 

v práci („‚Ty nemáš v jednadvaceti kluka, nejseš vdaná, musíš na schůze.‘) se vdala, 

„abych nemusela na schůzi. Chtěla jsem miminko. Už v den svatby, bylo mi 22, mi utekl 

za kamarádkou.“ 

Šla na mateřskou, pak na jiné oddělení, celkem na odborném pracovišti pracovala šest 

let. „V Příbrami, po roce a půl, to bylo zase hrozný.“ Šikanovala ji nadřízená. Tak dlouho 

jí vyhrožovala, že pokud udělá chybu, vyhodí ji, až se Janě povedlo udělat kiks. Spíše 

nepříjemný, než závažný.  

Na tomto, ale i dalším sezení Jana dokreslila problémové postavy obou svých manželů.  

„Nalítla jsem nadvakrát, na oba kluky. Oba byli řízeni maminkami. Prvního muže řídila 

babička. Jeho otec se oběsil, protože to nemohl v tý rodině vydržet! Přijížděl až večer, 

vyčetl mi všechno, že utrácím...“ Ve 4. měsíci, když jí řekli, že bude mít dceru, „on řekl, 

že holku nechce!“ Zajímalo ho jen, kdy na ni přepíše její máma dům (jeho babička se jí 

na to pořád také ptala). Matka na ni dům nepřepsala. „Pak se ke mně nechoval hezky.“ 

Janina matka byla hodně autoritativní, manipulativní, tyranizující. „Barák pak mamka 

prodala, že jí to nemůžu udělat, že musím být s ní (reakce na možné odstěhování 

Jany),“ a peníze, které jí jako dědický nárok náležely, sice vyplatila, později ale všechny 

její peníze z účtu vybrala a Janě nezbylo nic. „Do třiceti mě matka mlátila o zeď!“ 
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Jana vyprávěla o klíčových okamžicích svého života. Jasně byl vykreslený 

v berneovském smyslu poraženecký scénář, který si Jana také dokonale osvojila. Také 

podrobněji vykreslila postavu matky, která Janu používala a zneužívala pro 

uspokojování svých potřeb a frustrací. Před sebou jsem měla obraz silně submisivní 

dospělé Jany, matky malého dítěte.  

Na dalších sezeních jsme se od zážitků z dětství více dostávaly k aktuálním 

záležitostem. Jana rozvíjela svůj vztah se Simonou, u které měla starost, že jde v jejích 

stopách. Spolužáci ve školní třídě s dcerou, podobně jako s ní v jejím dětství, také 

nemluvili. Zároveň vnímala, že dcera je na tom líp, než kdy byla ona. „Ona si vybojuje, 

co chce.“  

Začala se také více prosazovat v rámci komunity, dovolila si i odmítnout vedení 

azylového bazaru: „Už to nebudu dělat, mám toho moc.“ Pod vedením sociálního 

pracovníka začala pracovat v projektu zaměstnanosti, kde s ní byli, jak řekla, všichni 

moc spokojeni. Nadále se však opírala o to, že jí někdo něco zařídí. „Sociální pracovník 

slíbil, že koukne na počítač a dáme tam můj životopis.“ 

Ale z ulity už začala vylézat. Opatrně se seznamovala s pocitem spoléhání se na sebe, 

dospívala. Alespoň v tom, co bylo pro ni v tu chvíli nejdůležitější: její mateřská role 

a vztah s dcerami. Určovala pravidla kontaktu Simony s otcem. „Prosadila jsem si, že 

nemusím k domu, kde jsme měli psa. Tak jsem si to prosadila. Simku si vychovám 

sama.“  

S Annou se odhodlala k setkání. „Viděly jsme se v sobotu, strávily jsme hezký půlden, 

i když jsme byly přemrzlé.“  

Spoléhání se na jiné, určitá idealizace osob, únik do denního snění byly pořád přítomné. 

Ale byla znát určitá změna. „Tak dobře se mi tady už nebydlí, toužím se co nejdříve 

odstěhovat!“ Před několika dny šla spát ke kamarádce, protože prožila první větší 

zklamání ze vztahů v azylu. „To jsem nedomyslela, myslela jsem, že budu tady v klidu. 

Bojím se někomu něco říct … Ani tady v azyláku to není bezpečný..., připadali jsme si 

jako bezdomovci. Ona se mnou nemá žádný domov.“ 

V práci v rámci projektu byla spokojená. „Je to pohoda pracovní, to kdyby bylo napořád, 

to by bylo dobré [další idealizace], podpora je fakt taková, že nemůže být lepší.“  
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Situace s bydlením dobrá nebyla. Jana měla nízký příjem a jinou práci než tu, kterou 

měla v rámci projektu, příliš nehledala. „Fakt já nevím, co mám dělat. Učit se na počítači 

nemám čas... Aby mě to neohrozilo.“ 

 V těchto momentech jsem z Jany neměla dobrý pocit. Pokračující převládající pasivita, 

postoj „čiňte mě spokojenou“. Dále vyjednávala v duchu „udělejte mi to tady ještě 

bezpečnější“. Očekávání a přicházející frustrace. 

To, co mě těšilo, byl její znovunavázaný vztah se starší dcerou. Dovolila matce znovu se 

zapojovat se do jejího života, i když zatím u Jany při setkáních převládala role pasivní 

posluchačky. Do Anniných rozhodnutí nezasahovala, ani je neusměrňovala. Odevzdaně 

poslouchala, jak potenciální tchyně Anně ovlivňuje život.  

Na sezeních ale vztah s dcerou více rozebírala. Vyrovnávala se s událostmi, které 

u Anny propásla, u kterých nebyla. Maturita, Vánoce. To, že ji ztratila, pociťuje od jejích 

osmnácti let. „Musela jsem volit, nemyslela jsem na ni, cítila jsem se sama, že kvůli 

Simče nemůžu. Musela jsem to strašně potlačit. Mám to ještě na řešení!“  

Pořád ve vztahu k dcerám pociťovala napětí. Měla strach o Simonu, aby si ji zase 

nevzala babička.  

Se vztahem k práci na dalších sezeních došlo k významnému zlomu. „Mám dvě 

možnosti – buď budu se Simčou bez koruny, anebo vydělám korunu.“ Dospělejší 

zpracování problému mělo později pozitivní výsledek. Byla přijata na odborné 

pracoviště.  

Přineslo jí to pocity, kterým se předtím vyhýbala. Náročnější situace, převzetí 

odpovědnosti za sebe a dceru ji sice stresovaly, jak říkala, „musím myslet na všechno,“ 

ale učila se. Jak mi řekla, musela si zavést diář, kam si píše každý krok. „Čím to, že 

najednou začalo být dřív? Včera jsem tam jela [do nové práce], dnes a zítra tam půjdu 

taky.“ 

Rozuměla jsem tomu tak, že zažívá opětovně pocit, kdy v práci byla spokojená.  

V dalších našich sezeních jsme se zaměřily na vynořující se problémy v nové práci, 

Janiny nejistoty, obavy. Postupně ale získávala pocit, že to zvládne. Že je na pracovišti 

jediná, která není nemocná, že nepříjemný nadřízený je nepříjemný na všechny, ne 
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jenom na ni. Ocenila jsem ji za pokroky, které udělala, co sama vyřešila. Nad její síly 

v té době byl jenom počítač. „Ale já se budu snažit, jak to půjde.“ 

Ke konci jednoho ze sezení Jana pronesla: „Přes ty starosti – neřeším psychický 

problémy, nebudu je řešit.“  

Měly jet i se Simčou za babičkou do Příbrami. „S maminkou je to teď dobré, s babičkou 

ne. Simča na ni naráží. Říká, že za „tou sekyrou“ nepůjde. Ještě toho měla dost na 

srdci, ale byl konec sezení, tak jsem ji přerušila a nabídla, že to příště probereme. Jana 

to ještě uzavřela: „A já chci, aby si řekla svoje, ne jak já! Třeba mi i něco řekne, ale pak 

se omluví.“  

V této fázi, několik sezení před koncem, jsem zaznamenala u Jany zajímavý posun. 

Vzdor? Odhodlání? Odpor? Měla poslední slovo na sezení. Postavila se mně – 

v zastoupení matky? Měla naplánovanou návštěvu u maminky. Potřebovala si to 

vyzkoušet nanečisto? Byla jsem zvědavá, co to všechno bude znamenat, jestli přijde 

příště a jak se ten nový postoj bude projevovat.  

Na další sezení přišla včas, poinformovala mě, jak se jí povedlo přemluvit Simonu 

k táboru s azylovými dětmi, jak se upevňuje v postoji a podmínkách, kterými vymezuje 

návštěvy otce za přítomnosti babičky v azylu, nebo někde venku, mimo jejich dům. Že 

práci nějak zvládá: „Já si časem zvyknu.“  

Pak se rozpovídala o průběhu návštěvy maminky v Příbrami. „Je to v pohodě, maminka 

– má takový hlas... V dětství jsem z ní měla strach. K babičce jsme však šly se 

strachem. To bylo tak vždy. U ní jsem vyrůstala. Byla jsem hodně poslušná, co kdo řekl, 

to jsem udělala. Byla jsem jako loutka. Mlč, poslouchej. Já ale chci, aby se Simča cítila 

doma dobře. Karel mi na začátku manželství řekl, že má rád tichý poslušný puťky. 

Přestalo mě pak všechno bavit.“  

Simču viděla jako neurotickou. „Je na ní vidět zátěž, když po ní něco chci, začne být 

nervózní – v těhotenství jsem neměla dost pokoje, vlastně celou tu dobu, co jsme byly 

spolu.“ 
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S Janou jsem měla možnost se rozloučit. Přišla na sezení, o kterém jsme věděly, že je 

poslední. Bylo znát, že se jí z azylu moc nechce – od lidí, sociálních pracovníků, kde 

získala pocit jistoty, přijetí, pomoci s řešením její situace. 

„Ten azylák je jako chatička na dovolené.“  

„Já jsem ráda, ale nechce se mi od vás od všech, chce se mi jen od áčka. Jsou tady 

hodní. 

Prožila jsem hezký kus života.“ Po chvíli, v rekapitulaci, ke které jsem ji vyzvala, 

pokračovala.  

„Dřív mamka o mně pěkně nemluvila, zasévala, že jsem k ničemu, že vůbec nejsem 

schopna něco dělat. Tady to byl normální život – to, co zažívaj normální lidi, že někdo 

někoho potřebuje.“ 

Jeden z důležitých pocitů, který tady Jana zažila. Bez minulých nánosů, naučených 

scénářů, že je k ničemu. Vyjádřila se i k postavě matky, problematické, vydírající, 

sobecké – alespoň z pohledu Jany.  

„Mamku potřebuji pro sebe – abych nebyla sama.“ Byla si vědoma, že ji omezovala na 

svobodě, také se bála od ní odpoutat, „ale ještě nemám ten pocit, že můžu být sama.“  

„Co jsem se snažila – nebát se lidí (od malička jsem chtěla být sama). Teď, když něco 

chci, tak jdu a řeknu, jak s Marií [spolubydlící]. Je to zlom – to jsem nedělala. Já jsem 

neměla žádnej strach, jenom vztek. Jeden týden se mnou nemluvila a mně to bylo líto. 

Ti lidi ani neví, co bych já chtěla, co jsem musela udělat, abych se přestala bát. 

Z domova jsem za všechno, co bylo špatně, dostala facku. Každej den. Byla jsem 

utlumovaná, fackovaná. Můj život byl STRACH a STRACH.  

Karel viděl, že ho poslechnu, vzal si mě jinou, než jsem teďka. Kamarádka mi řekla, že 

můžu chtít a nechtít, ne jako loutka – jak to Karel viděl. Byla jsem s ním jak 

s kamarádem. Pak jsme neměli vztah. Taky už nejsem závislá na Karlovi a na všech.“ 

Na chvíli se vrátila ještě k soužití na budově A – byla tam dobrá parta. „Hodně mi to 

dalo.“  



   111 

„Babička pochopila, že nechci, aby byl Karel sám se Simčou. V práci zaostávám – to 

bude napořád. Jedna kolegyně chybí, vždy je někdo nemocný, já jsem stabilní. Za dobu 

tří měsíců jsem se ani jednou nespletla.“ 

S Annou si povídají, tráví spolu občas odpoledne. Zpočátku, jak vnímala Jana, bylo mezi 

ní a dcerou napětí. Teď vděčně poslouchá, jak ji Anna seznamuje se svými plány, co 

říká Sváťa [přítelova matka], jak a co bude. Anna jí sehnala polštář, protože ji už dlouho 

bolí hlava. („Nesmí mě bolet hlava, tak jsem měla dva polštáře. Teď jsem si lehla jinak 

na ten polštář od Anny, tohle je dobrý.“) 

Těší se, až ji Anna pozve do bytu, na který si chce vzít s přítelem hypotéku. Ale jen když 

budou hodné, jak řekla Anna. Svatba? „Nejdříve musí mít půjčku,“ řekla Jana. 

 

Interpretace a hodnocení 

V Janině životním příběhu od začátku bylo patrné nízké sebevědomí, zaseté postojem 

a výchovou matky, která ji ani v dospělosti nepřestala ovládat. Měla strach se matce 

i všem ostatním postavit. Naučila se mlčet, poslouchat a neobtěžovat. A to tak, že 

mlčela, i když jí manžel svedl svou nevlastní dceru. Každý, koho vpustila do života, jí 

něco vzal. Přišla o dcery, nevěřila si. Ze středoškolsky vzdělané ženy byla uťápnutá 

žena, která si nemohla a nechtěla najít práci. Její ambice sahaly po úklidových pracích. 

Bála se něco chtít, bála se za něco nést odpovědnost. Měla jistotu v matce a manželovi, 

kteří jí řekli, co má dělat. Vládli a ona odevzdaně poslouchala. Působila na mě jako 

zakletá princezna, čekající na zázrak. Velmi často unikala do denního snění, bránila se 

idealizací.  

V průběhu dvaceti psychoterapeutických sezení a ročního pobytu v azylu se učila z toho 

vzorce vystoupit. Učila se více si rozumět. Zažívala nový pocit důležitosti, důstojnosti 

a přijetí.  

Jana se mě několikrát snažila vtáhnout do rozhodování o jejím životě, s vírou, že já to 

umím lépe (podobně jako u nadějné zaměstnavatelky, která jí měla zabezpečit ideální 

pracovní pozici), aby si na druhé straně mohla potvrdit, že ona je k ničemu, případně se 
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opakovaně zklamat z nenaplněného, přílišného očekávání. Že se jí znovu potvrdí 

scénář, že nic nedělat znamená nic nepokazit.  

V těchto momentech ale došlo ke změně, Jana dospívala. Nezralé formy zvládání 

životních situací ustupovaly, nahrazovala je změna chování. Vybojovala si nazpátek 

pozici matky. Roli pečující a ochraňující matky dobře zvládala především u mladší 

dcery. Zlepšení a upevnění vztahu se starší dcerou bylo také patrné. V posledním 

sezení se dokonce vůči dceři vymezila podmínkou.  

Velmi cennou zkušenost získala v lepším prosazování se. Také si alespoň vyzkoušela 

přenosově „postavit se“ matce.  

Jana si pobyt v azylu pochvalovala. Změnu, kterou cítila, že udělala – moci chtít i nechtít 

– připsala sobě a své kamarádce, přesto, že jsme o tom spolu opakovaně mluvily. 

Zlepšila se, učila se rozhodovat sama.  

 

8.2.2 Pavel 

Na příchod šestatřicetiletého muže v rozvodovém řízení mě upozornila kolegyně, kterou 

vyděsil. Přišel do kanceláře, kterou jsme společně sdílely, domluvit si termín terapie. 

Popocházel po místnosti, v ruce měl podle jejích slov nůž, se kterým si provokativně 

hrál. V průběhu chvíle, ve které hledala volné místo v harmonogramu terapií, se cítila 

velmi nepříjemně.  

Na sezení s ním jsem se připravila. Zeptala jsem se na názor na jeho potenciální 

nebezpečnost jeho sociální pracovnice. Řekla, že při vstupním pohovoru uvedl, že 

docházel na psychiatrii a bere léky na uklidnění. Uspořádala jsem židle tak, abych byla 

co nejblíže u dveří.  

Urostlý muž, vyučený technik a aktivní řidič, pracující jako osoba samostatně výdělečně 

činná v osobní dopravě, od prvního setkání dominoval. Má tři děti. Do azylu přišel 

s tříletou dcerou, kterou měl svěřenou do péče. Starší děti, v pubertálním věku, žijí 

u první manželky, která se znova provdala.  
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Na sezení přišel bez dcery, která v tu chvíli byla v péči své matky. Na úvodní otázku 

o jeho vztahu k Evě, druhé manželce, se kterou se rozváděl, odpověděl: „Je s milencem. 

Ona ví, že umím leccos. Nechci si fandit, ale na mně nemá.“ Překvapil mě útočný tón, 

i to, co říkal. Zareagovala jsem na jeho rozzlobenost. Omluvně řekl, že nemá dobrou 

náladu kvůli konfliktu se sociální pracovnicí. Stěžoval si na její aroganci. Cítil se jako 

kriminálník, nad kterého se vyvyšovala. „Je to postup bachaře vůči vězňům. Zvažuju, že 

se budu bavit s úplně nadřízenými tohoto střediska.“ Nebyl spokojený s podobou 

sociální práce ve středisku. Řekl, že když on byl náčelníkem štábu při záplavách, 

s takovými lidmi, jako je ona, zametl. Stěžoval si nadřízeným, nebo je nadřízení 

propustili. Po této demonstraci síly zmírnil tón a téma hovoru.  

Představil se jako nesmírně vytížený člověk, který je buď v práci, a to 12–13 hodin, nebo 

se stará o malou dceru. Evu, do té chvíle pořád ještě manželku, miloval a stále miluje. 

Doufá, že se vrátí, aby byla s ním a s dcerou. „Jsem tady proto [v prostorách azylu], aby 

mě sociální pracovnice viděla.“  

Úvodní seznamovací půlhodina byla u konce. Zeptala jsem se, jestli chce přijít příště, že 

mám volnou hodinu. „Tak vidíte, není co řešit.“ Zvedl se a odešel.  

Pavel mi toho o podrobnostech svého života moc neprozradil. Předváděl zastrašovací 

bojový tanec tu vůči milenci své ženy, tu vůči sociální pracovnici. Měla jsem před sebou 

(alespoň jsem to tak tušila) zraněného a opuštěného muže s finančními problémy, který 

těžce nesl azylový režim. Stěžoval si na aroganci a sám tak působil. Ale nebezpečný 

nebyl.  

V úvodu dalšího sezení pronesl, že na jeho pokoji právě sedí Eva. „Nenechám ji 

chcípnout hlady, její milenec ji neuživí.“ Plynule pokračoval: „Jestli se ptáte, jestli se 

mnou spí, tak ne. [Neptala jsem se.] Dokázal jsem, že jsem lepší než její milenec. Jsem 

starý osel.“  

To nejdůležitější mi řekl hned na začátku. Už zase navázal kontakt s manželkou.  

Poté se rozpovídal o dceři. Když popisoval, jak roztěkanou mu ji manželka vrací, 

předváděl to na plyšové žirafě, která byla vedle na křesle.  
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Začal mluvit o dluzích, které má. Půjčka peněz na pronájem auta, které se pak rozbilo, 

další půjčka a už byl v začarovaném kruhu. Dluží na bytě, na pronájem nemá. Kromě 

jiných dluží i bratrovi, o kterém se hezky nevyjadřoval. V podstatě si vrátit peníze ani 

nezaslouží. Navíc proti němu bratr poštval i otce, armádního plukovníka, kterého si 

v dětství moc neužil, protože doma často nebyl. V občasném kontaktu s otcem ale je, 

a to když si otec vypůjčí vnučku. O matce, která pracovala v pohostinství, ale mluví 

s pochopením.  

Povídání do těchto chvil nebylo moc souvislé, Pavel přeskakoval z tématu na téma, 

nedal mi prostor, abych se na něco zeptala. Místy jsem stěží sledovala, o čem mluví.  

Začala jsem průběh sezení více vést. Vrátila jsem se k aktuální situaci v azylu. Zajímalo 

mě, jak se vypořádal s trestnými body, které minule dostal a kvůli kterým (jak jsem 

dodatečně zjistila) se na prvním sezení tak zlobil. Také jak si přivykl na komunitní 

soužití. „Dá se to přežít – něco tady není špatný. Ale těch 20 bodů, jak v base.“ 

V odpovědi, na to, s čím má největší problémy, mě poučil: „No, uklízení. Přece, to by 

mělo psychologa napadnout. Vědma.“ Nereagovala jsem. Byla to jedna z ironických 

poznámek, které provázely i další sezení.  

Vztah k jeho ženám začal nabývat zřetelnějších kontur. Povídal o bývalé manželce 

a jejím manželovi, kterým také finančně pomáhal. „Nechci, aby starší děti přišly 

o mámu.“ Rozpovídal se o tom, jak rozkošné dětičky má bývalá manželka se 

současným manželem. Působilo to dost nevěrohodně, ale to jsem nekomentovala. 

Uzavřela jsem to tím, že mě některými svými postoji, jak se o své bývalé partnerky, 

nehledě na jejich aktuální vztahy, pořád stará, překvapuje. Pavel zareagoval na mírné 

uznání, výmluvně se na mě podíval a řekl: „Co mám dělat s Evou, nakopnout, políbit, 

uškrtit?“ Touto reakcí ukončil i naše sezení, jehož čas vypršel.  

Po sezení jsem si také položila otázku, co budu s Pavlem dělat. Bude tady ještě příští 

týden, když hned po příchodu nachytal trestné body? Jeho povídání bylo zmatečné, 

občas agresivní, občas vychloubačné. Když si stěžoval na otce, který podle jeho slov byl 

ve vysoké armádní funkci, jak kdyby sám tím plukovníkem byl. Ať už byl jeho otec 

čímkoliv, vnímala jsem jakousi hrdost na to, co otec dokázal. Nebyl dítětem kohokoliv.  
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Utvrdila jsem se v pocitu, že mám před sebou muže, který je v zoufalé situaci. Jak 

zacházet s jeho agresí? Zraňuji ho taky? Nejsem podle jeho představ? Nebylo to 

příjemné, ale vnímala jsem za tím spíš obrovskou, existenční úzkost. Rozpadal se mu 

druhý manželský vztah, jehož ukončení si ještě nechtěl připustit. Zůstal na výchovu 

dcerky sám. To nejdůležitější, co mi chtěl sdělit, bylo, že Eva přišla za ním, i když spolu 

nespí. Povzbudilo ho to, přesto plně nerozuměl, proč, když se snaží, není doceněný.  

Pavla jsem neviděla měsíc, pak se znovu objednal. Začal poměrně zostra sdělením 

svého životního kréda: „Před nikým se neponižuj, před nikým se nepovyšuj!“ 

A pokračoval: „Se mnou nemůže orat!“ Poté mě upozornil, abych si vzala tužku (odložila 

jsem si ji, abych se plně věnovala jeho vzteku, a chvíli jsem si nepsala). Aniž bych na to 

nějak reagovala, pokračoval dál: „V zásadě jsem se sociální pracovnicí řídil. Já jsem si 

to odpracoval.“ Plynule přešel k jinému tématu.  

„Mám lepší zprávu. Včera bylo něco hezkýho. Je to o tom, že neví, co chce. Když se 

s někým pomiluje, tak asi ...“ Významně se na mě podíval. „Jestli byste se ptala, jestli 

mám výčitky, tak nemám.“ Pronesl to způsobem, který mi nedovoloval pokračovat 

otázkou. Bylo to pro něj v tuto chvíli uzavřené. Důležitě až hrdě mi to oznámil.  

Vrátili jsme se k aktuálním otázkám, k dcerce a dluhům. Ač byl sám zadlužený, půjčil 

peníze příteli své ženy a ten se k vracení dluhu neměl. Když jsem parafrázovala to, co 

mi o své finanční situaci říkal, a konfrontovala ho s tím, co jsem o dluzích věděla 

z předchozího sezení, odpověděl: „V lepším případě si poradím, v horším tady nebudu.“ 

Pak plyšové žirafě, kterou si už minule vypomohl, vysvětloval složitosti svých finančních 

transakcí, které byly i tak nepřehledné. Z nich ale jasně vyplynulo, že si půjčoval peníze 

od různých podezřelých existencí. Při doplňující otázce mě pokáral, „co psycholožka 

neví.“ Na otázku po možné pomoci rodičů v situaci, kdy už mu dlužníci nevybíravě začali 

vyhrožovat, řekl, že by jim nechyběl. A od bratra se pomoci nedočká. „To dříve budu 

mluvit se žirafou.“  

Před koncem sezení se ještě jednou vrátil k Evě s tím, že mu je blbé se se mnou o tom 

bavit, když jsem žena. To, že mě vnímá jako ženu, zdůraznil podruhé. V jiné souvislosti 

řekl, že mi, jako všem ženám, nevěří.  
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Teď se potřeboval nahlas ujistit o pocitech Evy, která by se „přece jenom tak“, bez toho, 

aby ho měla ráda, s ním nevyspala. Na mou reakci nečekal. Prohlásil, že i když my jako 

ženy předstíráme, tak si je jist, že v této situaci (chování při sexuálním prožitku) ne. „A to 

se vám dá věřit.“  

„Já tomu nechávám volnej průběh. Já doufám, že se možná stane zázrak.“ 

Když jsem na konci sezení hledala datum příštího volného termínu, okomentoval to 

slovy: „Kdybyste se mě zeptala, tak jste se nemusela dívat do kalendáře.“  

V průběhu sezení Pavlův vztek ustoupil a přišla silná únava. Intenzivně zíval, aniž si 

ústa zakryl rukou. Podotkla jsem (nenapadlo mě, jak jinak ho na to upozornit), že zívá 

nějak divně. Ujišťoval mě, že je v pořádku, jenom vůbec nespal.  

Pavel měl ze mě, nebo z toho, koho jsem mu představovala, zjevně strach. On se mnou 

nemluvil, on mi některé věci jen oznámil. Na moji reakci nečekal. Opakovaly se 

momenty, kdy mluvil k plyšové žirafě. Ta ho nemohla zranit. Za hodnotícími výroky na 

mou osobu – co mám nebo nemám vědět, co mám podle něj udělat – jsem viděla snahu 

dostat dění na sezení pod kontrolu. Byl nepředvídatelný. Chvílemi agresivní, chvílemi 

zranitelný.  

Co chtěl Pavel od sezení, mi začalo být jasnější, když podruhé, těsně před koncem, se 

vrátil k Evě a k potvrzení jeho přesvědčení – vyspala se se mnou, má mě ráda, něco to 

znamená. Tak se bál, abych mu tu jistotu nevzala, že nejen nečekal žádnou odpověď, 

ale přispěchal s prohlášením, že jediná jistota, která o ženách platí, je tato.  

Přemýšlela jsem, jak uchopit to, co mi řekl. Jistoty, na kterých stavěl, byly do značné 

míry iluzemi. Vyjádřil se způsobem, který nepřipouštěl pochybnosti. O citech žen lze 

soudit z chování při milování. Udržování tohoto sebeklamu ho stálo hodně sil. Ale věřit 

v něco potřeboval. Křehká jistota.  

Později jsem mohla sledovat, jak se Pavel vyrovnává s potížemi, které jej potkaly. Dceru 

měl hospitalizovanou v nemocnici a Eva mu oznámila, že čeká s přítelem dítě. Těžce 

těhotenství Evy, stále ještě své manželky, nesl. Nepřestával se srovnávat s novým 

manželčiným partnerem, nemohl mu přijít na jméno a nešetřil hrubými výrazy. Navíc od 

něj stále nedostal zpět peníze, které mu před časem půjčil. Ale ty pro něj na tomto 
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sezení nebyly nejnosnějším tématem. I tak, jak znovu připomněl, mu nemá kdo pomoci. 

Pro rodinu je černá ovce, póvl. Dokonce i matka, po které se dcera jmenuje, ho nechala 

na holičkách. Mohla pomoci, ale nepomohla. Nakazila se, jak řekl Pavel, od otce.  

O dceru měl upřímný strach. To, jak mluvil o péči, kterou jí zabezpečil, bylo pro něj 

typické. „Kolem dcery skáče doktor Zach a jeho žena. Doktorů je tam dost. … Kolem 

malý se vochomýtá Jirka. Je to špička chirurgie kliniky.“ Znovu se pokoušel 

demonstrovat sílu, ale spíše to působilo jako ujišťování, že pro dceru udělal vše.  

Všimla jsem si, že byl hodně ztrhaný a unavený. Řekla jsem mu to. Na chvíli vystoupil 

ze své role sebevědomého bojovníka a přiznal, že mu hrozí odejmutí řidičského 

průkazu, což pro jeho zaměstnání byla zásadní komplikace.  

Sezení bylo i pro mě náročné. Střídaly se Pavlovy silně agresivní projevy, především na 

adresu Evina partnera a nechtěného těhotenství, s chvílemi smutku, zklamání 

a vyčerpání. Možná, že i únava přispěla k tomu, že začala prosvítat Pavlova lidštější 

tvář, bez nánosu silných slov, zastrašování a vytahování.  

Zajímavé bylo, že na Evu se nezlobil. Ani náznakem. Za všechno mohl její nemožný 

přítel, který to udělal schválně. Nezlobil se moc ani na matku. Jen byl jejím chováním 

zklamán. Myslel, že pro jeho dcerku se obětuje více. Na otce měl pokaždé něco. 

Závěrečnou větu na sezení, kde unaveně přiznal, že udělal různé chyby, ale vztah 

s dcerou je pro něj zásadní, jsem mu věřila. Byl mi i o něco sympatičtější.  

Těžký otřes byl na Pavlovi znát i v průběhu dalšího sezení. Přišel v teplákách, nevoněl. 

Bylo mu to jedno. Dcerka se už zotavovala, ale jeho pochroumané sebevědomí ne. 

Oháněl se, jak se dalo, platil za hlídání dcery klientce z azylu. Pořád se nepřestával 

starat o Evu, dával jí peníze na jídlo. A doufal, „že jí dojde, kdo je kdo.“ 

Ke konci sezení se zmínil, že se možná objevil někdo nový. „Pro dceru by to nebylo 

špatný. Ale ona [jak jsem se dozvěděla později, klientka z azylu, Katka] je teď 

nešťastná. A musela by chtít.“ Do toho zaklepal můj kolega, psycholog, kterého klienti 

znali jako zástupce ředitele. Zajímavé bylo, jak po malém zdržení reagoval Pavel. 

Nelíbilo se mu to. „Tenhle mladej vás pořád ruší. Ten si nemusí hledat, pracně hledat... 

Letí na něj.“  
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Využila jsem tuto situaci k otázce, na co se chce v naší práci nejvíce zaměřit. „Nový 

vztah, ve kterém bych byl spokojen. Teď co můžu, nebo musím, tak pumpuji do Evy, to 

mě nevytrhne. … Spíš si ji neudržím.“ 

Jako kdyby přicházelo vyrovnávání se skutečností rozchodu.  

V mnoha ohledech bylo důležité následující sezení. Přišla jsem do kanceláře asi o jednu 

minutu později. Pavel významně poklepal na hodinky. Byl to jeho čas. Popocházel po 

místnosti, rozhlížel se, všiml si nového plakátu na stěně. „To máte tady nový. … Jednou 

policajt, vždycky policajt,“ okomentoval můj neverbální údiv nad jeho postřehem. Nevím, 

jestli byl, nebo nebyl. Měla jsem podobný pocit, že zveličuje, jako když uváděl, že jeho 

otec je armádní plukovník. Důležitější mi přišlo připomenutí formálních pravidel a jeho 

citlivost, že možná pro mě není tak důležitý.  

Měl problém si sednout na obvyklé místo. Vybídla jsem ho, ať si vybere jednu ze židlí. 

Vybral si kožené otáčivé křeslo kolegyně, nejvyšší židli v místnosti. Spokojeně se usadil, 

viditelně si optickou převahu užíval. Možná i to ho podpořilo v konfrontačním tónu, ve 

kterém se nesla část našeho sezení. 

 Na otázku, jestli byl u lékaře (minule si stěžoval na příšerné hučení v hlavě), Pavel 

odpověděl: „Já nevím, v kostele jsem nebyl, tak jsem asi byl. To byste měla jako doktor 

psychologie vědět, že [bolesti z pohmožděnin] jsou nadlouho. Do pasti hry jsem se 

vděčně chytla: „Můžu něco vědět o bolestech páteře, ale nevím, co a v jakém rozsahu 

máte poraněno.“  

„On to Jiříček vyřeší,“ poznamenal Pavel.  

„Kdo je Jiříček?“  

„Dr. Zach je náš rodinný lékař,“ významně pronesl.  

„Kdy tam jdete?“  

„V pondělí, nevím… Bolest je relativní – u policie jsem byl jedenáct let, tak bolest se dá 

vydržet.“ Podrobněji mi vylíčil, kdo mu ty pohmožděniny udělal a že s tím jde na CPZ.  

„Co je CPZ?“  

„To přece každej ví… Já vás mám za chytrou osobu.“ 
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„Co z toho soudíte, že to nevím?“  

Na výplatu z pohledu transakční analýzy nedošlo, hru, ve které jsem tahala za kratší 

konec, kdy jsem neprohlédla, že Pavel mě testuje, na kolik jsem ho hodna, ukončil sám 

povzdechem: „Co můžu já soudit, když ani nevím, jak řešit svoje věci.“ 

Role jsme si vyměnili. Zeptala jsem se na nový vztah. „Katka je velmi zklamaná z toho 

bývalého chlapa a vy jako psycholog musíte vědět, že není dobré si na někom jiném 

řešit svoje věci.“  

Ve vztahu s Evou byl zase aktuálně ochráncem, který ztrestá toho zloducha, „chraň jej 

pánbů, nevyleze z kriminálu,“ jejího milence, který se k ní podle jejích slov ošklivě 

zachoval. Je to na Evě, aby to vyřešila. Mluvil o jejím nenaplněném slibu sexu. Nevyčítal 

jí to, bylo jí špatně, jen znova zdůraznil, že s ním se není třeba bát. Zajímavě shrnul 

vztah s Evou: „Zaprvé je to kamarádka a je velmi zklamaná. Já ji miluju, ale nehodlám 

čekat donekonečna. Šestnáct let, než Ela vyroste, bude mi 51 a co pak…“ 

Ocenila jsem, jak je starostlivý a co všechno pro Evu dělá, jak ji nenechá padnout. Na 

druhé straně jsem mu připomněla, že si ho pamatuji, jak chodil pěkně oblečený 

a upravený. A že teď je na něm vidět, jak těžkým prochází obdobím. Reagovala jsem 

také na to, že znova přišel s viditelnými známkami zanedbané hygieny a zevnějšku.  

Pavel byl očividně tímto empatickým přijetím povzbuzen. Pronesl: „Na mně hovno 

záleží. Je to nápor na nervy, to přirozeně bezpochyby a bezesporu.“ Řekl, že 

i psycholog, ke kterému předtím docházel, to vidí tak, že Eva to vše dělá pod 

psychickým tlakem svého přítele. „Kdyby mě neměla ráda svým způsobem, nespala by 

se mnou, aspoň někdy.“ 

Sezení ukončil telefon, který nejprve několikrát nevzal (zvonění ale nevypnul) a ve 

kterém se s někým dohadoval o splácení dluhů. 

Na dalších sezeních Pavel dále řešil stále se proměňující vztah s Evou, ze kterého už 

bylo patrné, že i když je a bude jí nablízku, k obnovení soužití nedojde.  

Více se věnoval novému vztahu. Měl své nároky. Přesto, že o něj usilovala dlouholetá 

kamarádka, která se mu občasně starala o dceru, zajímavá pro něj nebyla. „Partnerka 
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musí být reprezentativní.“ Zajímala ho azylová klientka, jež podle jeho slov byla v těžké 

situaci. Jedno dítě měla navíc postižené.  

Období Vánoc Pavel prožíval smutně. Vzpomínal na to, kdy ty pěkné Vánoce skončily. 

Ve všech zlomových momentech hrály roli jeho důležité ženy. První období pěkných 

Vánoc skončilo tím, jak máma přestala péct cukroví. Podruhé se Vánoce pokazily, když 

mu jeho první žena vzala děti. A potřetí, když se rozpadlo druhé manželství a tím 

i představa promilovaných Vánoc a dovádění s malou dcerou.  

Realističtějším hodnocením sebe ukončil sezení. „Já jsem šik [!], který si neumí vybrat 

partnerku. Jak říká máma, jsem blbej. Mám exekuce. Já vím jedno, že bych spal 

a musím do práce...“ 

Dva týdny se Pavel omlouval a pak přišel na poslední sezení.  

Nastaly změny. Některé byly znát, Pavel byl ostříhaný, oholený, upravený. Také jsem to 

ocenila.  

„Jsem živej? Ne. Furt miluju dcerku a její matku.“ Výstižně popsal patový stav, ve kterém 

se nacházel. Oznámil mi, že mu známí seženou byt mimo Prahu, že má vyřešené 

hlídání dcerky.  

Na otázku, jak se Eva k němu chová, se obrátil na plyšovou žirafu. „Jí to můžu říct. Eva 

porodila mrtvou holčičku.“ Zaměřila jsem se na to, jak to celé prožíval a co to pro něj 

může znamenat.  

„Nic extra. Je to k posrání. Babička říkávala, že naděje umírá poslední.“ 

Ještě chvíli pokračoval v oznamování dalších rodinných průšvihů. Pak představil plán, 

jak vyřešit dluhy i vydírání ze strany jeho dlužníků. Nabídla jsem mu i jiný pohled na jeho 

řešení zahrnující nemalá rizika. Byl ale rozhodnut. Opustí Prahu, vypořádá se s dluhy 

svým způsobem. Pochvalně se vyjádřil o vztahu s Katkou. „Bylo by nám dobře, ale ona 

nechce z Prahy. Nepochopí, že všichni chlapi nejsou stejní. Já jsem sehnal bydlení. 

Stejně požádám o byt v Praze. … Jaký mám z toho vztahu pocit? Uměl bych dát lásku jí 

i klukům. A když ona vezme partnera k rodičům...“ 

Bylo to poslední z 11 sezení. Nemluvili jsme o konci terapie, ale o možném konci 

azylového bydlení.  
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Interpretace a hodnocení 

Pavlův příběh má pro mě mnoho bílých míst. Nebyl (nechtěl nebo nemohl) být pokaždé 

upřímný, možná si i vymýšlel, o minulosti moc nemluvil. Převládala aktuální vztahová 

témata, která právě řešil nebo se kterými se potřeboval vypořádat. Přesto jsem v něm 

vnímala nesmírně zranitelného a zraňovaného muže. Ukazoval, co všechno vydrží. 

Připomínal mi romantického rytíře, neohroženě zachraňujícího slabé a bezmocné. 

V jeho případě především ženy a děti. Do toho mi zapadl i příběh o seznámení Pavla 

s Evou, který jsem se později dozvěděla od sociální pracovnice. O tom, jak se 

zachránce zamiloval do nevinné oběti. Pavel se spolupodílel na odebrání tehdy ještě 

nezletilé šestnáctileté dívky od její nefunkční rodiny. Po umístnění do Klokánku ji 

pravidelně navštěvoval. Zamiloval se do ní a záhy po dovršení Eviny dospělosti si ji, již 

těhotnou, vzal za manželku.  

Vyhýbal se tomu, abych ho zažila, jak něco nezvládl. Pořád pociťoval napětí, že ho 

můžu nějak zranit. Pro tyto momenty využíval plyšovou žirafu, které to povídal, nebo na 

mě směroval nějakou poznámku nebo použil hrubé slovo. 

Potřeboval, abych byla bez chyby. Abych ho svou nedokonalostí nezraňovala. 

Několikrát na mě apeloval, abych dokonalá byla. Velmi rychle se ke mně začal 

vztahovat. Všimla jsem si prvků zrcadlícího přenosu, které jsem vzhledem k formě 

a délce naší spolupráce nezpracovávala. 

Projevy jeho velikášství, které působily místy velmi arogantně, se střídaly s propady, 

pocity úplné bezmoci.  

Potřeboval, abych ho ocenila, jak byl starostlivý, jak žádná z jeho žen nepřišla zkrátka.  

Pavel v průběhu pětiměsíčního pobytu v azylu s pravidly a režimem velice bojoval. 

Nepřijal ho. Nesmířil se s tím. Několikrát mu terapeutický prostor posloužil k ventilaci 

agrese na sociální pracovníky nebo pro lízání ran, které v průběhu komunitního soužití 

schytal.  

Malé náznaky změn, realističtější pohled na sebe, vyrovnání se ztrátou manželky, jsem 

zaznamenala. V průběhu terapie si za jeden z cílů dal nalezení nového vztahu. To se 
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mu povedlo. V jedné chvíli měl i pocit, že se mu začíná dařit. Tyto dílčí změny jsem 

považovala za úspěch.  

Sociální pracovníci zvláště druhou část Pavlova pobytu tak pozitivně nehodnotili. Jak 

jsem se dozvěděla další týden, Pavel se s nimi rozešel ve zlém, s vyhrožováním 

a projevy vzteku, které vyústily až v poškození dveří. 

 

8.2.3 Anna 

S Annou, pětatřicetiletou vdanou ženou, vyučenou pekařkou, matkou dvou dětí, jsem 

začala pracovat po čtrnácti týdnech jejího pobytu v azylu. Doporučila ji sociální 

pracovnice jako nadějnou klientku, která má drogovou minulost, ale teď, od doby po 

porodu holčičky (o prvním dítěti viz dále), se moc snaží. Působila trochu zanedbaně 

a hrubě, v kontrastu s pečlivě vystrojenou, zdravě vypadající jedenapůlletou dcerkou, se 

kterou po většinu času docházela na sezení.  

Anna byla od prvního sezení hodně přímá. Nehledala dlouze slova a složité formulace. 

Mluvila tak, jak jí to přicházelo na jazyk.  

Pocházela ze sedmi dětí, z toho její dva sourozenci už nežijí, bratr se oběsil, sestra 

zemřela v sedmnácti letech „na výron, výduť mozku“.  

Do azylu přišla proto, že už nechtěla žít v jednom domě s přítelovou matkou, která 

bydlela v bytě pod nimi. Přítel, otec Marie Kristýny, se oběsil. A jeho matka Anně 

vytýkala, že ho neuhlídala, že ho zabila. Anna to s ním neměla lehké, surově ji mlátil. 

Podle jejích slov následkem drog trpěl schizofrenií a paranoiou.  

Ze dne na den přestala brát heroin, který nahradila Subutexem, a to od chvíle, co se 

dozvěděla, že je těhotná. To bylo v pátém měsíci těhotenství. „Heroin jsem brala hodně, 

i 16 mg denně, ale vydržím taky moc.“ Teď brala léky (Zoloft a Prosupin), aby měla 

energii. Předepsala jí je „psycholožka“ (říkala tak i psychiatrům), která pomohla jí i její 

matce. Na otázku, jak je na tom teď, řekla, že je od porodu čistá, nebere nic, ani neměla 

krizi. Jenom ji teď trápí už dva měsíce migrény. 
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Po tomto představení, kde jediným světlým bodem byla dcera a Annino odhodlání se 

vším se poprat, jsem jí nabídla, jestli nechce s některými problémy více pracovat 

a využít terapeutické služby. Anna odpověděla spontánně „Jestli to může pomoct, tak to 

neuškodí.“ 

Annina snaha mi byla hodně sympatická. K dcerce se chovala pěkně. Byl přitom na ní 

sice vidět motorický neklid, ale spolupracovala a na nic si nehrála. Zaujal mě moment, 

kdy říkala až hrdě, jak hodně vydrží, a že je tím sama překvapená. A také to, jak záhy 

doplnila, že vědomě chtěla brát toho co nejvíce. Nebyla jsem si jista, jestli jsem dobře 

slyšela, ale zapadalo by to do těch několika informací, které o sobě řekla. Nebyly veselé.  

Na dalším sezení se Anna více rozpovídala o svém životě.  

Otec byl alkoholik. Moc pěkných vzpomínek z dětství na něj nemá. Pamatuje si, že 

slavila jediné narozeniny, ve třech letech, a to když táta nepil.  

„Od mala jsem byla hajzlík, byla jsem až moc vzteklá.“ V sedmi letech byla zneužita 

cizím člověkem cestou ze školy, v jedenácti letech něco ukradla, ale i když ji chytli, 

uvedla údaje sestry, takže sama z toho vyklouzla.  

Provdala se do Španělska, porodila tam syna, o kterého ale v jeho čtyřech letech přišla. 

Připravil ji o něj manžel. Jak Anna řekla, byl ve výhodě před španělskými úřady. Pohrozil 

jí, že pokud se o něco pokusí, nechá ji zavřít za drogy. Ale prý bral hlavně on. Teplé 

Španělsko, kde žila třináct let, jí doteď chybí. Poté, co ztratila syna, začala pravidelně 

brát, 6 mg heroinu denně. Aby měla na dávku, živila se různě, i prostitucí. Ale jak řekla 

„raději s chlapama, než bych měla krást“. Podotkla jsem, že to bylo asi dost 

nebezpečné. Anna řekla, že jí to bylo jedno, brala hodně, chtěla umřít. Ale v sexu se 

vždy chránila, vždy s prezervativem, někdy i dvěma. „Raději jsem neměla na dávku, než 

bych měla jít nebezpečně.“ A taky vůbec nepije, alkohol ji odpuzuje kvůli otci.  

V kontaktu je jenom s jednou sestrou, vdanou. Na další, která bydlí v Mostě, moc dobře 

nevzpomíná. „Vyhodila mě z domova, poslala do Prahy bez peněz. Ti, co pro mě přišli, 

mě dodávkou vezli na E55.“ Pohrozila jim, že je udá, odvezli ji nazpátek. „Nepotřebuji ji 

vidět, ona se ozve, jen když chce prachy. … Matce mám leccos za zlý, ale čím jsem 

starší, tím více chápu, že to měla těžký.“ 
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Poslouchala jsem ženu, která doteď nezmínila jedinou hezkou vzpomínku. Mluvila 

o třech nejtěžších chvílích, které ji nejvíce ovlivnily. Ztráta syna, bratra a sexuální 

zneužití. Povídala o tom všem s odevzdáním, bez větších emocí. To už bylo. S tím už 

nic neudělá. Ale  

kdykoliv se podívala na dceru, byla to jiná žena. O Kristýnku hodně stála. Už v porodnici 

řekla, že bez ní neodejde. Na oficiální jméno sice musela sedm měsíců čekat, až jí její 

papírově pořád ještě manžel ze Španělska udělí souhlas. Ale byla jenom její. Řekla, že 

je to její druhá šance. A udělá všechno pro to (a to odhodlání bylo z jejího hlasu i znát), 

aby jí ji nikdo nevzal. 

Na konci sezení, jsem se jí zeptala, jaké má plány, aby se jí to teď už povedlo. Anna 

řekla: „Důležité pro mě je, aby mi malá nelhala! Nemám ráda, když někdo něco slíbí 

a pak na to prdí. Nesnáším lhaní a pokrytectví.“ Když jsem se jí zeptala, jestli je někdo, 

o koho se může opřít, uvedla, že máma jí pomůže s penězi, ale nebýt vdané sestry, byla 

by na tom zle. „Postarala by se, kdyby se mi něco stalo. I v Bohnicích za mnou byla. 

Pohádáme se, ale já ji mám ráda.“ 

Už jsem věřila, že jsem se s tím „braním co nejvíc“ nepřeslechla. Anna měla hodně 

důvodů, proč už nechtěla být. Ztráty, se kterými se těžko vyrovnává. Na druhou stranu 

byl v jejím přístupu k životu rozpor: i když riskovala v tom, kolik vydrží její tělo, a vědomě 

si ho taky ničila, důsledně dodržovala podmínky bezpečného sexu. Mohla mi lhát, mohla 

si vymýšlet, ale v tomto jsem jí věřila. Jak jsem později zjistila, spíše neříkala, nebo se 

nechlubila některými aktuálními záležitostmi, které se jí nepovedly. Chybějící emoční 

prožívání u jejích životních tragédií bylo zajímavé. Když jsem ji vybídla, aby mi 

o okolnostech ztráty syna řekla něco víc, na chvíli se hodně rozesmutněla, ale pak to 

rychle přešla s tím, že to už se nespraví. Už to emočně přestala prožívat. Syna ztratila. 

V kontaktu s ním není, a i když se mu zpočátku pokoušela psát ke svátkům, myslí si, že 

mu to jeho otec nepředal. Že o ní nic neví. A že možná, až bude mít svůj rozum, 

v dospělosti, ji vyhledá.  

Další sezení začalo popisem aktuálního konfliktu se Sandrou, třináctiletou dcerou 

azylového klienta, se kterým byla Anna, jak řekla, pouze v kamarádském vztahu. Hodně 

si na Sandřino chování a její nevychovanost stěžovala. Když jsem jí nabízela pohled, že 
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může na ni žárlit, když se kamarádí s jejím otcem, znova mě ujistila, že ona s ním pouze 

kamarádí. Že on jí pomáhá s malou dcerou. Přestože v azylu nikdo nepochyboval 

o jejich mileneckém vztahu, Anna tento vztah několikrát popřela. O něco později, když 

byla jejich známost u konce (netrvalo to dlouho), kdy jí pan Sedlák nadával do feťaček 

a ona na oplátku mu vyhrožovala, že ho udá na vedení azylu, že byl o víkendu opilý, 

připustila, že nějaký sex byl, ale o vztahu nemůže být ani řeči. „Zatrhla jsem bydlení 

s chlapem, na to se necítím. Sedlák mi udělal žárlivou scénu, i když já s ním nic 

nemám!“ Pochvalovala si, jak brzy jej prokoukla. „Ochránila mě představa bydlet s ním, 

on pomlouvá manželku! Nervák žárlivej – to ne!“ Vztah skončil, ale velmi silné konflikty 

s jeho dcerou ne.  

Přemýšlela jsem, proč bylo pro Annu tak těžké mi říct, že nějaký vztah má. O minulosti, 

o bolestných věcech mluvila hodně otevřeně, ale její důvěru v aktuálních problémech 

jsem asi neměla. Všímala jsem si, že mě často přeruší, když jí něco říkám, jako kdyby to 

nepotřebovala slyšet. Možná to bylo její netrpělivostí, možná nebyla zvyklá s někým svůj 

život prožívat. Později jsem jí to i řekla, odsouhlasila mi to, ale změna v postoji ke mně 

se nekonala. Bylo asi příliš brzy a příliš dlouhou dobu byla sama.  

Pak jsem měla možnost vidět Annu v záchvatu vzteku. Přehnala se po chodbě okolo 

mě, aniž se na mě podívala, ve snaze dostihnout Sandru, velmi hrubě jí nadávajíc. 

Zaskočila mě ta intenzita vzteku mířící na ještě nedospělou dívku. Sociální pracovníci ji 

také upozornili na nepřiměřené chování, pohrozili i ukončením pobytu. Nakonec za to 

dostala trestné body, které si odpracovala. Nedlouho poté byla přestěhována na jinou 

budovu.  

Na příštím sezení jsem čekala, jestli a co k tomu Anna řekne. Přišla jako vždy přesně, 

s úsměvem. Popisovala, jak hrozně se ta Sandra chová, co všechno provádí. Také to, 

že to asi přestřelila a že má za to trestné body. Řekla jsem, že jsem ji viděla a že jsem 

tím byla překvapená. Anna si mě prý nevšimla. Nic dalšího neřekla. Jen jestli to bylo 

moc. Bylo, přisvědčila jsem. Anna se neomlouvala, zlobila se na Sandru, ale pak hlavně 

na jejího otce, který podle ní nesl na tom, jaké děti jsou, hlavní vinu, i když je vychovával 

sám.  



   126 

„Jsem jako lepidlo na hrubiány,“ rozpovídala se o vztazích, které měla. Byly tak tři až 

čtyři.  

„Přítel – ten, co je mrtvej – spáchal sebevraždu. On ji [malou] měl hrozně rád. Že chci 

odejít, mě mlátil. Nezvládal to. Přes ty drogy měl deprese, feťácké deprese už čtrnáct 

dnů. Kojila jsem ji dva měsíce. Byl to blbý úsek, štvalo mě to, že zatahoval v bytě pořád 

závěsy.“ Když jsem se ptala, jestli ji tím, že pořád bral, nestahoval, řekla, že s tím 

problém neměla. „Měla jsem strach, udělala jsem všechno proto, aby byla [dcerka] 

moje...“ 

Na dalším sezení překypovala spokojeností. Přestěhovala se na budovu D. „C je útulek, 

D je malá vilka, nadstandard. Je tam klid, nikdo neřve.“ Vyprávěla, že by po azylu chtěla 

do podnájmu, ale to že bude těžké. Ale že jí nebude vadit znova se vrátit na azyl do 

Holešovic, kde byla předtím, než nastoupila do Počernic. Na Holešovice vzpomíná ráda. 

Tady se jí nelíbí ten bodovací systém, který je jak na táboře, ale respektuje to.  

Druhý důvod spokojenosti byla spolubydlící Květa. Byla z ní nadšená, všechno dělají 

společně. Pořád se smějí. „Já vím, že jí můžu maximální věřit.“ Ptala jsem se na Květu, 

jak moc se znají. Annino nadšení budilo podezření. Ale nechtěla nic slyšet.  

Přestěhováním se Anna uklidnila, konflikty, i když méně intenzivní, měla pořád. 

Nekritický obdiv k nové spolubydlící mě upozornil na Annin sklon k idealizaci. Netušila 

jsem jen její míru. Užívala si spřízněné duše a nic jiného ji nezajímalo. Měla někoho 

pouze pro sebe a chránila si to.  

Hned na dalším sezení jsme probíraly konflikt členů komunity s Annou a Květou. Anna 

obhajovala na komunitě chování Květy, která byla jednou klientkou slovně napadena za 

morálku, kdy se podle všeho vyspala s mužem jiné klientky, která byla v té době 

v porodnici. Pro Annu bylo zcela zásadní, že Květa byla její kamarádka. A že na budově 

C „dělají z komára velblouda“. Nebojácně se všem postavila. Květa na komunitě nebyla.  

Nekomentovala jsem to, Anna si kamarádství střežila.  

Pak jsme se dostaly k tomu, že splácí dluh u švagra, který ji nemá rád. Anna řekla, že 

má průšvih. Sestra jí půjčila byt, ve kterém byla s mužem, který poté ukradl hotovost ze 

švagrovy pracovny. Byla naštvaná. Ale pocity moc neventilovala. Povzbuzovala jsem ji, 
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ať řekne, co cítí. Postupně si přiznávala, že se cítí kvůli tomu špatně a také že jí není 

dobře z toho, jak ošklivě ji využil. Vše také řekla na policii. Švagr poté zakázal Anně 

přístup do bytu.  

Na tomto sezení se odehrála důležitá změna. Anna předtím nerada mluvila o svých 

chybách. Neuměla mluvit o pocitech, kdy selhala. Znova se dostala do situace, kdy byla 

její důvěra zneužita. Povzbuzovala jsem ji, aby se nebála ty pocity zpracovat a že 

můžeme o nich spolu mluvit. Pozitivní bylo, že se jí sestra zastala a za zlé jí to neměla. 

Jenom na chvíli za ní nebude moci jezdit, aby doma z toho neměla potíže.  

Další důležité sezení se odehrálo týden poté, kdy Anna pozvala na naše sezení Květu. 

S Květou jsem už v rámci vstupních pohovorů mluvila, takže jsme se už znaly. Anna 

překypovala štěstím, chtěla ve všech dohromady sdílet naše společné sezení, když teď 

s Květou tak dobře vychází. V místnosti nás bylo pět. Obě přišly s dětmi. Probraly jsme, 

co je nového, a když už nebyla společná témata, ukončila jsem sezení dříve, než 

vypršel náš obvyklý čas.  

V této sestavě jsme se sešly ještě o týden později. To, co jsem chtěla probrat s Annou, 

rozebrat, proč pozvala na sezení někoho dalšího, muselo počkat.  

Proč Anna měla potřebu přivést na sezení Květu? Bylo za tím symbiotické spojení, které 

aktuálně s Květou prožívala, dělení se o vnitřní zážitek, o to, že před ní nic, žádná 

tajemství neschovává? Přišlo mi to jako první fáze romantického zamilování. Nabídla 

i náš společný prostor. Nebo to byla forma obrany, devalvace terapie, snaha se něčemu 

vyhnout?  

Když jsem po třech týdnech byla na sezení znova jenom s Annou, byla jsem 

rozhodnuta, že to musíme spolu probrat. Anna hned na začátku řekla, že dnes Květa 

nedorazí, protože něco má, a přešla na jiné téma. Zjistila jsem, že navázat nebude 

snadné, protože Anna s tím sama nepřišla a úvodním prohlášením to měla za vyřízené. 

Řekla jsem jí, že bychom se mohly vrátit k důležitým momentům minulých sezení, kdy si 

pozvala i Květu. Že bych chtěla porozumět, proč se pro její účast rozhodla. 

„Já sem chodím ráda a ona sem taky chtěla přijít.“ Možná chtěla ukázat Květě, že je to 

v pohodě. Reagovala jsem na to, že vzhledem k tomu, že to je náš společný prostor, 

měly bychom se na nějakých změnách v pravidlech společně podílet. Pokud bude chtít 
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vzít příště Květu, mohly bychom se na tom předem domluvit. Také jsem jí řekla, že 

vidím, že když je ve vztahu, je v něm ponořená naplno, že se úplně rozdá. Ale též by 

měla být opatrnější, protože lidé zklamávají a vše nemusí být podle jejích představ. Ale 

Anna už byla ve vztahu s Květou dál. Začala se na ni zlobit. Květa ji něčím naštvala. 

„Věřím jí pořád, ale ráda jsem i sama.“ 

Pochlubila se pak, že má vyřešený trvalý pobyt a už může zažádat o byt. Povídala, co 

všechno má zařídit. Řekla jsem jí, že má toho docela dost. Anna na závěr sezení 

pronesla „Mě ty starosti baví.“ Působila spokojeně. Věřila jsem jí to.  

Způsob, jakým Anna reagovala na mou připomínku k společně sdílenému sezení 

s Květou, mě utvrdil v tom, že její vztahy jsou problémové. Rychle se nadchne, vsadí 

vše na jednu kartu a pak se opakovaně zklamává. Pro sezení se také nadchla, pak se 

navázala na Květu a chtěla sdílet všechno společně. Možná se něco stalo také mezi 

námi, ale Anna o ničem nemluvila a já to nevěděla. 

Vztah s Květou skončil tak rychle, jak rychle začal. „Jsem naštvaná na Květu. Dělají ze 

mě blbce. Měla něco se Sedlákem. Pořád mi tvrdila, že ne.“ 

Podporovala jsem ji, aby o svých pocitech mluvila. Že může mluvit o chybách, které 

udělala. Také jsem jí řekla, že jsem si všimla, že mi věří, že je hodně upřímná, ale 

některé věci, které se jí nepovedou, mi neříká. Anna přikývla, že to tak je. Ptala jsem se 

jí, jestli je to těžké se takto otevřít. To že ne. Přemýšlela o tom, ale už nic k tomu 

neřekla. Snad poprvé mě poslouchala až do konce a nechala domluvit. 

Pak si pochvalovala, že léky, pro které si došla za velké podpory sociální pracovnice, jí 

zklidnily a že není tak nervní. V jejích projevech to bylo i vidět. Také ale ztrácela zájem 

o svůj vzhled. Docela přibrala a někdy jsem byla na pochybách, jak se to, v čem přišla, 

liší od pyžama. Vždy byla ale čistá. A dcerka byla pořád krásně nastrojená.  

Další sezení přineslo mírný posun v důvěře, kterou Anna ke mně a sdělování 

problémových vztahových záležitostí měla. Na úvodní otázku, co má nového, řekla: 

„Mám sny o bývalém příteli, straší mě. … A mám novou občanku.“ Měla jsem pocit, že 

mě poprvé oslovila, chtěla znát můj názor. Povzbudila jsem ji, aby řekla něco víc o snu 

nebo o tom, co to může znamenat a jak tomu rozumí. Rozpovídala se znova o otci Marie 

Kristýny a o okolnostech jeho smrti. „Měl feťácký slzy. I brečel. Byl přecitlivělý – to znám, 
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když jsem brala. Vyhrožoval mi, že se zabije. Několikrát jsem ho odřízla, když se věšel, 

pak mi nadával, bil mě, že jsem ho sundala. Předtím, v ten večer mě taky zbil. Měla 

jsem krvavý zranění. V noze mám sklo dodneška. Zamkla jsem se a ráno do něj 

bouchla. Řekla jsem mu, ať se zabije, ale ať se oběsí, ne že to po něm budu utírat.“ 

Pozorně jsem poslouchala a pozorovala Annu. Snad poprvé to ze sebe dostala. Vinu 

žádnou necítí, nebylo proč, ona se před ním s malou schovala a čekala, až to přejde. 

Jen lítost, „on měl depresi, že ho nic nebaví“. Tím to ukončila, víc to rozebírat nechtěla. 

Poté se ještě vrátila k tomu, že byla v Bohnicích. Ocenila jsem, že mi to říká, protože 

v úvodu, když jsem se jí ptala, jestli má nějakou zkušenost s psychology, řekla, že ne, 

přestože se pak zmínila, že byla v Bohnicích. Jak uvedla, byla dvakrát hospitalizovaná. 

Poprvé po tom, co napadla učitelku na základní škole. Strčila do ní na schodech a ona 

upadla. Podle Anny se o ní ošklivě vyjádřila, nevěřila jí, že byla zneužitá. Že prý si za to 

mohla sama. Podruhé, když se chtěla dostat z drog. Podrobněji to nerozváděla.  

Na konci sezení jsem Anně poděkovala za důvěru, za posun, který udělala. Vnímala mě, 

i jako partnera v diskusi. Více se na mě dívala a víc mě nechávala domluvit.  

Naše sezení se blížila ke konci. Anně vyšlo bydlení v Domě tréninkového bydlení a já 

jsem měla před delší dovolenou. Anna zhodnotila skoro roční pobyt v azylu. „Dalo mi to 

zkušenosti, hodně zkušeností, i s malou.“ A že se zklidnila. Že už jí neříká, že jí „poláme 

ruce“, jak jí to na začátku uklouzlo a na což jsem ji také upozornila. Také o hodně věcí 

přišla, o povlečení a hračky. Vztahy, které jí nevyšly, podrazy a zklamání, která zažila, 

nezmiňovala. Kromě Květy. Na tu zůstala rozhněvaná, i když jí byl ukončen pobyt, 

protože se v poslední době v azylu moc nevyskytovala. Znova zopakovala, že je ráda za 

ty běžné starosti, které má. Že si to užívá. „Pyšná jsem, že jsem se dala dohromady.“ 

Lépe její pobyt v azylu ani skončit nemohl. Přála jsem jí to. Ale vyhráno ještě neměla.  

 

Hodnocení a interpretace 

Příběh Anny a jejího ročního pobytu v azylu by mohl být inspirací pro „beznadějné 

případy“. Vsadila vše na druhou šanci, která v jejím případě znamenala narození dcery. 

Od začátku byla aktivní, snažila se. I když její spolupráce vypadala ze začátku formálně, 

pokaždé přišla včas, poinformovala mě, co je nového, co se jí daří nebo později i nedaří. 
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Terapeutickému dialogu se postupně učila. Anna mě nejdříve přerušovala, jako kdyby ji 

nezajímalo, co řeknu. Neměla jsem pocit, že je to z úzkosti, co bych jí mohla říct, ale 

spíše nebyla zvyklá se s někým o něčem skutečně bavit. Naslouchat.  

Pak se odehrála dvě důležitá sezení, na která přišla Anna s Květou. Květa v azylu 

neměla dobrou pověst, navíc byla velmi pasivní. Ale to podstatné bylo, že jsme se mohly 

později podívat na slabá místa v navazování vztahů. Jednak na začátku velká euforie, 

obrovská důvěra, nekritický obdiv k druhému. Z toho, jak popisovala Anna vztah 

s Květou, „my všude spolu chodíme, všechno děláme společně, my se všemu stejně 

smějeme,“ jsem měla pocit, že docházelo od počáteční idealizace až ke konfluenci 

s Květou.  

Ukazovalo to na problémy ve vztazích, které Anna měla. Na sezení chtěla Květě 

předvést, jak je se mnou spokojená, jak si ráda chodí ke mně popovídat. Také chtěla, 

aby i Květa ke mně chodila. Na druhé straně účast Květy mohla znamenat devalvaci 

naší spolupráce, toho, o co jsme se snažily. Nebo chtěla mít svědka toho, co se děje. 

Nic před ní neschovávala.  

Nadšení vystřídalo zklamání, ale ne moc velké. Alespoň to Anna nedávala najevo. 

Zlobila se na Květu, ale také to na sezeních moc neprožívala.  

Dalším důležitým momentem bylo, že v závěru naší práce mi začala více důvěřovat 

a vrátila se k problémovým momentům, které se jí moc nepovedly nebo u kterých byla 

možnost odsudku, že něco udělala špatně. Přiznat další dva nepovedené vztahy s muži 

(vztah s azylovým klientem nebo fiasko vztahu s mužem, který pak vykradl sestřin byt) 

nebylo pro ni lehké.  

To popírání bylo zřejmé zvláště u vztahu s azylovým klientem, který zapírala i poté, co 

bylo jasné, že spolu něco měli. Pro ni to vztah nikdy nebyl.  

Možná bylo pro Annu budování si lepšího sebeobrazu tak důležité, že to, co se 

nehodilo, popřela nebo vytěsnila. Moc chtěla naplnit představu všech, i mou, jak dobře 

vše zvládá, a nezklamat.  
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Nadějné také bylo, že začala mluvit o traumatické události, smrti přítele, otce Marie 

Kristýny. K pocitům viny, které mohla mít, jsme se nedostaly. Na to i těch 31 sezení bylo 

příliš málo.  

Anna se na konci svého pobytu v azylu přišla rozloučit s tím, že se na nás někdy přijde 

podívat. Na to pak obvykle nedojde. V jejím případě to bylo jinak. Po roce a půl se 

telefonicky ohlásila sociální pracovnici, že se za ní a mnou chce podívat. Domluvily se 

na dni a hodině. Anna sice hodinu nedodržela, ale v ten den nakonec přišla. První 

pohled na ni byl ohromující. Upravená, pěkně oblečená, nejenom dcera, zářily 

spokojeností. Po ročním pobytu v Domě tréninkového bydlení na Černém Mostě dostala 

sociální byt na dva roky. Také si našla práci na tři dny v týdnu. Ukázala nám, protože 

přišla i sociální pracovnice, fotografie skoro zařízeného bytu, narozenin a jiných 

důležitých okamžiků s Marií Kristýnou. Řekla také, že s lidmi s azylu v kontaktu není, ani 

nechce být. Bojí se, aby ji někdo nestáhl. Potkala se také s matkou zesnulého přítele. 

Už jí odpustila a o vnučku se začala zajímat. A Anna jí v tom nebude bránit.  

Měla jsem z Anny dobrý pocit. Těšilo mě, že navázala na dobrý začátek v azylu a že se 

té druhé šance pevně chopila. Určitě vyhráno nemá, ale dokud bude jejím středobodem 

Marie Kristýna, uspět může.  

 

8.2.4 Jitka 

Atraktivní rozvedená blondýnka, na první pohled méně typický azylový klient, přišla do 

Střediska křesťanské pomoci v Horních Počernicích se dvěma dětmi, devítiletou 

Martinou a jedenáctiletým Mirkem. Nejstarší dceru, osmnáctiletou Alenu, vychovávala 

její matka.  

Před azylem bydlela s dětmi na faře v dosahu svého bydliště v severních Čechách. 

S bývalým (druhým) manželem byla v kontaktu. Do azylu za nimi, hlavně na začátku 

pobytu, pravidelně dojížděl a občas hlídal i děti. Ale byl podle jejích slov alkoholik, na 

kterého se nedalo spolehnout.  

Na Jitku jsem si musela delší dobu zvykat. Poměrně dost se zadrhávala v řeči. Čím ve 

větším napětí byla, čím víc mluvila o tématech pro ni těžkých, tím koktala víc.  
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Záhy po vyučení se vdala a otěhotněla. Pro svého prvního muže byla kusem majetku. 

Bil ji i v těhotenství. Podobně se prý chovali i jeho rodiče. Byli spolu necelý rok. Vztah 

měli spolu dramatický, ještě v době, kdy už žila sama, se bývalý manžel pokusil, podle 

Jitčiných slov, unést jejich společnou dceru Alenu, tehdy tříletou.  

Po sedmi letech se přes inzerát seznámila s druhým mužem, se kterým měla postupně 

další dvě děti. Bydleli u Jitčiných rodičů, od kterých dostala podíl z restitucí. „Bydleli 

jsme ve velké barabizně.“ Když se narodila nejmladší dcera, mužovo chování se 

zhoršilo. Ukázalo se, že pije. „Dostal mě do průseru. Natáhl mě do obchodu s jeho 

bratrem. Zadlužili jsme se... Dům se prodal.“ Po osmi letech se rozvedli. 

Kromě toho se Jitka na něj zlobila i proto, že byl na nejstarší dceru zlý. Bydlela s nimi 

jen do její 3. třídy, pak byla pryč. „Odsunula se k babičce.“ Jitka vyprávěla, jak ji podrazili 

rodiče, když si ve dvanácti letech, když ona měla malého Mirka, Alenu chtěli adoptovat. 

Zeptala jsem se, jestli toho nikdy nelitovala – Jitka se rozplakala. „Dříve jsem to tak 

nebrala. Taky jsem vyrůstala u babičky. Aby máma všechno stíhala. Byla předsedkyně 

Národní fronty. Šla si za svým. Bráchu matka brala, že je bezproblémovej, že bude jako 

ona.“ Vztah s Alenou ji trápil. Nebyl podle jejích představ. Při otázce, na co se chce 

zaměřit, řekla, že chce, aby Aleně bylo lépe. „Je vychovávaná v dospělém prostředí a je 

mi jí někdy líto, že má na starosti takový věci, které by neměla. … Dává jí víc, co by 

měla dávat mě.“ Měla na mysli matku, která si nahradila Alenou Jitku. Alespoň tak jsem 

Jitce rozuměla. Zůstaly jí ještě dvě děti.  

Důležitým tématem jejího úvodního představení bylo i zadrhávání. Jitka nevěděla, proč 

se to stalo, pouze si pamatuje, že je to od jejích osmi let a že se to stalo na táboře, kde 

byla i s o tři roky starším bratrem, který ji měl na starosti. Ten den hráli na bobříka 

mlčení a také si pamatuje, že čekala na rodiče, kteří měli přijít na návštěvu, u rampy, 

u vjezdu. Stála tam, čekala a měla strach, že ji tam rodiče nechali. Myslí si, že je to 

nervového původu. Zeptala se mě, jestli bych s ní nemohla dělat hypnózu, aby se toho 

zadrhávání zbavila, a vyprávěla mi, s jakou léčbou zkušenosti už má, jací specialisté se 

jí věnovali, jak s tím jezdili do Prahy a že všechno dosud bylo neúspěšné. Když jsem jí 

řekla, že na to specialista nejsem a zkušenosti s tím nemám, ale že můžeme pracovat 
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na tématech, která s tím souvisejí, řekla, že si to ještě rozmyslí. Později, když jsem se 

s ní potkala na komunitě, domluvily jsme se na deseti sezeních.  

Jitka po letech vzala život do svých rukou. Po rozvodu si doplnila maturitu. Chtěla se 

uchytit v Praze a najít si byt. Začátky v azylu pro ni nebyly lehké, stěžovala si, že jí klesá 

sebevědomí, že už tři měsíce si nemůže najít práci asistentky nebo účetního juniora. 

Chvíli pracovala v projektu zaměstnanosti pro středisko, kde pomáhala rozvážet obědy 

pro seniory.  

Od začátku jsem měla pocit, že se kontroluje, o některých věcech mluvit nechce nebo 

se jim vyhýbá. Hodně jí záleželo na tom, aby ji lidé měli rádi, aby byla oblíbená. 

Překvapivý byl vztah k její nejstarší dceři. Nebyla s ním spokojená, ale jako kdyby tápala 

v tom, proč je ten vztah tak problémový. V tom, co mi řekla, bylo dost nesrovnalostí. 

Jitka dala Alenu na výchovu k matce, „protože musela“. Pak se ale zlobila, že si ji rodiče 

chtěli adoptovat nebo adoptovali (to úplně zřejmé nebylo, Jitka to pokaždé nějak 

zamluvila). Přijala to, protože to byla jejich rodinná tradice. Z mého pohledu určitá 

rodinná anomálie, kdy dcery jsou vychovávané babičkami. Jitce bylo také líto, že matka 

opětovně nahradila někým jiným ji samu. Nejdříve upřednostnila bratra, pak její dceru.  

Zajímavé bylo její zadrhávání. Porucha v řeči, kterou zjevně spustila nějaká traumatická 

událost související s rodiči, ale která odolávala jakýmkoli odborným snahám o nápravu. 

Jitce mohl posléze tento stav do určité míry přinášet výhody jako zájem rodičů o její 

léčbu, trávení společného času. Vždyť s ní jezdili až do Prahy a vyzkoušeli leccos. 

Docela dost problémů, na kterých jsme mohly společně pracovat.  

Jitka byla matka ochranitelka, hlavně syna, nadaného tanečníka. V průběhu dalšího 

sezení byl její rozdílný přístup k dětem zřetelný. Nakolik si to uvědomovala, jasné moc 

nebylo.  

Vztah s Alenou měla konfliktní. Dcera s ní nemluvila. Byla příliš, z pohledu Jitky, 

ovlivňována přítelem, se kterým chodila. „Když je tam on, já nemůžu.“ Maminka, u které 

dcera pořád bydlela, ji v těchto situacích nepodrží: „Říká, ať nic neříkám, ať je klid.“ Jitka 

si stěžovala, že matka protežuje kluky, nejdříve jejího bratra a teď syna, oproti dívkám, 

především Martině. Na Vánoce by jí i pomohla, ale vezme si jenom Mirka. Celou rodinu, 

aby nebyly konflikty, ne. Když jsem se jí zeptala, jak na to zjevné protežování reaguje, 
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jestli tam Mirka bez Martiny pustí, řekla: „Nechci, aby Martina dopadla jako já, já jí to 

vynahradím, když si máma Mirka vezme.“ Bylo to divné, zjevný rozpor neviděla. Když 

jsem jí na to řekla, že pokud by o Vánocích byla s oběma, tak by se nemusela Martina 

cítit odstrčená a ona nic vynahrazovat, Jitka se souhlasně netvářila. To nechtěla slyšet. 

Byla toho názoru, že když už se nemůžou mít oba dobře, tak alespoň jeden.  

Domluvily jsme si sezení dva týdny po Vánocích, protože, jak řekla, do svátků bude 

velmi vytížená. Asi se jí nelíbilo, že jsem jí neschvalovala její rozhodnutí. Měla jsem 

pocit, že buď mi leccos ještě neřekla, nebo ve vztahu s dětmi má problémy, dokonce 

přenosově generační. I když nejstarší z nich s ní již několik let nebydlela, Jitka se 

zlobila, že má na ni malý vliv. Mladší dcera šla pravděpodobně v matčiných šlépějích, 

kdy na její úkor byl protežován bratr, a to jak matkou, tak i babičkou. Zjevné podobnosti 

Jitka vidět nechtěla.  

Na dalším sezení vystupovala v roli ochránce sociálního pracovníka. Dostala se tak do 

sporu s některými klienty, kteří na počítačích, místo aby si hledali práci a bydlení, hráli 

hry. Jak řekla, chtěla ho ušetřit řešení problémů s klienty, tak to vzala na sebe. Zeptala 

jsem se, proč má tu potřebu ho chránit. Že chtěla jenom pomoct, být užitečná. Další 

obranný mechanismus. Popření problému. Nechtěla přijmout to, mezi jaké klienty i ona 

patří. Tak se stavěla na „druhou stranu“. Když jsem se jí ptala, jak se jí bydlí na azylu, 

řekla, že rasistka není, ale že ti Romové jsou strašní.  

To, že začala chodit do práce, byla až další zpráva. Potěšilo ji, když jsem ji za to ocenila, 

ale hned také řekla, že si není jistá, jestli se tam udrží. Stěžovala si na nadřízeného, 

který s ní nebyl spokojen. „Neumím počítač.“ Začala vyjmenovávat, co všechno se musí 

za tři týdny naučit: „Program AutoCad, Outlook, kopírovat.“ Že tak těžký program se 

nikdo nemůže rychle naučit, zvlášť ona, když jí chybí základní dovednosti. Zlobila se na 

příliš přísné hodnocení vedoucího, protože ona se vidí jako velmi spolehlivá 

zaměstnankyně. Probírala jsem s ní konkrétní kroky, co pro to může udělat, ale při 

několikáté odpovědi „ano, ale“, jsem si uvědomila, že Jitka nehledá řešení. Potřebovala 

potvrdit, že jí je ublíženo, že „oni jsou zlí“ a ona za nic nemůže. Tuto hru jsem s ní dál 

nechtěla hrát. Povzbudila jsem ji, že to postupně zvládne, pokud bude chtít.  
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Byla jsem zvědavá, jaký průběh měly Vánoce. Jitka o tom sama nemluvila. Dopadlo to 

tak, jak to bylo v plánu. Na mou otázku, jak to vnímala Martina, řekla, že je vše 

v pořádku, že si to užily.  

V průběhu sezení jsem několikrát nepotvrdila Jitčino rozhodnutí, nabízela jsem jiné 

pohledy. Chtěla jsem ji povzbudit k větší sebereflexi, nabízet reálnější pohledy na sebe. 

Nebylo jí to ale po chuti. Nebyla jsem si jistá, jestli jsem s tím neměla ještě počkat. 

Možná jsem byla netrpělivá. Náš vztah, terapeutické spojenectví, ještě pevné nebylo. 

Stáhne se Jitka příště?  

S Jitčinou docházkou na sezení, kterých nakonec bylo 29 (a to i proto, že později získala 

byt na faře při středisku, který byl součástí bydlení na půli cesty), to bylo předvídatelné. 

Pravidelně, na dvě až tři sezení posílala s omluvou dceru, která ji také pokaždé 

objednala na další termín a pak zase dva až tři týdny docházela.  

Po několika týdnech to už bylo s adaptací v práci lepší, méně si stěžovala na prostředí 

azylu, protože díky zaměstnání ve středisku moc času netrávila. Byla optimističtější. 

Prožívala dílčí úspěchy, prošla zkušební dobou, lidé v práci ji začali brát. A to i šéf, se 

kterým se více sblížila. Přišla však autonehoda, kterou i podle soudu nezavinila ona. 

Byla úzkostná, neměla peníze. Ty ji také nejvíce tížily, „a jeho dluhy. Ta jeho 

neodpovědnost. Dojde na exekuce.“ Bála se o nedořešené finanční závazky. „Budu žít 

z jogurtů,“ – z potravinové banky, kterou pracovníci azylu zprostředkovávali.  

Povídala o Martině, jak jí pomáhá, co všechno dělá. Zdálo se mi, že těch povinností 

a pravomocí, které jí Jitka předala, bylo na školou povinnou dívku až moc. Zeptala jsem 

se jí na to. Jitka to nechtěla vidět. Znova mě ujistila, že Martina je šikovná, ráda pomáhá 

a zvládá to dobře. 

Navázala kontakt s bratrem, který se začal o ni znovu zajímat. Potěšilo ji to.  

V této době chodila pravidelněji. Rozpovídala se o rodičích. O otci mluvila se soucitem. 

„Byl chudák, utiskovaný mámou, učitelkou. Musel poslouchat. I v dětství musel. Jeho 

matka, babička, podle slov její matky, „byla k...a“. Děda si pak tátu adoptoval. „Pán Bůh 

si tatínka vzal na Velký Pátek. Přemýšlím, proč na Velký Pátek.“ Také uvedla, že matku 

nenáviděla. Když jsem se jí zeptala, jak to má s tou nenávistí teď, řekla, že už ne. 

Jenom se bála, že ta nenávist byla hřích a jestli jí to Ježíš odpustí.  
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Jitka byla věřící. Nebylo mi ale jasné, za co cítila vinu, tak velký hřích. Špatně nesla 

chování k otci, který to neměl podle jejích slov lehké. Připomínkou dne ukřižování Ježíše 

Krista v souvislosti se smrtí otce jako by chtěla podtrhnout jeho utrpení a obětování. 

I když jsem ji vybízela, ať mi to více vysvětlí, rozebírat to nechtěla, anebo nemohla. 

Zadrhávala se hodně.  

Ke konci pobytu v azylu se jí i v práci začalo dařit. Dostala odměnu za mimořádný 

výkon, byla potěšena. „Zjistila jsem, že potřebná jsem. Je to pohlazující věc. Dokonce 

mě mají rádi víc než vedoucího.“ Moc jsem tomu, co říkala o práci, nerozuměla. 

Vedoucímu, který byl mladší než ona, a jeho přítelkyni dělala zpovědníka v jejich vztahu. 

Upozornila jsem ji na rizika takové pozice, obzvlášť v práci.  

Jitka mi referovala, že byla u kinezioložky, kde (znova) probíraly její zadrhávání a s tím 

související události. Vrátila se ke kritickému období: „Od 1. třídy do 4. třídy mě dala 

babičce, odstrčila mě. Moc mi nescházela. … Že jsem potřebovala větší péči, tak mě 

dali babičce – učitelce.“ Zopakovala pak ještě další související okolnosti, které už ale 

uvedla na předchozím sezení.  

V průběhu sezení jsem ji pozorovala: když vyprávěla o úspěších v práci, mluvila skoro 

plynule, když se vrátila k rodinným problémům, zadrhávala se hodně. Jitka ale pokusům 

s tím něco udělat unikala. Nebyla připravená. Bojovala s nějakým vnitřním zákazem 

o některých věcech si něco myslet nebo mluvit. Když jsme se k něčemu přiblížily, 

odtáhla se, nepřišla, navštívila kinezioložku, od níž přišla s těmi informacemi, které už 

znala. Byl to pro mě ale důležitý moment, který mi ukázal, že odpor k uvědomění si 

některých úzkostí je příliš silný. A že bude potřeba zacházet s tím velmi opatrně.  

Na další sezení přišla Jitka k mému překvapení hned příští týden. Vyprávěla o průběhu 

tanečních soutěží, kterých se účastnili Mirek i Martina. Jitka si hodně stěžovala, jak bylo 

dětem ublíženo a jak to celé bylo nespravedlivé. Povídala, povídala, ale tak mimo mě. 

Všimla jsem si, že je unavená, a řekla jsem jí to. A také to, že mám pocit, že si nepovídá 

se mnou. Možná že i s ní si matka nepovídala. A že to může být přenosová záležitost. 

Dojalo ji, že to někdo vidí. Byl to silný pocit, měla jsem poprvé dojem, že jsem se jí 

přiblížila a ona mě k sobě o něco víc pustila.  
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Dále jsme řešily děti. Výmluvné bylo, že když měl Mirek odejít na nějaké soustředění, 

Jitka řekla: „Ráda si odpočinu, když Mirek odjede. Martina se o sebe postará, uklidí.“ 

Pak probírala peníze, které jí bývalý muž dlužil na alimentech. „Řekla jsem Mirkovi, že 

i oni by měli se starat o peníze, já taky... třeba, aby se učili ho obrat. … Já mu nevěřím 

natolik, že to nenechám být. Já bych to stopla, dala bych to soudně a hotovo! … Došly 

mi baterky, dobil mě tím, že si chtěl vzít půjčku, ta mu nevyšla.“ 

Začaly jí vypadávat vlasy, upozornila ji na to dcera, že se jí dělá vzadu na hlavě pleš. 

Probíraly jsme to, uznala, že je ve větším stresu, než si je ochotná připustit. Měla toho 

hodně. Ale nedalo mi to. Řekla jsem jí, že i děti toho mají moc. Že rozumím, že kromě 

nich nikoho nemá, ale i tak by toho neměly mít tolik, kolik toho mají. Oponovala mi. 

Nechtěla slyšet, že toho po nich chce moc, že z nich dělá malé dospělé a to že nemůže.  

Úspěch ale přece jen zaznamenala. Alena s ní komunikuje.  

Podstatněji se mi Jitka otevřela na dalším sezení. Řekla, že jí je líp. Že se léčí bylinkami. 

Přijel za ní bratr i se ženou, byla potěšena, dokonce jí dal nějaké peníze. Do té chvíle, 

zhruba 15 minut, to bylo bez zadrhávání.  

Znova to začalo, když začala mluvit o Aleně. Dostala se na vysokou školu. „Ale nevím, 

projelo mi to hlavou. … Zaprvé bych to neudělala, za druhé vím, co jsem si prožila já. 

Nebyla jsem to já. O to dítě jsem přišla.“ Potíže nastaly v té 4. třídě, jak už se zmínila. 

Byly problémy s učitelkou. Tak se rozhodlo, že si ji bude brát Jitčina matka do vesnice, 

kde bydlela a učila.. „Teď si to vyčítám, měla jsem Mirka... Mamka ji vzala do ložnice, 

odstranila tátu. Ten do jiné místnosti. Po třech letech ji chtěli adoptovat. Nepostavila 

jsem se babičce. Mě kolem puberty mrzelo, že nejsem doma. Fůru věcí jsem se naučila. 

Alena taky nechtěla, ale když se narodil Mirek, mužskej po Aleně šel. Chtěl po ní víc, 

než může. Bylo jí devět let. Já jsem to udělala za ní. Buzeroval ji, jestli je umyté nádobí. 

Říkaly jsme si, obě dvě s Alenou, i brečely... Alena už to řekla, proč se staráš, když jsi 

se předtím nestarala.“ Jitka dále pokračovala. „Před šesti roky mi kámoška řekla, že by ji 

nikdo nedonutil dát dítě. Cítím to na sobě, v sobě HŘÍCH. Hřebík, chtěla bych ho vyndat. 

A úlevu. Uvědomila jsem si to dost pozdě. Četla jsem Aleny sloh Moje máma a psala 

o babičce. Bolelo to. Tam byl zlom, myslím na to.“ 
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Z hlediska naší společné práce to bylo klíčové sezení. Jitka si přiznala vinu i bolest, 

kterou cítila. Promluvila o pocitech, o selhání sebe jako matky. Nevymlouvala se. Byla 

upřímná k sobě i ke mně. Nejvíce ze všech předchozích i následujících sezení. Byla 

jsem zvědavá, co to s dalším průběhem terapie udělá.  

Další sezení uvedla Jitka tím, že už ve středu, den před naším setkáním, si uvědomila, 

„že mám co říct, že vás potřebuju.“ Přes starosti s penězi, děti, které byly v pohodě 

a dělaly jí radost, se dostala k tomu, proč mě potřebovala. Už jí to potvrdila i kartářka, 

u které před časem byla. Že nastoupí do práce a že bude nový chlap a bude to nějaký 

mistr. „Našla jsem si kamaráda, ale nebyla jsem si jistá, jestli je to dobře, nebo ne, říct to 

dětem nebo ne.“ Znali se asi tři měsíce, byl to otec tří malých dětí. Poslouchala jsem 

vyprávění o novém muži, který je doma nespokojen, jak Jitka uvedla, „nebude tam, kde 

mu není dobře,“ a dobrý pocit jsem z toho neměla. Jitka potřebovala důvěrnici víc než 

cokoli jiného. Mateřsky jsem se pokusila ještě připomenout, že tak malé děti jsou velkou 

komplikací nového vztahu, že otec bude na ně hodně navázaný a ať si od toho moc 

neslibuje. Pletla jsem se.  

Dobré zprávy ale také byly. Část cesty, kterou Jitka ušla na sezeních, přece jen 

zapadaná nebyla. Nejstarší dcera si našla nového přítele a s Jitkou se začaly sbližovat. 

„S Ájou je to teď pěkný.“ Byla pozvána na její na maturitní ples, seděla s ní u jednoho 

stolu, po boku matky-babičky, ne u vedlejšího stolu, jak to bylo původně plánováno. 

Musela si to vybojovat, nějakou dobu jsme to na sezení probíraly, že má cenu o Alenu 

bojovat, trpělivě čekat, jestli o ni dcera projeví zájem. A že právo zlobit se má především 

Ája. „Jsem přestrašně šťastná, že Ája přijela popovídat si, svěřit se. Důvěřuje mi víc než 

mámě (babičce).“ 

Problémy byly s mladší dcerou, která se zhoršila ve škole. Ale Jitka, poté, co našla 

dobrovolnici na doučování z organizace Jahoda, věří, že se to zase zlepší. „I s Alenou to 

začalo v jedenácti letech a pak se to zklidnilo.“ Bylo to už domluveno, dobrovolnice bude 

docházet a věnovat se Martině. Hodně mi chyběl Jitčin zájem o společný čas s mladší 

dcerou. Jitka ve vztahu k ní byla nadále hluchá a slepá.  
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O dceři dále mluvila, ale v souvislosti s novým mužem. „Martina už byla zvědavá na 

nového tátu, kdy přijede“. Byla pohlcena novým vztahem. Přestala se zajímat, nebo 

pátrat po tom, co se jí stalo, co způsobuje, že nemůže plynule mluvit. 

Ke konci našich sezení Jitka prožívala pěkné období. „Jsem hrdá na sebe, že naslepo 

jsem si to (azyl) našla po internetu, že jsem přišla bez ničeho do Prahy. Na Áčku je 

šikana, závist kvůli škole Mirka. Dokázala jsem si najít práci, zaplátat díry. Bála jsem se, 

že jsem byla v azylu, že chodím za váma. On je pro mě dobrý.“ 

Několikrát jsem se s Jitkou pokoušela promluvit o novém partnerovi a o ceně, kterou 

bude muset za ten vztah zaplatit. Říkala sice, že úplně spokojená není, ale mluvit si do 

vztahu nenechala. Partnera omlouvala, on byl hodný, manželka byla ta špatná. A Jitka 

se předváděla, jak je skvělá máma, hospodyně, pracovnice. V těchto chvílích jsem měla 

pocit, že si přišla jen popovídat, co nového s přítelem mají, kde byli a co pro sebe 

znamenají. Děti připravovala na to, že někdo nový tady je a že s ním budou muset 

počítat. A děti to podle ní přijaly: „Martina se ptala, jestli přijede na Vánoce, protože si 

odvykla. A Mirek tátu nechal, protože vidí, že neplatí a nedává jim peníze.“  

Jitčina představa o mužích a očekávání od nich byla překvapivě idealistická. Nechtěla 

toho málo. „Postará se o rodinu, vydělá prachy, je sportovní. Aby vyřídil, aby se postaral. 

Takové místo hraje brácha.“  

Jitka na další sezení nepřišla, přestože se opakovaně, tentokrát přes sociální 

pracovníky, objednávala. Byla, jak mi později vzkázala, zaneprázdněná.  

 

Hodnocení a interpretace 

Přes vyšší počet sezení se mi práce s Jitkou moc nedařila, nebo jsme postupovaly velmi 

pomalu. Základní pocit, který jsem z našich sezení měla, bylo unikání před problémy. 

Když jsme se něčeho dotkly, pootevřely, nepřišla, nebo šla za kinezioložkou, aby začala 

od začátku. Za věštkyní, aby jí potvrdila, že dělá dobře. Bylo pro ni asi těžké uvědomit 

si, že cítí nechuť, odpor s některými problémy něco dělat. Narkotickou aktivitou, novými 

a novými činnostmi, jejím častým obranným mechanismem, se bránila otevřít něco, co ji 

zraňovalo, bylo zdrojem obrovské úzkosti, narušovalo její sebeobraz. V průběhu sezení 
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jsem ji nikdy neslyšela říct, že něco neumí, nezvládá. Pokud ano, byly to nepřiměřené 

nároky okolí. Pro Jitku bylo těžké přiznat si nebo uvědomit, že by to mohlo být i jinak, 

než to ona vidí a prezentuje. Další strach. Silné vnitřní konflikty a její obrany, popírat 

a vytěsňovat.  

Proč babičky vychovávají děti? Rodinný přenos. V tomto bodě jsme se snad více 

posunuly. Jitčino přiznání viny, selhání bylo velice důležité. Jí se ulevilo, když to mohla 

říct a částečně zpracovat. Vztah s dcerou se zlepšil. Výrazně. Nejenom že začaly spolu 

mluvit, ale Alena začala matce důvěřovat. Možná že si Jitka uvědomila, že její snahu 

o výchovu dcery (nebála se jí dát pohlavek, když měla pocit, že je drzá na babičku-

mámu), která s ní tolik let už nebydlela, je k ničemu. Pracovaly jsme na tom, že mít 

s Alenou pěkný vztah je něco, o co se snažit může.  

Nadále ale Jitka trpěla zvláštní slepotou vůči mladší dceři. Působila jako nevnímající 

matka, která hledá, co kdo by pro její dceru mohl udělat, místo aby se zajímala 

o společný čas. Když jsem se pokusila jí nabídnout jiný pohled nebo s ní nesouhlasit, 

nelíbilo se jí to. Přestala se usmívat, ztuhla ve výrazu.  

Z dětí si dělala partnery, kteří o ni měli starost, jak několikrát řekla, a měli se o ni také 

starat. Hodně si vypomáhala jinými lidmi. Pořád si stěžovala, jak toho má hodně, ale 

z nějakého důvodu jsem jí to nevěřila. To, že mám problém Jitce věřit, jsem si 

uvědomovala s výjimkou několika sezení až do konce. Každodenní péče o děti ji 

unavovala  

Když byla spokojená, moc v řeči nezadrhávala.. Někoho potřebovala a našla si, 

nehleděla na cenu. Smutné pro mě bylo, i když v tu chvíli z toho prospěch určitě měly 

i děti, když před novým přítelem předváděla „lepší mámu“. 

Od sociálních pracovníků jsem se dozvěděla, že se jim také nelíbilo, jak přetěžuje 

a zatěžuje dceru. Podle jejich hodnocení byla pasivní a nedělala pokroky. Přemýšleli, 

jestli vůbec Jitka azylové zařízení potřebuje.  

Po pěti letech jsem Jitku potkala. Oslovila mě. Řekla, že se trápí zdravotním stavem 

matky, která je těžce nemocná. Že to celé řídí, organizuje, pečuje. Do práce nechodí, 

ani ji nehledá. Na její původní místo nastoupila, nebo jak to naznačila Jitka, nahradila ji 

dcera Alena. Že se o všechny stará a na sebe nemyslí. Zeptala jsem se, jak to dopadlo 
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s přítelem. Velmi udiveně se na mě podívala. Vždyť jsou spolu a je to dobré. Až na to, 

že bývalá manželka teď začala o svého exmanžela znova bojovat. A zase že má 

problémy s bydlením. Ale plány má. Přítelův dědeček má byt a snad jim ho pronajme. 

Využila jsem možnosti a zeptala se, jak hodnotí naše sezení. Řekla, že by chodila zase. 

Že na to ráda vzpomíná. Že to nakopne člověka, když je na tom zle. Že to dodá sílu. 

Rozloučily jsme se. 

 

8.2.5 Zuzana 

Se Zuzanou, jedenatřicetiletou ženou, matkou osmileté Lenky, jsem se poprvé potkala 

o něco později, než bývá obvyklé. Patřila k pracujícím klientům, kteří to s časem nemají 

jednoduché. Byla úřednicí v bance a do azylu přišla poté, co ji opustil manžel kvůli jiné 

ženě. Byla nucena se vystěhovat. Probíhalo rozvodové řízení, ve kterém usilovala 

o získání dcery do své péče. Zuzana nevypadala zdravě. Strhaná žena, která měla 

výrazný handicap. Od deseti let měla problémy s vypadávajícími vlasy a nosila špatně 

padnoucí paruku.  

Úvodní sezení bylo krizovou intervencí domluvenou sociální pracovnicí. Zuzana měla 

problémy s prací. Zaspávala do ní, opožďovala se ona, ale i její dcera, kterou 

doprovázela do školy. Navíc se v práci propouštělo. Zuzana byla hodnocena jako 

problémová. Jak řekla, pod vlivem depresí, na které se léčila. Samotná měla z toho 

špatný pocit. „Jsem k ničemu,“ prohlásila a totéž jí prý říkal i její muž: „Sedíš na prdeli, 

hovno děláš.“ V práci se začala zhoršovat tak poslední dva roky. Bylo to od doby, co, jak 

Zuzana uvedla, „manžel se projevil… začal nepřicházet domů. Idyla rodiny nebyla... 

V práci to neviděli, jenom jedna kolegyně, co má na to senzory, něčím podobným si 

prošla.“ 

Popsala aktuální problém. „Ráno jsem přišla později (zase), probíhalo roční hodnocení, 

šéfová mi řekla, všichni se zlepšili, jenom ty se snižuješ... Po čtyřech letech jsem byla na 

koberečku. Šéfová mě sice podržela, ale snížila mi plat. Mám úlevu, kdyby mi to 

neusnadnili, tak by mě to položilo. Že nejsem tak schopná. Musela jsem jim to říct, je to 

dva roky, trvá to moc dlouho. Nemám rodiče, kteří by mi pomohli. Máma umřela na 
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rakovinu, byla závislá na hrách, počítačích, a taky prostituce. Táta má roztroušenou 

sklerózu, je mu pětapadesát let.“ Zeptala jsem se Zuzany, proč se s tím nikomu 

nesvěřila. „Nechtěla jsem, aby mi v práci pomáhali.“ Nebyla na to zvyklá ani z rodiny. 

„Zase, mě blízcí podrazili. Máma, táta, manžel. Proč mi to udělali, když mě měli jedinou, 

proč? Od mámy jsem cítila, že mě nemá ráda. Za to, že mi ukazovala jiné děti – že je 

má radši, jsem ji nenáviděla. Říkala jsem si, tohle nesmím říkat, tohle nesmí slyšet.“ Po 

mém dotazu, jakým způsobem jí máma „ukazovala jiné děti“, Zuzana vyprávěla zážitek 

ze školky, kdy před ní její matka objímala jinou holčičku, dívala se přitom na Zuzanu 

a pak jí nedala ani ruku.  

Další osobou, která jí způsobila zranění, byl její muž. „Manžel má třiapadesátiletou 

ženskou, má nevyřešený oidipský komplex... Vyhodil mě z bytu. Pro něj byla důležitá 

rodina, ze které vzešel.“ Poslouchala jsem, s jakou jistotou Zuzana vysvětlila chování 

svého třiatřicetiletého manžela. Nereagovala jsem na to nijak, jenom jsem ji pobídla 

k tomu, aby mi něco o jejich vztahu řekla. Byla to její první láska. Znají se od jejích 

patnácti let. „Tchýně od začátku byla proti tomu, abysme byli spolu. Problémy začaly po 

čtrnácti dnech od začátku vztahu. [Tchyně:] Hele, aby bylo jasné, že udělám všechno 

proto, abyste spolu nechodili... Ty mi chceš ukrást Filípka. Já jsem si ho porodila pro 

sebe.“ Zuzana popisovala svůj životní příběh, ale spíše z pohledu vypravěče. 

Dramaticky, poutavě, ale její prožitek mi u toho chyběl. „Přespávala jsem u nich čtyřikrát 

do týdne. Moji rodiče neměli peníze, aby jí [tchyni] platili 1000 Kč za mě. Dva roky to 

bylo na tajňačku před tchyní. Jeden rok před otěhotněním bylo období klidu, matka 

[tchyně] odešla k příteli. Měli jsme volný barák s hospodářstvím. Pak mě denně chodila 

kontrolovat, jestli všechno dělám dobře. Pak se vrátila a po tři čtvrtě roku společného 

bydlení to bylo tak, jak to ona chce.“ 

Jak později Zuzana uvedla, „on je to jediný, co já vztahově budu mít, já jsem ho 

milovala, kdybych neotěhotněla, už jsme se rozešli...“ Po dvanácti letech společného 

soužití jí to i vytkl, že ho donutila si ho po těch letech vzít. „Ve svatební den, ve dvaceti, 

mi řekl, ať si vylížu prdel..., před hostama... Já jsem byla ale do něj zamilovaná. On mě 

neupřednostňoval nikdy před ničím. Zastal se mě pouze jednou, před mámou, která 

řekla, že holka není jeho.“  
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V péči o dceru si na něj nemůže stěžovat. Jinak ji drží v šachu, „aby měl nadvládu nad 

mou nervovou soustavou, vyrval dráty, aby nebyl internet, vzal mi simku na telefon.“ Ale 

že už za měsíc se má rozhodnout, v čí péči zůstane dcera. Domluvily jsme se na 

sezeních, abychom probraly aktuální záležitosti, zvláště teď, v období nejistoty 

a očekávání soudního rozhodnutí.  

V průběhu celého sezení byla Zuzana velmi otevřená, nemusela jsem ji povzbuzovat. 

Typické pro ni i později bylo „vyprávění příběhu“, jehož účelem bylo zaujmout 

posluchače. Ráda si hrála se slovy, vytvářela zajímavá slovní spojení, což jsem i později 

několikrát ocenila. Překvapila mě jakási „psychologizace“ jejích problémů a orientace 

v odborných termínech. Zuzaně scházela láska mateřská i partnerská. Velmi nízké 

sebevědomí, týkající se jejího ženství, ale i práce, bylo nepřehlédnutelné.  

Následující sezení, které proběhlo po dvou týdnech, začala Zuzana omluvou. Byla 

nemocná, proto nemohla přijít. Podrobněji se rozpovídala o svém zdravotním stavu. Trpí 

revmatoidní artritidou, a to už od dvaceti let, má sníženou funkci štítné žlázy. Chodí 

pravidelně jednou za měsíc, už šest let, na psychiatrii. Vlasy jí vypadaly v prvním roce 

věku její dcery, poté, co ji rok kojila. Nebylo toho málo. Zeptala jsem se jí, jak moc ji to 

omezuje v každodenním životě a také co si myslí o příčině svých zdravotních potíží. 

„Moje neschopnost odpustit to, co mám na sobě za křivdy. Cítím se nedoceněná, ani 

jsem nikdy v dětství nebyla. Máma mi upřela všechno, otec – byla jsem sirotek. Mámu 

jsem začala nenávidět od čtyř pěti let...“ Zuzana pokračovala: „Jsem dement, debil. 

Kdybych nebyla líná, tak bych měla na jazyky, ale teď... neumím si jít pro něco.“ 

Rozuměla jsem tomu tak, že se Zuzana neumí prosadit. Opravila mě, že se to týká 

takových běžných věcí, že si nedojde sama pro zmrzlinu tam, kde to nezná, že je pro ni 

nepředstavitelné se samotná posadit v restauraci, že sama nemůže jít ven jen tak se 

projít... Řekla jsem jí, že vnímám, jak to má těžké, že si nevěří, že sama se sebou není 

vůbec spokojená. Také že ta její neschopnost odpustit si je formou potlačené agrese 

a že by se mohla spolupodílet na její artritidě. Zuzana poslouchala se zaujetím a řekla, 

že ji to nikdy nenapadlo. Ani její psychiatričku. A to zase překvapilo mě, když chvíli 

předtím popisovala možné příčiny svých zdravotních komplikací.  
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V závěru jsme se vrátily k tomu, co ji tížilo a čekalo v následujících dnech. Řekla, že teď 

je v nejistotě, která potrvá ještě dva měsíce, než soud potvrdí dceru do její péče, a také 

ji trápí otázka peněz. „Mně vadí to, že neuzná [manžel] to, že holka nepotřebuje jen 

provozní náklady, ale i radosti...“ 

Zuzana působila pořád depresivně. Cítila se sama, opuštěná, nikým, ani rodiči 

nemilovaná. Měla poměrně dost zdravotních potíží, které ukazovaly i na psychické 

příčiny, které si částečně určitě uvědomovala. Trvalá nespokojenost, malá možnost 

cokoli ovlivnit, naučená bezmocnost. Způsob, jakým mluvila o svých potížích, který mě 

zaujal na prvním sezení, teď měl i vysvětlení. Pravidelně docházela za psychiatričkou, 

se kterou své problémy probírala. Možná i proto ten „vypravěčský styl“ a určité 

odosobnění. Opravdový zájem projevila, až když jsem nabízela pohled na artritidu, 

autoimunitní nemoc, jako na psychosomatické onemocnění.  

Po dvou týdnech Zuzana přišla s aktuálním problémem. Dozvěděla se, že její otec je 

zbaven svéprávnosti, a „bombardovali“ ji příbuzní. Jak řekla, věděla, že to hrozí, ale 

očekávala jen částečné omezení svéprávnosti. S tím by i souhlasila. Ale to, že už to 

proběhlo, bez jejího vědomí, se jí vůbec nelíbilo. „Nechci, aby skončil v ústavu 

v Bohnicích, chci, aby se dostal do pečovatelské služby.“ Několikrát jsem musela 

Zuzanu přerušit, abych se v celé věci zorientovala, protože se o otcově roztroušené 

skleróze zatím zmínila jen okrajově. Měla jsem podobný pocit, jak když chvíli před tím 

Zuzana říkala, jak na ni otcova manželka valí informace. Zuzana byla ale v zajetí 

možného konfliktu s příbuznými a silně to prožívala. Také to, že cítila vinu. „Že jsem 

jediná, která může pro to něco udělat. Já... jsem tátu zanedbala, mám blbý pocit. Vím, 

že tu chybu jsem udělala ... já jsem pro to, aby byl omezenej. Ale tátova manželka ho 

chce připravit o byt... Já jsem prostředek – jsem jeho jediný dítě, vím, že se o něj musím 

postarat.“ 

Zuzana byla úzkostná. Už to nebyl „příběh na poslouchání“, ale aktuální obava, jak a co 

má zvládnout, pocity viny, které si uvědomila. Ohrožující definitivní ztráta otce, protože 

„už to je někdo jiný“. Mizející poslední ostrov nějaké jistoty, naděje, že se to může 

zlepšit, i obava, že odchází i poslední možný „azyl“, kdyby bylo nejhůře. Pocit viny, který 

ji ve vztahu k otci tížil, byl nepřiměřený tomu, jaký vztah Zuzana s otcem měla nebo jak 
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o něm prozatím mluvila. Matku nenáviděla už v předškolním věku, vztah k otci úplně 

jasný nebyl.  

Další sezení začala Zuzana otázkou, jak se mám, a nebylo to naposled. Na chvíli 

převzala mou úvodní roli. Poté v dobrém rozpoložení řekla, že jí je dnes do smíchu, 

protože se jí povedlo několik věcí. Otázka trvalého bydliště se bude teprve řešit, ale už 

má papíry na důchod. Vyhrály s dcerou v soutěži Encyklopedii Česka a Lenka jí 

připravila oslavu. Zuzana neuváděla podrobnosti, ale bylo zřejmé, že je pyšná na to, co 

se jí povedlo; jak řekla, je to i její zásluha a péče. Zvláště proto, že si pamatuje, co jí 

kdysi ve školce dcera řekla. Ptala se jí, proč si ji pořizovali, když na ni nemají čas, 

a řekla, že jim přináší starosti. „Nechci, aby měla pocit, že je na obtíž.“ Uvědomila jsem 

si, že Zuzana mluvila o vztahu k dceři poprvé. Reagovala jsem na to slovy, že je vidět, 

že i dcera problémy vnímala, a že je důležité, aby to s její pomocí co nejlépe zvládla. 

Zuzana mě ujistila, že v tomto se teď oba s mužem snaží, aby se to dcery moc nedotklo.  

Nadále přetrvávaly její problémy s pozdními příchody do práce. „Po rehabilitaci nejsem 

schopna vstát, tři dny jsem zase doma. Nejsem schopná si udělat režim. Chtěla jsem 

vodsuď utýct. Můžu si za to sama, byla jsem naivní.“ Měla problémy se spolubydlící, 

které půjčila peníze a ona se teď neměla k vracení. V ubytovně propukla velká hádka. 

Dvě další spolubydlící se jí nezastaly, „že jsem očerňovaná – to bylo jako se švagrovou. 

To je taková osobní čest...“ Mohla jsem vidět, jak Zuzana řeší konflikty. Působila 

vztahovačně, ublíženě. Na sezení sice přišla v dobré náladě, ale odcházela z něj bez ní. 

Nabízela jsem jí i jiné pohledy na konflikty, také to, že v průběhu pobytu jsou zcela 

normální, že nemůže vyhovět a zavděčit se všem, o což se Zuzana ale velmi snažila. 

Také že to může vzít jako trénink a zkušenost, jak se trochu více chránit před 

využíváním ze strany jiných lidí.  

Zuzanina dobrá nálada v úvodu sezení měla své opodstatnění, ale mohla být také 

obranou před ohrožujícími tématy, která jsme předtím řešily. Také se (nebo mě) 

nepouštěla hlouběji do témat souvisejících s dcerou. Řekla mi docela důležitou 

informaci, jak si její předškolní dítě postěžovalo na nedostatek rodičovského zájmu, ale 

rozebírat to více nechtěla. Obrátila pozornost ke svým problémům s prací. Možná si 

uvědomovala, co se jí nepovedlo, a styděla se to říct, nebo dceřiny problémy přehlížela. 
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Nebylo by to divné vzhledem k tomu, jak popisovala chování matky vůči sobě, přestože 

o mě se v úvodu „mateřsky“ zajímala. 

Zcela v jiné atmosféře proběhl úvod dalšího sezení. Zuzana vypadala ještě strhaněji než 

obvykle. Usedla do křesla a rozzlobeně pronesla: „Tátova manželka nás odhlásila 

z trvalého pobytu. Se zpětnou platností. A teď, poté, co ho nechala zbavit svéprávnosti, 

žádá o jeho opatrovnictví.“ Vyzvala jsem Zuzanu (chtěla jsem, aby se trochu uklidnila), 

aby mi o otcově nemoci řekla něco víc. „Trpěl od třiceti šesti nebo třiceti osmi let 

roztroušenou sklerózou. Před dvěma lety se to velmi zhoršilo, začal se chovat hrozně. 

Naobjednával si leccos. Je z toho sto dvacet nebo sto čtyřicet tisíc dluhů. Manželka ho 

chtěla vyšoupnout… Přestože si to nepřál, vlezla mu do papírů. Přinesla dvě igelitky 

papírů, spolu jsme je probraly. Já jsem bez klíčů, bez papírů... Manželka táty vlastně 

rozjíždí všechno, aby se nás zbavila. Právně je to vše v pořádku, ale je to podraz.“ Tížilo 

ji to, že otec o ničem neví. „Těch čtrnáct dnů k němu chodím s tím, že bych to nějak 

měla řešit, říct mu to. Ale nakonec jsem mu to řekla, že je zbavenej svéprávnosti. 

Psychiatrička řekla, že manželka může nakládat s rodným listem a že on [táta] to 

nepobere, co mu říkám. Neřekla nikomu nic, to mě naštvalo...“ Zuzana přešla z ofenzivy 

do lítosti. „Já vím, že na opatrovnictví nemám, ale musím jít k soudu, musím to 

zvládnout. Vyřeším to důchodem, psychiatra mi to nabízí tři roky, doktor teď. Umím si 

představit, že každý den tam zajdu, nakoupím. Ale alespoň bych měla pocit, že na něco 

jsem. Vůbec mě nenapadlo, že jsou donášky obědů.“ Poslouchala jsem Zuzaniny plány, 

řekla, že i v azylu funguje pečovatelská služba a že to může probrat se sociální 

pracovnicí. Při shrnutí toho, co Zuzana říkala, jsem se zaměřila na rozpory, které jsem 

v Zuzanině postoji k otci viděla. Zuzana pronesla: „Jsem z toho v hajzlu. Von se 

nepostaral vo mě, teď bych se měla starat já. Mám pocit, že za to můžu já. My jsme 

nikdy nebyli ve vztahu, paralelně probíhala doba, kdy jsem měla problémy já. Byla jsem 

nevšímavá, já jsem to ignorovala, já bych mu to chtěla nahradit… že ne[jsem] jako ona, 

čeká až umře. On se na mě vykašlal taky, když jsem to potřebovala. Spousta 

kamarádek má názor, radši od nikoho nic nechtít, sama na sobě vidím, že jsem viděla 

jenom sebe.“ Pokusila jsem se ukázat Zuzaně, jaký bič si na sebe upletla. Řekla jsem jí 

také, že se hodnotí příliš přísně vzhledem k vztahu, který s otcem měla.  
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Možná, že Zuzana bojovala o své místo v rodině, která jí zbyla. Snažila se zachránit, co 

se dalo. Možná chtěla ukázat, že je lepší dcera než on otec, že je lepší člověk. Nebo se 

jenom připomenout, že existuje. Ale ten boj byl bezzubý a rozporuplný. Nesla špatně, že 

byla obejita, ale o otce se nějakou dobu nezajímala. Nechtěla, aby byl zbaven 

svéprávnosti, ale v podstatě s tím souhlasila. Chtěla o něj pečovat, ale sama si 

uvědomovala, že na to nemá. Její snaha působila křečovitě. Obviňovala manželku 

nemocného otce, které způsobil nepříjemné finanční závazky. Zuzana prožívala silný 

vnitřní konflikt. Kam sahá její povinnost postarat se o rodiče, který se o ni zase tak moc 

nestaral? 

Na začátku dalšího sezení jsem si všimla změny v Zuzanině výrazu. Působila velmi 

odhodlaně a byla jinak upravená. Řekla, že měla hektický týden. Poté, co přes víkend 

měla „dobrou depku“, cítila se sama a opuštěná. Prospala jej (dcera byla u svého otce). 

Rozhodla se, že vysadí léky, které, jak řekla, bere „léta letoucí“. Antidepresiva, léky na 

štítnou žlázu, kortikoidy. Spí pak sedmnáct hodin. Na druhou stranu uvedla: „Jakmile je 

nemám, za dva dny to cítím.“ Zuzanino rozhodnutí bylo zbrklé. Chvíli jsem přemýšlela, 

jestli jsem to mohla vyvolat svou zmínkou o psychosomatických souvislostech artritidy. 

Zuzana si pochvalovala sezení se mnou, že jsou jiná než s psychiatričkou. Řekla jsem jí, 

že vysazení léků je riskantní rozhodnutí, a doporučila jí, aby to probrala s lékaři. Také, 

že přístupy psychiatričky a mě musí být rozdílné, ale v podstatě by se měly doplňovat. 

Nechtěla jsem v ní posilovat možný pocit, že když má k někomu aktuálně větší 

sympatie, že to musí být automaticky na úkor důvěry k jiným. Do interpretací jsem se 

nepouštěla, pořád jsem měla pocit, že o Zuzaniných vztazích toho ještě moc nevím. 

Poslouchala jsem, co ji aktuálně ještě tíží. „Abstinence chlapa... Já potřebuju bytostně 

to, aby mě člověk držel…, že jsem držená o sexu. Potřebuji, abych se učila teď. Já už 

nechci padnout, já se zabouchnu do toho, s kým jsem. Teďka jsem už máma na vztah… 

Tchýně mi taky řekla, že za ženu mě nikdo nepovažoval. Měla jsem tři vztahy, všichni tři 

šli se mnou proto, že nemám vlasy, ale vidět to nechtěli. To je největší blok, na celý 

život.“ Vnímala jsem její velkou bolest, když mi o tom vyprávěla. Zuzana byla mým 

postojem pohnuta. Řekla, že od matky vždy slyšela jenom „neobtěžuj, neotravuj“.  

Také se pochválila. Začala se měnit v chování. „Nejsou to velké pokroky, ale učím se 

odmítnout.“ Zareagovala tak na minulé konflikty v budově. „Dá mi to hodně práce. 
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Pozoruji spolubydlící. Člověk taky pozoruje sám sebe.“ Především byla Zuzana 

rozhodnuta, že se spolubydlícím ve společném uklízení prostor postaví. Všichni prý 

čekají, že „to odtáhne“, že tu podlahu utře. „Já to teď řeknu, přede všemi. Neumíte třídit 

odpad, třídím sama. Já nechci, já nechci hlídat to dítě, ono je to sice roztomilý… Já 

začnu být nepříjemná, začnu normálně mluvit, mě to sere. Nechci být matka – služka. Já 

to okecávat nebudu, budu mluvit přímo.“ Podpořila jsem rozhodnutou Zuzanu. Řekla 

jsem jí, že v tom vidím i důležitý vývojový krok, aby si řekla, co chce, ale také, co 

nechce. Zuzana pokračovala dál. „Vím, že nechci mít pocit, že musím obhajovat své 

rozhodnutí. Vyžádat si povolení, všechno s někým řešit. Taky se sama rozhodnu. Když 

chci do noci strašit, tak si straším. Příklad, jak to u nás bylo, historka, jak jsme kupovali 

jablka – tohle bylo o tom, že za nic nestojím. Znova vyprávěla příběh „z pozice 

pozorovatele“ o tom, jak jí muž dovolil koupit si pouze dvě nejlevnější jablka, že jí to 

musí stačit, přestože měla chuť na jiné, jenom o málo dražší. „Teď nemusím vysvětlovat 

proč. Já nestojím o to, co ostatní lidé považují za běžné. Já mám problém s tím… To 

bylo ještě, když jsem měla vlasy. Já mám malej obličej... Jé, to jseš ty, jé, co máš na tý 

hlavě? Nejsem šátkovej typ, ani brýle mi nesluší.“ Všimla jsem si, že Zuzana začala 

o sebe více dbát, že za tou změnou zevnějšku stojí nový, dobře padnoucí šátek, za což 

jsem ji i pochválila. Slušel jí mnohem víc než její dávno obnošená paruka. Sezení už 

končilo, Zuzana vstala, šla ke dveřím a řekla, že má o mě dobré mínění i za to, že se na 

ni dívám.  

Uvědomila jsem si, že toto sezení bylo důležité v několika ohledech. Na začátku si 

Zuzana stěžovala na samotu. Byla všemi opuštěná, bez dítěte. Za jejím odhodláním 

přerušit léčbu, která ji podle ní příliš utlumovala, jsem vnímala touhu po změně. Ta také 

probíhala. Chtěla změnit vztahy k mužům, pro které byla se svou plešatostí pouze 

bizarní trofejí, vztahy ke spolubydlícím, aby byla asertivnější, prosazovala víc to, co 

chce. A to nejdůležitější, začala si více věřit jako žena. Povzbuzovala jsem Zuzanu 

aktivně, oceňovala malé pokroky, péči o vzhled. V našem vztahu to bylo pro Zuzanu to 

zásadní. A to bylo, jak se také později ukázalo, jedno z nejčastějších témat. Uvedla tím 

i další sezení. „Jdu za vámi za ženu,“ podobně to říkala i spolubydlícím v budově, když 

šla na terapii. „S kaplanem [poprvé mi řekla, že chodí souběžně i za kaplanem střediska, 

i když jsem to od něj už věděla] se bavíme o mámě, o tátovi a o odpuštění. Přišel na to 
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[kaplan], že mi chybí obdiv. Obdiv od mámy. Vždycky si vzpomenu na vás. Psychiatra 

mi dává postupy, přemýšlím o nich. Vždycky si vzpomenu na vaše otázky – kde je 

Zuzana? Kde jste vy? I když nejsem s vámi, si vždycky vzpomenu – jdu nahoru. Jste 

první, která mi ukázala, jak to rozebrat. Zvýšit náladu. Mám ráda ty analýzy. Odcházím 

od vás povznesená. Ta analýza mě zajímá.“ 

Zuzana mluvila plynule dál. „Líbí se mi bejt za holku. Jdu za svědka na svatbě. Budu za 

nevěstou. Budu vidět. Na první svatbu, jiné kamarádce.“ Co ji vždy tížilo, bylo, aby 

splnila roli, aby nezklamala. „Abych neudělala ostudu. Teď vím, že to nemusím! 

Nemusím!“ Těšila se, ale i obávala. Ale také jsme rozebíraly, že to, jak se tam bude 

chovat, je na ní, že nemusí naplňovat ničí představy.  

„Včera jsem potkala kolegyně z práce. Vypadala jsem dobře, namalovaná. Byly 

překvapené. Dokonce jsem řekla, že každý, kdo nás [práci] opustí, prokoukne.“ 

Překvapilo mě, že Zuzana o tom, že skončila v práci, předtím nemluvila. Věděla jsem, že 

je na nemocenské, že si zařizuje důchod, ale o ukončení práce nemluvila. Zuzana 

potvrdila, že se šéfkou domluvily, že skončí. „Řekla mi: Je to oboustranný trápení, ty se 

trápíš, ty to doděláš, ale později. … Nemám na jejich nároky. Byla jsem z toho smutná, 

i když to vím. Tím jsem se dostala někam jinam... Jenom že mě potěšilo, že ocenily tu 

práci, kterou mě to stálo [péči o zevnějšek]. Manžel, když jsem se strojila, říkal: Ty se 

strojíš, jdeš za chlapama. I když jsme šly s holkama... Musím ukázat, že jim stačím, že 

jsem jedna z nich. Teď už nevadí, že nejsem jedna z nich. Já jsem tady na dvou 

válendách v azylu. Nemám ani televizi.“ Zuzana se litovala. „Co nemám já, co mají ony. 

Nemám kromě čtyř let školy s nimi nic společného. Všechny mají ty chlapy, co se o ně 

zajímají. My s mužem jsme byli dvě paralelky. Myslela jsem, že mi to stačí. Dneska mi to 

už nestačí.“ Zuzana pokračovala: „Když jsem sem přišla, myslela jsem, že je konec – ale 

po půl roce jsem ráda, že jsem tady. Tady mi to pomohlo. Opravdu se cítím jako doma, 

po deseti patnácti letech se mě tady nikdo nesnaží předělávat.“ Zeptala jsem se na to, 

jak vnímá společnou komunitu. „Já se tady na ni těším.“ 

Zuzana byla v potřebě ocenění jako vyprahlá poušť. Byla to forma jejího uspokojení. 

V azylu se jí ho dostávalo. Se spolubydlícími si po počátečních konfliktech rozuměla, 

měla pocit, že někam patří. Snažila se, aby se líbila mně, kaplanovi, sociálním 
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pracovníkům. Ukazovala, že to dokáže. Bylo důležité, abych tuto její snahu nepřehlédla. 

Zuzanina matka byla podle Zuzany příliš věcná. Narcistních zranění Zuzana prožila 

dost. To, že možná se mnou prožívala zážitek z lepší matky, vnímající, povzbuzující, mi 

několikrát zdůraznila. Také jsem si uvědomila, jak to s námi, pomáhajícími pracovníky, 

„uměla“. Mně dopřávala zásluhy za rozpoznání psychických příčin revmatoidní artritidy, 

přestože sama řekla, že za příčinou jejích potíží je neschopnost odpustit a vypořádat se 

s tím, co se jí stalo; kaplanovi zásluhy za to, že „objevil“, že jí chybí obdiv, i když to bylo 

její největší trauma, o kterém mluvila. 

Na posledním sezení před mou delší dovolenou se Zuzana věnovala problémům 

s dcerou. Byla s ní v pedagogicko-psychologické poradně na žádost sociálního odboru. 

Lenka byla labilní, plačtivá, často zůstávala doma a měla hodně pozdních příchodů. 

Kromě výsledků měření intelektových schopností se Zuzana dozvěděla, že si dcera 

přeje, aby se Zuzana „dala dohromady. Abych od ní nechtěla moc. Abych ji od dětství 

neokrádala, ať ji nechám být dítětem.“ Zajímalo mě, jak to přijala a jak vnímá Lenčiny 

problémy. Uznala, že to Lenka s ní má těžké a že možná by měla zůstat u otce. Ten 

postoj mě překvapil, vzhledem k tomu, jak bojovala o to, aby měla dceru ve své péči. 

Řekla jsem jí, že to předcházející období bylo těžké pro obě a že se nemá vzdávat, už 

kvůli tomu, jak důležitá a nenahraditelná pro dceru je. Povzbuzovala jsem ji. Věřila jsem 

Zuzaně, že je tak unavená, že by to v té chvíli i vzdala. Ale také v jejím vztahu k dceři 

chyběla určitá reflexe, snaha něco změnit nebo se zajímat více o to, co může pro dceru 

udělat, zvláště proto, že měla praktickou zkušenost s nápravou chyb vlastní matky, že 

věděla o psychických dopadech i o možnostech a limitech odborné léčby. Ten zralý 

pocit odpovědnosti matky vůči dítěti mi chyběl.  

Zuzana se, možná na omluvu, rozpovídala o svých dětských letech. „Máma s tátou se 

rozešli v mých dvou třech letech. Bydlely jsme samy. Do první třídy jsem byla sama, 

v první třídě jsem se cítila jako nějaký příživník. Ve čtvrté třídě měla máma přítele, 

někoho, koho jsem milovala. Měli jsme zvířata. Chodili jsme ven. Dal mi všechno, co mi 

máma nedala. Dával mi čas. Prostě mě bral. Partnersky se s mámou nedalo vydržet, 

pořád na něj něco měla... ať něco dělá.... až ho otrávila. Taky ho volala k tomu, aby se 

šel podívat, když zjistila v mých deseti letech, že mám na hlavě pleš...“ Doteď to pro 

Zuzanu byla ponižující vzpomínka. „Ve dvanácti letech jsem od ní dostala příručku. Dala 
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mi natištěnou osvětu. Šíleným způsobem jásala, když mi rostly prsa. Změnil se náš 

vztah, že jsem hrozný střevo, že ona v tomto věku balila kluky, jezdila na motorce. To 

nebyla líná objet půl okolí, aby se za mě nestyděla. Musíš mít to, to... , džínsku, fáčko – 

navenek, aby to vypadalo, že máme úroveň. V necelých patnácti jsem od ní dostala 

zapalovač, mačkací, lepší, než měla ona. Přinesla Marlbora. Posadila mě ke stolu 

a učila mě kouřit. Strašně jsem se bránila. Říkala, „co to má doma za debila, co by za to 

dali ostatní... Abych byla na úrovni. Tak alespoň Sparty, pak Marsky. Nakonec na ty 

blbče, tady máš mentolky, to jsou zdravotní, to kouří sestřičky.“ Vzepřela jsem se. Kouřit 

nebudu! Nikdy jsem nekouřila. Po mentolkách to máma vzdala. V patnácti jsem poznala 

Filipa. Řekla jsem jí, že jsem zamilovaná. Její první reakce byla: Už jste spolu spali? To 

budeš panna v šestnácti? Pamatuji si dodneška, jak mě hned poté ‚vybavila‘, abych 

u sebe měla náhradní slipy [!], hřeben, tepláky, ústní vodu... Kdyby zůstal na noc. 

Chtěla, abych měla všechno podchycený. Máma byla na hygienu pes. Každá měla svůj 

ručník, ani kartáčky nebyly v jednom kelímku.“  

Rozloučily jsme se s tím, že pořád nemá bydlení a že to vypadá, že v azylu bude do 

prosince. 

Bylo zřejmé, že vztah matka – dítě byl problémem jak u Zuzany, tak u její matky. Ta s ní 

jako s dítětem – vyžadujícím, nárokujícím – vůbec neuměla zacházet, za něco ji pořád 

trestala. Jak řekla Zuzana později, neví, co se stalo. Byla vytouženým, očekáváným 

dítětem, ale něco se nepovedlo. Matka jí od dětství vytýkala, že je na obtíž, a že když ji 

kojila, tak z ní vysála krev. Ve chvíli, kdy Zuzana začala dospívat, matka byla nadšená. 

Mohla ji přivítat v ženském světě, i když to mohlo znamenat cokoliv. Zvláště vzhledem 

k faktu, že podle Zuzany matka prostituovala, „chodila a byla s chlapama jenom tehdy, 

když měli peníze.“ Přichystala jí výbavu, ve které nesmělo nic chybět, aby Zuzana jako 

žena uspěla.  

Posléze došlo k důležité změně. Zuzana a další čtyři spolubydlící, všechny z jedné 

budovy a z toho dvě, které ke mně začaly docházet na sezení, iniciovaly vznik 

svépomocné skupiny, již spolu se mnou vedl kaplan střediska, který měl ve skupinové 

terapii ukončený výcvik. Chtěly se spolupodílet na zlepšení svých vztahů s muži. Přes 

všechna omezení a rizika jsme je v jejich snaze podpořili. Společná práce trvala necelé 
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tři měsíce. Zuzana byla hlavním tahounem skupiny. V této době jsme individuální sezení 

přerušily. 

Po této fázi jsme se ještě setkaly, ale to už jsme naši práci ukončovaly, protože Zuzana 

dostala sociální byt a připravovala se na stěhování. Další podstatnou změnou bylo, že 

se seznámila s klientem azylu, Ivanem, se kterým navázala vztah. Jednou jí nabídl 

svezení do azylu, a přestože jej neznala, nechala se svést. Nevěděla proč, obvykle to 

nedělala, jenom si pamatuje jeho výraz a oči, kterým neodolala. Už nevystoupila, i když 

od začátku byla plná pochyb, co k němu vůbec cítí a proč s ním je. Věděla jsem o jejich 

vztahu s drobným předstihem, protože tento klient mě vyhledal a velmi aktivně 

projevoval zájem o terapeutickou spolupráci. Byl to středoškolsky vzdělaný muž 

s velkými vztahovými problémy, po dvou rozvodech, se dvěma dětmi, který jí rozhodně 

nemohl poskytnout tu oporu, o kterou Zuzana tak stála. Už po úvodních dvou sezeních 

bylo jasné, že mu nejde o práci na sobě, ale že touto cestou se chce přiblížit Zuzaně. 

Opakovaně mi o vztahu k ní a aktuálním zamilování vyprávěl, doufaje v moji podporu 

a možná nějaké „přetlumočení“ jeho pocitů vůči Zuzaně. Oceňoval na ní, jak je to skvělá 

matka. Spolupráci s ním jsem ukončila a domluvila mu pokračování sezení u kolegy, 

u kterého „střet zájmů“ nehrozil.  

Na posledním sezení jsem Zuzanu nabádala k opatrnosti ve vztahu, když byla v situaci, 

kdy se jí začalo dařit. Měla potvrzený invalidní důchod, nadějně to vypadalo s novou 

prací a hlavně měla kde bydlet. Se zařizováním v novém bytě jí totiž velmi aktivně 

pomáhala její nová známost. Zuzana opakovala, že zamilovaná není, že si to jenom 

užívá, že se o ni někdo stará, a že zažívá chvíle, které neznala. „Oba dva chcem něco 

společnýho, a oba dva to neumíme... Já mám v sobě oslabenou ženskou, on ji má 

silnou.“ Postěžovala si: „V sexuální oblasti je dřevo, on nemá ve svém věku zkušenosti, 

neví, co si má počít sám se sebou...“  

Ještě před odchodem mě požádala, jestli by nemohla docházet na terapii i nadále. Po 

domluvě nových podmínek, protože už nebyla azylovým klientem, jsme se na 

pokračující práci, která trvala ještě dva roky, shodly. 
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Hodnocení a interpretace 

Zuzana patřila k „úspěšným azylovým případům“. Přišla do azylu před soudem o dítě, 

které jí pak bylo svěřeno do péče. Práci bankovní úřednice, která ji nebavila 

a stresovala, ukončila. Získala částečný invalidní důchod, vzhledem ke svým četným 

zdravotním omezením, a měla přislíbenou novou práci.  

Z nejisté, neupravené ženy v nelehké rozvodové situaci se stávala v průběhu pobytu 

v azylu žena sebevědomější, spokojenější, která se učila radostem života. Mnoho 

zážitků bylo pro ni „poprvé“. Začala pečovat o zevnějšek. Používala líčidla, upravovala si 

nehty, více zdůrazňovala pěknou postavu. Hodně se inspirovala žensky sebevědomou, 

atraktivní spolubydlící. Zuzana toužila, aby se i na ni někdo díval. Aby lidé od ní 

neodvraceli hlavu. Byla uvolněnější. Měla vážné vztahové problémy, i kvůli tomu, že 

byla udusávána její ženská identita. Cítila se nemilovaná, hodně ustupovala ve snaze 

udržet vztah. Za každou cenu, i když jí v něm nebylo dobře. Nechávala se hodně 

ovlivňovat a málo se prosazovala. V tomto ohledu se Zuzana měnila. I vlivem různých 

situací, které komunitní způsob azylového bydlení přinášel. Učila se říkat ne. Několikrát 

jí snaha vyhovět všem, vyjít vstříc, být hodná přinesla problémy ve vztazích. Cítila se 

využívaná, nedoceněná. Pak se tím trápila a vztekala se na sebe. Shodly jsme se na 

tom, že neumí zacházet s agresí, často ji potlačuje a pak „vybuchne“. Také na 

revmatoidní artritidu začala pohlížet, alespoň to říkala, i jako na možnou reakci 

v souvislosti s těmito problémy (i když její ošetřující lékař její nadšení nesdílel).  

K typickým Zuzaniným obranným mechanismům patřila racionalizace a intelektualizace. 

Vyprávěla o ponižujících a bolestných zážitcích způsobem, který nepřipouštěl litování. 

Spíše je posouvala do polohy: Podívejte, co se mi dělo, i tohle jsem zažila. 

Vztah matek a dcer v jejich rodině měl určitě hodně slabých míst. Traumatický byl vztah 

Zuzany s její matkou, která byla vůči ní necitlivá a tvrdě ji trestala. Zážitek přející matky 

měla Zuzana až s nastávajícím dospíváním, kdy matka chtěla, aby jako „žena“ její dcera 

obstála.  

Jako problémový jsem viděla i její vztah s dcerou Lenkou. Zuzana o dceři na sezeních, 

kterých bylo v první fázi patnáct, moc nemluvila. Byla pro ni důležitá, bojovala o ni. 

Podle sociálních pracovníků o dceru pečovala řádně, ale já jsem u ní postrádala 
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empatické prožívání situací z pohledu dcery. V protikladu k tomu a na rozdíl od jiných 

žen na sezeních se ke mně vztahovala velmi starostlivě. Zajímala se, jak mi je, jak se 

cítím. Také si chvílemi užívala roli „holčičky“. Poté, co jsem ocenila její změnu v péči 

o sebe, dbala na to, jak upravená chodí na sezení. Měla jsem pocit, že mi ráda dělá 

radost a také čeká na ocenění. 

Zuzana si nesmírně pochvalovala pobyt v azylu. Překvapivé bylo, že to, co oceňovala, 

bylo, že se ji v tomto prostředí nikdo nesnažil předělávat. Přitom jde o prostředí, jehož 

podstatou jsou pravidla, komunitní soužití a jeho režim, individuální plán pod vedením 

sociálních pracovníků a jeho hodnocení. Pozitivní až nostalgický pohled si udržela 

i s ročním odstupem. „Tady mi bylo nejlíp, jedem domů, ne do bytu, v azylu mi bylo 

nejlíp,“ reagovala po roce, když jela do azylu na sezení, poté, co už s Ivanem společně 

bydlela ve svém sociálním bytě.  
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9 Možnosti psychoterapeutické práce v AD HoPo – dílčí závěr 

 

V předchozích ukázkách psychoterapeutické práce s klienty můžeme vidět proces 

změn, který jsem zaznamenala v průběhu psychoterapeutických sezení s některými 

klienty. Z proměnných, které obecně v psychoterapii působí54 a které jsem identifikovala 

na základě nasbíraných údajů a praxe v socioterapeutickém prostředí azylu, budu 

podrobněji analyzovat vztah mezi terapeutem a klientem, proměnné na straně klienta, 

použité techniky a mimoterapeutické faktory. 

 

Vztah mezi terapeutem a klientem  

Základním faktorem i technikou v v terapeutickém procesu je navázání a kvalita 

terapeutického vztahu. Tímto charakterem vztahu se odlišuji asi nejvýrazněji oproti 

přístupu sociálních pracovníků, kteří jsou především „pomahatelé a vychovatelé“. 

Terapeutický vztah se projevuje ve způsobu osobní účasti, naladění se na „společnou 

vlnovou délku“, empatickou rezonanci mezi klientem a terapeutem. To, co je 

charakteristické pro psychoterapii a čím jsem „jiná“ pro klienty, je bezpodmínečná 

akceptace a rozumění, projev určité vztahové kvality. Empatie, otevřenost a flexibilita 

v přizpůsobení se klientovi ovlivňují proces terapeutického spojenectví. Podmínky 

bezpečného přijetí jsou základním výchozím bodem mé práce. Celé azylové prostředí je 

rámcem vymezených hranic a pravidel. Místo „bezpečí“, kde to je bez podmínek, kde je 

možné projevit názory a ventilovat příčiny frustrací bez jakýchkoliv následků. Nebývá to 

ale pravidlem, získávání důvěry klientů není jednoduché. Postěžování si na ostatní 

pracovníky, ověřování si postupu, kdo má pravdu, bývá běžné, ale častěji 

u terapeutických klientů, kteří už s nějakou důvěrou přicházejí.  

Někteří klienti, pro které je toto terapeutické prostředí „nečitelné“ nebo nevěří, že se „to 

na ně neřekne“, mě občas testují. Ujišťují se, jestli je to opravdu bezpečné, jestli „to“ 

opravdu neřeknu, a pak sdělí něco, co je v azylovém prostředí o nich, nebo 

                                            

54
 Vybíral, Z., Roubal J., Současná psychoterapie, s. 34. 
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o problémech, se kterými se mi svěřili, obecně známé, a posléze mě „kontrolují“ na 

komunitách, jestli něco neřeknu.  

Přesto, že domlouvaným cílem terapeutické práce s klientem bývá obvykle něco 

konkrétního, to, co je podstatné u těchto klientů, je, že se potkají s někým, na koho se 

dá spolehnout, kde jsou ty „bezpečné dveře“, kdo jim fandí, motivuje je nebo se jim 

snaží porozumět. Čekám na ně v domluveném čase, omlouvám se, pokud nemůžu přijít. 

Jsou to sice „drobné věci“, ale myslím si, že část klientů si „to užívá“. Jsou 

bezpodmínečně přijati. Mnozí mohou zažít to, že jsou partnerem v komunikaci, že je jim 

nasloucháno a že jsou respektováni. Některé to vyděsí, nerozumí tomu a ostražitě 

čekají, co po nich budu chtít. Je to pokus o změnu. Vztahování se ke mně, potažmo 

k jakémukoliv jinému psychoterapeutovi, není pro ně obvykle jednoduché. Nabídnuté 

bezpodmínečné přijetí ani u mě není bezbřehé. Občas se vyskytnou klienti s problémy, 

které narážejí na mé hranice. V těchto (i když nemnoha) situacích jsem pokračování 

terapeutické spolupráce zabezpečila u kaplana střediska nebo terapii klientovi ani 

nenabízela.  

 

Proměnné na straně klienta 

Z dílčích proměnných na straně klienta, které souvisejí s efektem psychoterapie55 

v kontextu AD HoPo, je podle mého mínění základní proměnnou zájem klienta, jeho 

motivace ke změně. Nikoho a priori nevylučuji z terapeutické práce za předpokladu, že 

pravidelně a včas dochází na sezení. Míra tolerance k absencím je vyšší, ale je 

podmíněna omluvou minimálně u sociálních pracovníků. Pokud zájem klienta trvá i po 

nějakém „zahřívacím“, ne úplně dobře fungujícím kole, klienta i opakovaně do terapie, 

v průběhu jeho bydlení v azylu přijmu. Samozřejmě, všímám si, po kterém sezení klient 

nepřišel, jestli se vyhýbá, zdali sezení nebylo pro něj ohrožující, nebo se jenom „něco 

děje v azylu“ (což se obvykle dozvím od sociálních pracovníků) a hrozí podmínečné 

vyloučení nebo akutní finanční krize (z důvodu nevyplacení sociálních dávek apod.), 

nebo se naopak rýsuje získání (nebo jen vidina) jiného než azylového bydlení. 

                                            

55
 Timuľák, L., Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru, s. 32. 
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Příkladem nepravidelností v docházení na sezení je Jitka, která vynechávala ve 

„vlnách“, podle toho, jestli ji právě tížily finanční problémy, nebo měla jiné, zajímavější 

aktivity, nebo některá ze sezení ji příliš ohrožovala a nenaplňovala představu o tom, 

s jakým záměrem přišla. Důsledně se ale omlouvala (často prostřednictvím dcery), 

záleželo jí na dojmu, který nejenom u mě, ale především u azylových pracovníků 

zanechávala. Příkladem nepravidelných sezení souvisejících s bouřlivým průběhem 

azylového pobytu byl Pavel, který od začátku bojoval s pravidly azylu a rizikem, že bude 

muset odejít, pokud se nepřizpůsobí. Na druhou stranu, pravidelnost a spolehlivost 

v docházení u těchto krátkodobých psychoterapeutických klientů je spíše pravidlem, než 

výjimkou. Vynechání sezení souvisí s průběhem terapie, ale tady i s ukončováním 

pobytu a sháněním bydlení. Spolehlivost Zuzany byla, v protikladu s její minulostí, 

výmluvná. Omluvené absence přišly, ale ke konci pobytu, kdy si Zuzana zařizovala 

následné bydlení.  

Pokud si připomeneme základní charakteristiky cílové skupiny, máme před sebou 

především klienty, příšlušníky nižší sociální vrstvy, ekonomicky slabé, ale také 

disponující nižšími sociálními dovednostmi. Tato charakteristika klientů předurčuje 

i hlavní přístup k nim. Je to typická klientela sociálních pracovníků. Tady mohla moje 

práce začínat i končit. Přesto, v AD HoPo klientelu netvoří jenom ti v mnoha směrech 

„nejslabší“. A i kdyby to byli ti z „nejslabších“, ale měli zájem nebo si „tu terapii chtěli 

jenom vyzkoušet“, pracuji s nimi.  

Z hlediska formálních charakteristik úrovně vzdělání, minimálně 8 % má ukončené 

středoškolské vzdělání, 26 % je vyučených. Skupinou s velkým potenciálem z hlediska 

intelektových předpokladů jsou matky na mateřské dovolené, a to především mladé 

matky, které neukončily středoškolské vzdělání z důvodu předčasného těhotenství, 

případně ženy, matky, které mají za sebou drogovou minulost. Tady se potenciál 

k osobnostnímu růstu přímo nabízí. Nutnou podmínkou pro terapeutickou práci je 

schopnost verbalizace a podstatnou také schopnost psychologického uvažování. Pokud 

jsou u klientů intelektové dispozice, i tyto schopnosti lze v terapeutickém procesu 

rozvíjet, byť vstupní předpoklady v tomto ohledu mohou být nízké. Zuzanina 

(ne)schopnost mluvit o svých pocitech, o prožívání byla na začátku hodně znát. 

Postupně se učila naslouchat a více reflektovat své prožitky.  
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Dalším podmiňujícím faktorem na straně klientů je schopnost a kapacita pro vytváření 

vztahů. Tato proměnná velmi úzce souvisí s typickými klienty AD HoPo a jejich 

problémy. Klienti přicházejí z rodin jak úplných, tak neúplných (poměr je přibližně 

stejný), ale rodinné vztahy jsou velmi často komplikované. Klienti přicházejí s řadou 

osobních traumat, vyvěrajících už z původních rodin a přenášených na další generace. 

Pokud se někteří z nich dostanou do terapie, tyto problémy vyplavou na povrch jako 

často primární příčina jejich potíží. Jak despotická a manipulativní matka Jany, která 

byla i jedním z častých témat sezení, „nevyladěná“ matka pro potřeby dcery u Jitky 

a neempatická matka u Zuzany. Nejasné obrysy s jasnými problémy mělo rodinné 

pozadí u Pavla a také u Anny. Kapacitu pro vytváření vztahů měli všichni, jak je zřejmé 

z jejich kazuistik. Kvalita jejich partnerských, manželských vztahů byla ale 

problematická, udržovaná „za každou cenu“. U Jany i za cenu vytěsnění či „přehlížení 

zneužívání“ jedné z dcer, u Zuzany velmi nerovnocenného vztahu s manželem, který 

s ní zacházel velmi hrubě. „Zachránce“ Pavel nechtěl opustit mladou manželku, i když 

žila a čekala dítě s jiným mužem. Anna pravděpodobně na základě strachu z hrozby 

a společné minulosti s manželem opustila nezletilého syna a přestala o něj bojovat. 

Každý nový její pokus o navázání vztahu s mužem skončil katastroficky, od sebevraždy 

otce její malé dcerky až po známost, která ji posléze okradla. Jitka na tom také nebyla 

lépe se svou investicí do vztahů se „špatnými muži“. Nejdříve to byl agresor, později 

alkoholik, který ji navíc i zadlužil. Ani poslední (v době odchodu z azylu) výběr partnera 

nenasvědčoval posun k lepšímu, ke zralé volbě, když se Jitka zamilovala do zadaného 

muže s třemi malými dětmi (o kterého v době našeho posledního společného rozhovoru 

začala bojovat opuštěná manželka).  

Dalšími faktory ovlivňujícími iniciaci, průběh a případný efekt terapie v prostředí 

AD HoPo jsou kvalita a dostupnost sociální podpory,56 která je u těchto klientů obecně 

velmi slabá. Proto ji nezařazuji k mimoterapeutickým faktorům, ale k proměnným na 

straně klienta. Nefungující manželské vztahy i rodinné vztahy vedly u Jany k hledání 

                                            

56
 Sociální opora podle Lamberta (1992) in Vybíral, Z., Roubal J., Současná psychoterapie, s. 34, je zařazená 

k mimoterapeutickým faktorům. Vzhledem ke kontextu azylového bydlení a obvykle chybějícímu rodinnému 

zázemí, řadím tento faktor k těm, které spíše motivují klienta k vyhledání psychoterapie ve středisku. 
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podpory pouze u dvou kamarádek, i proto pro ni byl azyl záchranou. Ráda probírala se 

sociálními pracovníky své záležitosti, měla pocit, že někam patří. Pavel o podpoře rodiny 

a známých nemluvil a je možné, že si, podobně jako v průběhu pobytu v azylu, o ni 

neuměl říct, případně dostát nárokům, které na něj jeho blízké okolí mělo. Naznačovaly 

by to problémy „s pomocí“, které se mu v azylu dostávalo, a jeho zacházení s ní. Ani 

jeho dramatický odchod ve zlém, s výhrůžkami žalob na azyl, nebyl v tomto směru 

nadějný. Anně v okruhu blízkých, o které se mohla opřít, zůstala pouze jedna ze sester, 

která ji „vzala na milost navzdory pohnuté minulosti“, kdežto druhá ji v době její osobní 

krize vezla „prodávat se na E55“. To, že si o podporu říkala „na špatné adrese“, 

ukazovalo i její navazování nových kamarádství, které bylo rizikové (v azylu nalezené 

silné kamarádství se ukázalo být s klientkou, která Annu pouze využívala ke svému 

prospěchu). Jitka nějakou rodinnou síť měla, byla zvyklá spoléhat se na ni 

a pravděpodobně ji i vyžívat. Také jako jedna z věřících se spoléhala, že v církvi jí 

pomohou. Zuzana pěstovala na rozdíl od nefungujícího manželství a rodinných vztahů 

dlouhotrvající fungující přátelství s několika kamarádkami z dětství.  

Přestože pohlaví klientů nepatří v logice předchozího výčtu a popisu mezi proměnné, 

které ovlivňují efekt psychoterapie z hlediska individuálního posouzení, ovlivňuje 

možnosti terapeutického působení v AD HoPo co do jeho využití. Jednoznačně převahu 

mezi mými klienty tvoří ženy (celkově dvě třetiny klientů). Zajímavostí je, že ve skupině 

klientů mužů se potkávám se dvěma poměrně vyhraněnými postoji, buď jsou motivovaní 

a kontaktují mě samostatně, případně v rámci vstupního pohovoru, nebo patří do 

skupiny klientů, se kterými se potkám maximálně u vstupního pohovoru a s některými 

jenom v rámci komunity. Jeden z podstatných důvodů je ten, že jde o muže, obvykle 

otce romských rodin, kteří nemohou být označeni v komunitě jako „ti na hlavu“. Ty 

kontakt se mnou nejvíce „ohrožuje“. Přesto v průběhu praxe mě romští muži vyhledávají, 

buď si chtějí jen tak popovídat, nebo (a to beru od nich jako jakési ocenění navíc, když 

jsem „ta bílá, hodná paní“) že za mnou přijdou s nějakou mírou důvěry, třeba 

o sexuálních fantaziích, které je přitahují, ale také vyvolávají pocity viny, nebo využívají 

krizovou intervenci, když se „hroutí“ nebo je akutně potřeba něco řešit. Mužští klienti 

jsou také ti, co jsou „pořád v práci“, takže nalézt čas je ve vymezeném prostoru takřka 

nemožné.  
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Poslední proměnnou, která je v mé práci významná a kterou jsem v průběhu let 

vypozorovala, je dobrá terapeutická spolupráce s těmi klienty, kteří mají předchozí 

zkušenost v nějaké formě s psychologem, psychiatrem nebo psychoterapeutem. Jsou 

zvyklí na tuto formu práce, vědí, co mohou očekávat a obvykle to i využijí. Zajímavé je, 

i když to u všech terapeutických klientů AD HoPo není pravidlem, že klienti 

z případových kazuistik tuto předchozí psychologickou zkušenost měli. Jana přecházela 

do naší spolupráce od navázané spolupráce s psycholožkou, Zuzana pravidelně 

docházela za svou psychiatričkou, Jitka měla zkušenost s prací psychologů z léčby své 

řečové vady, Anna měla psychiatrickou zkušenost z dob své hospitalizace 

v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a Pavel se byl také poradit o svých problémech 

s klinickým psychologem. Samozřejmě, nejde o předpoklad nebo nutnost, ale společnou 

práci v podmínkách azylu to jednoznačně urychluje, navázání terapeutického vztahu to 

ulehčuje. Slovy supervizora MUDr. Černého, „zasejeme někde semínko a ono někde 

jinde, za jiných podmínek vzklíčí“.  

  

Použité techniky 

Základní technikou, někdy možná jedinou v podmínkách poskytování terapie v azylovém 

prostředí, je budování terapeutického vztahu a léčba vztahem. Řídím se problémy 

klienta používáním metod ad hoc z různých teoretických přístupů. Využívám poznatky 

z psychoanalýzy a psychodynamických psychoterapií, kde mám za sebou pětiletý 

sebezkušenostní výcvikem ve skupinové psychodynamicky orientované psychoterapii, 

zaměřené na příčiny a jejich objasnění, na vhled a vztah klienta s terapeutem. Také 

pracuji s přístupy zaměřenými na konkrétní řešení, „tréninkové“ pojetí terapie, které 

využívám i v sociálněpsychologických výcvicích, v kursech zaměřených na různé 

komunikační dovednosti. Z dílčích nástrojů využívám kognitivní chápání, emoční 

chápání, prožívání emocí, učení, podporu, aktivaci, konfrontaci, informování. Zaměřuji 

se také na identifikaci obranných mechanismů a rozpoznávání životních scénářů, hraní 

rolí podle transakční analýzy.  
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Mimoterapeutické faktory 

K faktorům, které hrají svoji roli mimo psychoterapetický rámec a nejsou na 

psychoterapii závislé a které klienta posílí, bych v kontextu AD HoPo především zařadila 

socioterapeutické azylové prostředí, komunitní soužití, práci sociálních pracovníků 

a případně také působení kaplana střediska. 
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10 Diskuse a závěr 

 
HVO Jaké jsou možnosti psychoterapeutické práce v poskytovaných sociálních 

službách v Azylovém domě v Horních Počernicích? 

Možnost pracovat v azylovém domě na pozici terapeuta a realizovat tak výzkumný 

záměr mě vede k několika závěrům. Zodpovězení hlavní výzkumné otázky se týká dvou 

proměnných, které spolu souvisejí. Cílové skupiny klientů a místa psychoterapie 

v sociálních službách. Popisu cílové skupiny a možnosti terapeutické práce s ní jsem se 

věnovala v předchozích částech práce. Teď bych podrobněji popsala druhou důležitou 

podmínku, která ovlivňuje možnosti fungování i výsledky psychoterapeutické práce v AD 

HoPo. 

Psychoterapeutická služba je dlouhodobě fungující a ukotvenou součástí sociálních 

služeb uvnitř socioterapeutického prostředí. Jak ta součást vypadá, jakou roli hraje 

a potažmo jaké jsou její možnosti, jak jsem je zaznamenala a zkoumala v průběhu let, si 

v konkrétním prostředí AD HoPo můžeme načrtnout prostřednictvím pomocného 3D 

modelu převzatého od Lívie Lozsi57, ve kterém vystupují tři závislé proměnné sociálního, 

socioterapeutického a psychoterapeutického přístupu v práci s klientem. Budu 

analyzovat zjištěné poznatky a nasbíraná data z terénního výzkumu, dotazníkového 

šetření mezi pracovníky AD HoPo pomocí tohoto trojrozměrného modelu, který dobře 

vystihuje (samozřejmě s určitou mírou zjednodušení) situacii v AD HoPo, kdy výšku 

představuje ve vztahu ke klientovi a jeho problémům přístup sociálního pracovníka,58, 

šířku celý socioterapeutický potenciál konkrétního AD HoPo a hloubku v této analogii 

zastupuje psychoterapie.59 

  

                                            

57
 Lozsi, L., Socioterapia – rozdiely a styčné body socioterapie, psychoterapie a sociálnej práce, s. 1–2. 

58
 Pro zjednodušení uvádím pouze pozici sociálního pracovníka, ale v tomto modelu popis zahrnuje i pracovníky 

v sociálních službách. 

59
 V širším slova smyslu bychom do terapeutického prostředí mohli zařadit i duchovenský přístup. V práci se mu ale 

podrobněji nevěnuji, proto budu popisovat pouze psychoterapeutickou práci, do které zahrnuji i kooperaci 

s kaplanem střediska Filipem Gartnerem při vedení svépomocné skupiny týraných žen. 
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Výška – sociální práce 

V socioterapeutickém prostředí je základní službou sociální práce. V našem modelu 

může zobrazovat „výšku“, problémy, mezi kterými je klient se svým prožíváním, 

společenské jevy a problémy, kdy jeden problém generuje druhý.60 Cílová skupina 

klientů a jejich potřeby přímo vybízejí k nejpotřebnější službě, a tou je sociální práce. Na 

základě rozhovorů a dotazníkového průzkumu61 se sociálními pracovníky a pracovníky 

v sociálních službách shrnu vnímání této služby jejich očima.  

Klíčový úkol této práce z pohledu sociálních pracovníků62 je zmapovat celkovou životní 

situaci klienta. Na základě zjištěných informací podat klientovi sociální poradenství 

a vytvořit individuální plán. Poskytnout klientům pomoc v oblastech rodiny, zaměstnání, 

ubytování a zadluženosti. Umět nasměrovat klienta a spolupracovat s dalšími sociálními 

službami. Cíle své práce vidí v kompletní péče o klienta,63 od prvního kontaktu 

s klientem až po ukončení spolupráce, v řešení individuálních situací, jako např. 

testování na výskyt alkoholu či jiných návykových látek v organismu, řešení konfliktů 

(rodinných, komunitních, osobních), krizových situací, v dohlížení nad péčí a výchovou 

dětí, např. jejich školní docházkou atd., poradenství v této oblasti, napojení na další 

odborníky, v komunikaci a spolupráci s ostatními úřady, které s rodinou spolupracují. 

Klíčový úkol vidí ve stabilizaci rodiny, ve specifikaci jejich skutečných problémů, jejich 

primární příčiny a nalezení silné stránky rodiny, z níž je možno čerpat při odstraňování 

problémů. Poté s těmito poznatky pracovat a pomocí individuálního plánu a individuální 

práce s rodinou ji pomoci nasměrovat k řešení jejích problémů a dále klienty na jejich 

cestě za řešením podporovat. 

Pohled sociální pracovnice, který nabízí i srovnání s dalšími přístupy pomáhajících 

profesí v AD HoPo: 

                                            

60
 Lozsi, L., Socioterapia – rozdiely a styčné body socioterapie, psychoterapie a sociálnej práce, s. 2. 

61
 Struktura dotazníku uvedena v příloze č. 6. 

62
 Z dotazníkového průzkumu a rozhovoru mezi zaměstnanci SKP HoPo (Monika Žáková, sociální pracovnice). 

63
 Z dotazníkového průzkumu a rozhovoru mezi zaměstnanci SKP HoPo (Ivana Kozderková, sociální pracovnice). 
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„Rok je ovšem poměrně krátká doba, každá rodina je specifická a má i své vlastní 

poptávky. Některé rodiny potřebují „pouze“ bydlení a pomoci s financemi, ovšem po 

stránce vztahové a péče o děti jsou funkční.  

Již po několika týdnech pobytu v našem AD lze obvykle dobře odhadnout, zda má 

rodina skutečně vůli se svou situací nějakým způsobem pracovat. Pokud ne, obvykle 

rodina do 1–2 měsíců, ať již z naší strany, či dobrovolně, pobyt končí. Rodiny, které 

zůstávají déle než 3 měsíce, se daří napojit na další organizace, nastínit jim jejich situaci 

a pomocí individuálního plánu již pracují na změnách a vědí, jakým směrem se ubírat. 

U rodin, které projdou celoročním pobytem, již obvykle můžeme pozorovat viditelné 

změny. Méně viditelné mohou být u rodin, které azylového bydlení využívají již po 

několik let.  

Někdy již to, že se po osobním přijímacím pohovoru a sociálním poradenství rozhodne 

rodina řešit svou situaci jiným způsobem a sama aktivizuje své síly, je úspěšné naplnění 

cíle. 

Každopádně, každou, i tu nejmenší změnu považuji za úspěch, jelikož pro naše klienty 

taková může být změnou nedozírnou a velmi těžkou. A jsem přesvědčena, že většině 

klientů, kteří prošli naším zařízením, se podařilo udělat alespoň několik prvních malých 

krůčků k řešení jejich situace.“64 

Cíle své práce vidí pracovníci v sociálních službách především v konkrétním nácviku 

dovedností. Z jejich pohledu jde o to, jak naučit klienty více samostatnosti, práci s dětmi, 

vykonávají dozor nad nimi z hlediska bezpečnosti. To, jak se jim to v podmínkách AD 

HoPo daří, lze posoudit z jejich hodnocení.  

 „Ale ta soběstačnost tady fakt chybí, jsou vedeni, sami od sebe fakt málo.“65 

 „Cílem sociálních pracovníků je podpora vztahů dětí s rodiči, jak si hrát, naučit je to, ale 

realita je často jiná, je to odkladiště dětí. Rodiče si zkontrolují, jestli se nedělá nějaká 

neplecha a jdou si za svým. S tím ideálem se to moc nepotkává.“66 

                                            

64
 Z dotazníkového průzkumu, Ivana Kozderková (délka praxe v AD HoPo 3 roky). 

65
 Z rozhovoru s Martou Čepelkovou, pracovnicí v sociálních službách (délka praxe v AD HoPo 1,5 roku). 
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Šířka – socioterapeutické prostředí 

V socioterapeutickém prostředí AD HoPo, které je osobitým prostředím vytvářejícím 

půdu pro realizaci dalších služeb, se využívají metody, které, jak uvádějí M. Bobek 

a P. Peniška,67 používáme k opětovnému zapojení lidí, kteří nejsou přizpůsobeni novým 

životním podmínkám tak, aby mohli žít obvyklý, průměrný život. S cílem, blízkým pojetí 

socioterapie Lívii Lozsi,68 podporováním sociální jistoty klienta, samostatnosti, 

zlepšování komunikace a znovuzapojování do spolubytí v klientově sociálním systému. 

Samotné azylové bydlení s komunitním způsobem života je socioterapeutickým 

prostředím, které dobře vystihuje etnografický popis R. Čepeláka.69 Dlouhodobé 

poznávání tohoto prostředí a pohyb v něm mi jako jedné z aktérek umožňuje vidět 

mnohé souvislosti a potenciál této formy bydlení, které v pomyslném modelu znázorňují 

„šířku“. 

Lidé v AD HoPo vstupují do prostředí, kde každý každého zná a na všechny je více 

vidět. Anonymita velkého města, odkud velká část klientů přichází, je pryč a střídá ji 

život v komunitě lidí, kteří se o sebe zajímají, porovnávají se, hodnotí, soupeří, využívají, 

ale i podporují. Lidé jsou vystaveni srovnávání svých autentických zkušeností 

a dosavadních způsobů života s příběhy a životy jiných lidí, a to jak nepřímo, skrze 

vyprávění, tak přímo, skrze bydlení a soužití pod jednou střechou. 

Je to prostředí s podmínkami, a to nejen finančními. Je to prostředí, které konfrontuje 

člověka s jeho životním příběhem, nabízí, ale také vyžaduje a určitým způsobem 

vychovává. Skrze řád a pravidla bydlení se dostává klient k hodnotám, které jsou 

vyžadovány a na kterých je existence v tomto typu bydlení závislá. Vstupem do tohoto 

prostoru se také k těmto podmínkám zavazuje. Také k tomu, že bude aktivní při hledání 

                                                                                                                                             

66
 Z rozhovoru s Martinem Švehlou, pracovníkem v sociálních službách (délka praxe v AD HoPo 1,5 roku). 

67
 Bobek, M., Peniška, P., Práce s lidmi, s. 15. 

68
 Lozsi, L., Socioterapia – rozdiely a styčné body socioterapie, psychoterapie a sociálnej práce, s. 2. 

69
 Čepelák, R., Psychologické aspekty života v azylovém domě. 
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cest ze své svízelné situace. Tyto záměrné nároky jsou definovány tak, aby 

podněcovaly, povzbuzovaly ke změně.  

Mnozí tuto „výchovu“ odmítají, neberou. Ve výpovědích klientů, jak vidí azyl, se opakují 

výrazy jako vězení, camp, dětský tábor pro dospělé, už nikdy do azylu – ztráta 

soukromí, hodnocení, kontrola, nejistota. 

Jiným se azylové bydlení naopak zamlouvá. Azyl je bydlení v krizi, v nouzi, zastřešení, 

první pomoc, než se člověk rozjede dál. Reakce klientky po půlročním pobytu v azylu: 

„Lidé zvenku si myslí, že tu jsme jako v koncentráku. To není pravda, zdejší řád mi 

sedí.“ 

S vlivem, vpádem do soukromí, s vyžadováním je potřeba počítat. Pro mnohé klienty je 

to nepřijatelné, a tak bojují s tímto tlakem a nároky po celý pobyt nebo odejdou dříve, 

než uplyne roční doba jejich možného pobytu.  

Když klient přichází do azylu, je konfrontován s tím, že nemá kam jít. Pro mnohé z nich 

je azylový způsob života novou realitou, pro někoho setrvalým stavem, životním stylem, 

pro někoho je to řízený kalkul, jak se dostat k vytouženému „přidělení“ sociálního bytu. 

Vyrovnávání se s touto životní situací je tedy různé, od úlevy a vděčnosti za to, že mám 

kde být, přes snahu vyzrát na systém, přelstít jej, až po odmítání a nepřijetí a předčasný 

odchod z tohoto stylu života. 

Azylové bydlení s nezanedbatelným socializačním působením, s mnoha nároky 

a problémy je také prostředím, které podněcuje osobnostní růst.  

Ve zvláštním režimu bydlení dochází k zamyšlení se nad způsobem dosavadního života 

(v případě klientů azylového domu leckdy ne právě nejlépe nasměrovaného), k získání 

nových pohledů, impulzů ke korekcím naučených vzorců chování a posléze 

i (staro)nových začátků. 

 

Hloubka – psychoterapie 
  
V pomyslném modelu a prostředí AD HoPo je psychoterapie proměnnou, která 

symbolizuje „hloubku“. Jak se daří toto „pronikání do hloubky“, do roviny prožívání, 

emocí uskutečňovat v zmiňovaném prostředí, jsem se z hlediska práce s klienty pokusila 
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představit postupně v předchozích kapitolách. Tak jak shrnují Zbyněk Vybíral a Jan 

Roubal,70 „psychoterapie může mít efekt tam, kde klient je připraven se měnit a terapeut 

s ním umí navázat kvalitní terapeutický vztah. Tuto ‚dvojkombinaci‘ ovlivňuje závažnost 

klientova trápení, krize nebo vyčerpání.“ Na základě několikaleté praxe jsem 

přesvědčena o tom, že potenciál pro terapeutickou intervenci ze strany klientů tady je, 

tak jak jsem ukazovala na vybraných případech klientů, jak úspěšných, tak i o něco 

méně úspěšných. Samozřejmě, musím vzít v potaz určitou míru subjektivního očekávání 

a z toho plynoucích chyb, ale posuny klientů v chování nebo prožívání vnímám 

zpětnovazebně i v hodnoceních od sociálních pracovníků.  

Psychoterapeutická práce v sociálním prostředí znamená naučit se psychologické 

strategii a taktice v komunikaci s typickým klientem, který pomoc hledá nebo kterému ji 

má v srozumitelné formě nabízet. Psychoterapeut v AD HoPo vstupuje do prostředí 

sociálních služeb a pracuje primárně s cílovou skupinu klientů sociálních pracovníků.71  

Fungující psychoterapeutický model práce s klienty je podmíněný socioterapeutickými 

možnostmi AD HoPo, ve kterém probíhá komunitní život klientů a pravidelné týdenní 

komunity všech, kteří do tohoto prostředí patří. Terapeutická setkávání se všemi jsou 

dalším důležitým předpokladem, který přispívá k lepší „čitelnosti terapeutovy práce“ 

a jejímu využití. Jednak z návštěvy psychoterapeuta se stává norma azylového života – 

„dveře do všech služeb“, jednak navázaný kontakt lze posléze rozvíjet, vyhledat 

terapeutickou pomoc není v azylovém prostředí až takové stigma.  

Důležité je neustále hledat metody a formy, „na míru šité postupy“, které pomohou 

klientovi zvládnout nebo alespoň zmírnit negativní dopady jeho životní situace. Přesto 

nejdůležitější v kontextu klientů tohoto prostředí mi přijde „přijetí klienta“, navázání 

terapeutického vztahu s tím, kdo je tohoto pracovního spojenectví schopen a je k němu 

ochoten. Socioterapeutické prostředí je prostředím, které vybízí ke změnám. Na jaké 

změny je klient připraven, které jsou pro něj nejpodstatnější, je dobré zjistit od klienta 

                                            

70
 Vybíral Z., Roubal., J., Současná psychoterapie. 

71
 Navzdory četným shodám to, co  rozlišuje tyto dvě profese, je cílová skupina. Klienti psychoterapie jsou 

příslušnící střední a vyšší společenské vrstvy. Klienti sociálních pracovníků jsou klienti z nižší sociální vrstvy, 

nejenom ekonomicky slabí, ale i s nižšími sociálními dovednostmi. (Levická, J., Sociálna práca II, s. 33). 



   168 

samotného, ale dobrým vodítkem je také názor sociálních pracovníků, kteří s klientem 

pracují. Jejich vhled urychluje pochopení situace a umožňuje korekci postupů. Občas se 

stává, že naše pohledy se o dost rozcházejí v tom, jak hodnotíme spolupráci 

s jednotlivými klienty. Potvrzuje to jenom komplexnost a „jinakost“ našich přístupů. Jak 

sociální pracovník, tak psychoterapeut pracuje se vztahem s klientem. Podle 

Kredátuse72 je „terapeutický vztah profesionálního sociálního pracovníka ke klientovi 

osobitým druhem mezilidského vztahu, protože vzniká v neobyčejných podmínkách“. Ale 

právě rozdílné pojetí vztahu – hodnotícího a nehodnotícího, který nemůže ze své pozice 

sociální pracovník nabídnout, je dimenze, ve které se tyto dva přístupy doplňují. Pokud 

pracuji s klientem terapeuticky, tak jenom s tím, který je přítomen na sezení, na rozdíl od 

sociálního pracovníka, který pracuje se zainteresovanými osobami, jež nejsou jeho 

klienty.73 Také ale nic hmotného, žádné výhody, na které je vidět, klientovi nabídnout 

nemohu. To, že nepatřím k těm, kteří rozhodují o jejich „bytí a nebytí“ v azylu, se odráží 

v tom, že má pozice v jejich očích je dána jen tím, jakou mají se mnou zkušenost. 

Občas, když zasáhnu do konfliktů na komunitě z pozice socioterapeuta, je vidět (na 

několik týdnů) jak jsem zařazena mezi „vlivné osoby v azylu“ a jak snaživě se klienti 

i přede mnou snaží „předvést“.  

Abych doplnila své závěry i o jiné pohledy, uvedu několik výpovědí spolupracovníků, jak 

bývalých, tak nynějších, kteří se zapojili do dotazníkového šetření. Ptala jsem se, jak 

vnímají psychoterapeutickou službu v AD HoPo a v čem spatřují rozdíl v porovnání se 

svou profesí.  

Pohled bývalé kolegyně, sociální pracovnice: „Psycholog v práci s uživatelem vychází ze 

společných konzultací. Sociální pracovník má v popisu i kontrolu a spolupráci s dalšími 

institucemi a orgány. Společně pomáhají a směřují uživatele ke změně situace. 

Psycholog je zaměřen na vztah, podporu, motivaci a pomoc, nepotřebuje kontrolovat. 

                                            

72
 Kredátus, J., in Žiaková, E. (ed.): Psychosociálne aspekty sociálnej práce, s. 107. 

73
 Levická, J., Sociálna práca II, s. 40. 
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Sociální pracovník s uživatelem vedle toho i hodnotí a může uživatele v rámci pravidel 

poskytování služby sankcionovat – např. ukončit poskytování služby.“74 

Bývalá kolegyně, psycholožka, která se v AD HoPo zaměřovala na práci s dětmi: 

„Psycholog v sociálních službách má své nezastupitelné, i když často opomíjené místo. 

Jeho úkolem je poskytovat ‚odbornou‘ službu formou individuálního či skupinového 

poradenství lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, životní nebo existenční 

krizi či tísni. Cílem je pracovat s klienty tak, aby získali dovednosti k aktivnímu řešení 

své stávající situace a jejich pozitivní ‚znovuzapojení‘ se do společnosti i přístup k sobě 

samému mělo dlouhotrvající charakter. Další službou nebo úkolem je možnost 

poskytování psychologické podpory či supervize sociálním pracovníkům v přímé péči.“75 

Z názorů současných sociálních pracovníkům uvádím některé: 

„Psycholog je vázán mlčenlivostí, tudíž se mu klient má možnost více otevřít. Sociální 

pracovník má ve vztahu ke klientovi ohlašovací povinnost a musí spolupracovat s úřady. 

Nejčastěji využíváme spolupráci v rámci vztahů v rodině, řešení konfliktů a krizovou 

intervenci.“ 

„Psychoterapeut na rozdíl od sociálního pracovníka se liší zásadně. Nemá exekutivní 

pravomoc a není to jeho cíl. Pomáhá klientům srovnat se s tím, v komunitě, je to těžký 

prostředí. Je to průvodce v životě, měl by s lidmi být, ukazovat příklad, korigovat 

konflikty.“76 

„Psychoterapeut s klienty přichází do kontaktu v menší míře, zato hlouběji. Mojí prací je 

klienty stabilizovat po stránce sociální, funkční ve společnosti, psychoterapeut pomáhá 

lidem, aby byli vůbec schopni sami ‚to ustát‘. 

                                            

74
 Z dotazníkového průzkumu, Mgr. Marianna Koláčková (délka praxe v AD HoPo 4 roky). 

75
 Z dotazníkového průzkumu, Mgr. Šárka Dobiášová, psycholog (délka praxe v AD HoPo 7 let). 

76
 Z rozhovoru s pracovníkem v sociálních službách Martinem Švehlou (délka praxe v AD HoPo 1,5 roku) 
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U většiny klientů narážím na jejich vnitřní problémy při naší společné práci také, ale 

řešíme je spolu obvykle právě v rámci řešení sociálních problémů s tím, že je napojuji na 

naši psychoterapeutku či další pomoc mimo středisko.“77 

„Naše stávající psycholožka, dle mého názoru, úspěšně pracuje s naší cílovou 

skupinou. Snaží se pracovat jak s dospělými, tak s dětmi a celými rodinami. 

Možná bych uvítala, kdyby bylo nějaké napojení na další psychologickou pomoc, někde 

mimo naše středisko. Buď zaměřená přímo na rodinnou terapii či dětskou psychologii, 

nebo kam by klienti mohli docházet, třeba po ukončení pobytu u nás. Ačkoliv je jim ze 

strany naší psycholožky nabídnuto, že mohou docházet k nám, pro klienty je to často 

z ruky, nebo poté již nemají finanční prostředky.“78 

Do pomyslného modelu, ve kterém psychoterapie znázorňuje hloubku, bych ještě 

zařadila duchovenskou službu79. Vnímání poslání a duchovenské práce v AD HoPo:  

„Jako kaplan nenabízím klientům terapii, ale něco ‚obyčejnějšího‘. Osobní přítomnost, 

spolunesení jejich problémů. Mnozí ve mně vidí jakéhosi reprezentanta Boha, což je 

sice nesprávný pohled, ale o něčem vypovídá. Nicméně i v mojí osobě se setkávají 

s církví a především s evangeliem, jak je sdíleno v Bibli. Odborně řečeno: podílím se na 

naplňování spirituálních potřeb klientů (ale i zaměstnanců). Mým úkolem u klientů není 

jejich problémy primárně řešit, ale vyslechnout je, stát na jejich straně a podpořit jejich 

sebehodnotu – vždyť každý člověk, a oni především, jsou Bohem milováni a jemu 

vzácní. V praxi je má služba nízkoprahová, určená každému. Jsem bytostně 

přesvědčen, že křesťanská víra jim může pomoci hledat smysl života, nalézt ho 

a mnohým přinést smíření s Bohem. Klíčová slova jsou tu odpuštění, nezištná láska bez 

podmínek a možnost začít nový život. Kaplan také mnohdy působí jako mediátor, 

prostředník mezi klientem a sociálním pracovníkem. Pro pracovníky i klienty je to osoba 

                                            

77
 Z dotazníkového průzkumu, Ivana Kozderková (délka praxe v AD HoPo 3 roky) 

78
 Z dotazníkového průzkumu, Ivana Kozderková. 

79
 Z pojetí práce 4 kaplanů, se kterými jsem se potkala ve společné práci s klienty, nejblíže vystižení „hloubky“ měla 

práce Mgr. Filipa Gartnera, který nejdříve pracoval jako sociální pracovník a po kratší pauze se vrátil jako 

střediskový kaplan. Duchovenskou praxi vykonával 3 roky. Společně jsme vedli několik měsíců terapeutickou 

skupinu.  
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vždy přicházející zvenku, není placen sociálním zařízením, ale církví. Ve zpovědním 

tajemství si odnáší vše zase s sebou. Výhodou je, že nevyplňuje žádné formuláře 

a svou činnost vykazuje především mimo zařízení. Kaplan je v úzkém kontaktu s církví 

a má v ní zázemí, má vztah s místní farností, může pozvat lidi do nové komunity, do 

společenství, které je přijme a bude je podporovat. Mnohé pochody duše kaplan nezná. 

Duchovní se na prvním místě zabývá vztahem člověka k Bohu a naopak. U psychologa 

bych hledal osobní pomoc při řešení vztahu k sobě a druhým, ke společnosti.“ 

Tento postoj jsem mohla využít prakticky v situacích, kdy problémy klientů přesáhly moje 

vnitřní nastavení. Kaplan v určité době převzal systém práce „se všemi“ skrze strategii 

„otevřených dveří do všech služeb“. Velmi často jsme z hlediska svých odborných pozic 

pracovali se společnými klienty.  

„Práci psychologa považuji za velmi důležitou. Mnohé zákonitosti mezilidských vztahů 

duchovním unikají. Proto psycholog může velmi pomoci jak kaplanovi, tak klientům 

i zaměstnancům. Spolupráci s psychologem jsem využíval zejména v těchto oblastech: 

osobní rozhovor o vlastním nastavení osobnosti v souvislosti s prací kaplana, společné 

vedení svépomocné skupiny (zneužívané ženy), společné rozhovory o vnímání situace 

v týmu zaměstnanců a z nich vzešlé návrhy pro zlepšení práce s klienty, pokud to bylo 

v rámci zachování zpovědního tajemství možné, tam jsme společně nahlíželi jednotlivé 

kazuistiky klientů.“ Vnímání důležitosti spolupráce se sociálními pracovníky potvrzuje 

i pohled Filipa Gärtnera: „Tam, kde byla respektována společně stanovená pravidla a 

vymezení rolí sociální pracovník – kaplan – psycholog, tam byla spolupráce velmi dobrá. 

Jako kaplan jsem měl díky spolupracovníkům velmi dobré informace a přehled o dění ve 

středisku. Spolupráci se sociálními pracovníky považuji za klíčovou. Dle mých 

zkušeností byla spolupráce s psychologem výborná. Myslím si ale, že by sociální 

pracovníci měli brát více v potaz pohled psychologa a kaplana. Oni se v rozhovoru 

s klientem často seznámí s klientem a jeho trápením hlouběji.“  

Dílčí názory ukazují, že jednotliví pracovníci hranice svých působností mají poměrně 

pevně vymezené. Z pohledu mé práce jsem za to ráda, i když praktické naplňování má 

svá úskalí. Za podstatnou druhou proměnnou, která reálně ovlivňuje efektivní fungování 
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psychoterapie v sociálních službách, je přijetí psychoterapeutické práce sociálními 

pracovníky.  

Pro úspěšné fungování psychoterapeuta je potřebné dobře se orientovat v prostředí 

sociální práce, nabídce i formě poskytovaných sociálních služeb. Jeden z důležitých 

předpokladů pro práci je vyřešit možné kompetenční spory. Těm je dobré předcházet 

dobrou znalostí „terénu“, prostředí, problémů. Aby nedocházelo ke zbytečným 

nedorozuměním, která pak mohou vyústit do dotazování klientů sociálními pracovníky 

po sezení s psychoterapeutem „jak se vám to líbilo?“ nebo stížností „oni je tam testují“. 

Levická80 soudí, že je to spíše problém akademický než reálný. A to proto, že cílovou 

skupinou sociálních pracovníků jsou „běžní lidé“. Sociální pracovníci nezaměňují vlastní 

profesní působení s působením psychoterapeuta. Tady v socioterapeutickém prostředí 

je situace trochu pozměněná. Psychoterapeut „vplouvá do výsostných vod sociálních 

pracovníků“, přesto, že cílová skupina je rozmanitější a celá práce se odehrává na 

platformě socioterapeutického prostředí.  

To, jestli a jaké místo psychoterapie obecně v sociální práci má, je otázka složitější, 

diskutovaná, vycházející jak z pojetí sociální práce, tak pojetí psychoterapie, 

historických souvislostí nebo základního východiska, jak jsou tyto obory v té které zemi 

etablovány a z jakých filozofií jednotlivé odborné činnosti vycházejí. Příkladem širších 

diskusí může být polemika Jerome C. Wakefielda81 s Harrym Spechtem82 ohledně místa 

psychoterapie v sociální práci, kde se ale oba autoři shodují na tom, že 

psychoterapeutické intervence jsou přiměřené tehdy, když přispívají k naplnění cíle 

sociální práce, bez ohledu na jejich další přínos.  

Nejvíce se psychoterapeutická práce prolíná se sociální prací při terapeutickém 

paradigmatu sociální práce, která přinesla pojetí symetrického vztahu klient – sociální 

pracovník, idealizovaného jako vztah dvou rovnocenných partnerů. Terapeutizace 

sociální práce přinesla ztotožňování sociální práce s psychoterapií. Poznatky 

                                            

80
 Levická, J., Sociálna práca, s. 33. 

81
 Wakefield, Jerome C., Why psychotherapeutic social work don´t get no re-specht. 

82
 Specht, H., A less complex statement of social work’s mission. 
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z jednotlivých psychoterapeutických škol jsou užitečné, jak ale říká Levická83, sociální 

pracovník by měl odlišit svůj výkon od výkonu psychoterapeuta. 

Z hlediska nasbíraných zkušeností v AD HoPo bych s tím souhlasila, nepotkala jsem se 

s tím, že by se v AD HoPo sociální pracovníci vydávali za psychoterapeuty, spíše je to 

problematičtější v tom, kolik prostoru a jakou podporu psychoterapeut u sociálního 

pracovníka má. Jak si možná někdy sociální pracovník až příliš žárlivě střeží výlučnou 

pozici „pomahatele“. Ale v AD HoPo je problematika specifičtější tím, že přesahuje 

vymezený okruh přímé sociální práce, jak socioterapeutickým prostředím, tak klienty.  

Psychoterapie v konkrétním prostředí azylového domu v Horních Počernicích své 

opodstatněné místo má. Jak uvádí nynější ředitel AD HoPo Roman Čepelák: „Pro 

sociální službu je psychoterapie službou zbytnou. To, že tady funguje, je souběh 

několika faktorů. Historicky terapeutickou komunitu vytvářeli psychologové (já a Jiří Tyl), 

odtud pramení systém práce s klienty, bodový systém. Současná podoba terapeutické 

práce je už dána systémem a organizací současného terapeuta. Je to udržování tradice, 

je to benefit jako pro klienty, tak pro sociální pracovníky. I když pro financování 

z veřejných zdrojů psychoterapeutická služba není prioritou. Ale je důležitá pro práci 

tady, ve středisku.“ 

Socioterapeutické prostředí AD HoPo je prostředím s velkým potenciálem, vybízejícím 

ke změnám. Může v něm pokračovat socializace jedinců i rodin. Sociální, pedagogická 

a terapeutická práce jsou dalšími socializačními a terapeutickými činiteli, které na klienty 

v tomto prostředí působí a díky kterým může klient svou problematickou životní situaci 

řešit i vyřešit. Lidé v nouzi tak dostávají realistická poučení a vedení od odborníků na 

„život“ – výchovu, vzdělanost, profesní vybavenost, sociální služby, na duchovní otázky. 

Podílejí se na dekonstruování jejich konstruktů – velmi často plných beznaděje, 

negativistických myšlenek o opuštěnosti a neschopnosti – snahou popostrčit někam, 

otevíráním a vyváděním z bludných kruhů k probouzení jejich vlastní aktivity. Téma 

vstupu do azylu, průběžných hodnocení posunu na pohovorech se sociálními 

pracovníky, sezení s terapeutem střediska, rozmluvy s kaplanem a případně dalšími 
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 Levická, J., Sociálna práca, s. 35. 
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pomáhajícími pracovníky vtahují klienta do reflexe jeho životních zkušeností, ze které 

může mít osobní prospěch.  
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Příloha 1a Osobní karta klienta – starší vzor 
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Příloha 1b Osobní karta klienta – starší vzor, 2. str. 
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Příloha 2a  Osobní karta klienta – aktuální vzor 

 



   190 

Příloha 2b Osobní karta klienta – aktuální vzor, 2. str. 
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Příloha 3 Žádost o přijetí do azylového domu 
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Příloha 4a Životopis klienta 
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Příloha 4b Životopis klientky 
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Příloha 5 Frekvenční obsahová analýza životopisů – dílčí část výzkumu 

Do výběru životopisů jsem zahrnula všechny životopisy, které splňovaly tyto podmínky: 

1. Byly napsány klienty, kteří v období roků 2007–2012 byli přijati, prošli přijímacími pohovory a strávili 

v AD HoPo minimálně 1 den. 

Struktura analyzovaných životopisů byla volná a s největší pravděpodobností je psal samotný klient.  

Vyloučeny byly životopisy, u kterých bylo zřejmé, že je psal/a partner/ka, případně jiná osoba, např. 

sociální pracovník z jiné organizace. 

Jednotka zkoumání, jednotka zjišťování, výběr a průběh výzkumu, kategorizace výroků: 

S texty jsem pracovala z hlediska holisticko-obsahového, kde jednotkou analýzy byla vymezená věta, ale 

i výseky nebo jednotlivá slova, která byla ale posuzována a interpretována v kontextu celého příběhu 

osoby. Každá výroková jednotka byla zařazena do jedné ze tří afektivních kategorií: 

+1: kladné emoční zabarvení výroků, kladné hodnocení 

  0: neutrální konstatování, prostý popis, racionální sdělení 

 -1: záporné emoční zabarvení výroků, negativní hodnocení 

 

2. Sledované kategorie (substanciální), námět, téma (podle Řehana, 1987)
84

 

Kategorizace výroků 

Z 35 životopisů jsem získala následující přehled.  

 

Položky Celkem Negativní Neutrální Pozitivní 

F1 Bydlení 314 186 79 37 

F2 Dětské příhody 45 23 7 15 

F3 Škola 83 36 19 28 

F4 Zaměstnání 66 15 14 37 

F5 Manželství/partnerství 131 53 31 47 

F6 Vztahy k lidem mimo rodinu 39 25 0 14 

F7 Povaha 94 40 2 52 

F8 Rodiče 130 84 11 35 

F9 Příbuzní, rodiče manžela/ky 38 25 3 10 

F 10 Manžel/ka, partner/ka 11 4 4 3 

F 11 Děti 80 18 27 35 

F12 Ostatní lidé 4 1 2 1 

F13 Vztahy k Já 7 4 0 3 

F14 Jiné 1 0 0 1 

                                            

84
 Řehan V., Obsahová analýza léčených alkoholiků. 1987 
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Příloha 6 Dotazník pro zaměstnance Azylového domu v Horních Počernicích 

 

Dotazník k práci Psychologická práce s klienty AD HoPo  

Řešitel: Mgr. Ľudmila Fonferová       Duben 2013 

Milé kolegyně a kolego, prosím vás o zodpovězení několika otevřených otázek. Pokud to bude možné, ráda bych je 

citovala v práci. Uvedete-li údaje, které mají zůstat anonymní, jenom to prosím označte.  

Moc děkuji za váš čas. 

Pozice: sociální pracovník 

1. Můžete prosím popsat, jaké jsou klíčové úkoly nebo hlavní povinnosti vás, v pozici sociálního pracovníka?  

 

 

2. Co je podle vás cílem vaší činnosti? Jak se vám ho daří naplňovat? 

 

 

3. V rámci AD HoPo koexistují rozdílná pojetí sociální práce. 

A Jaké jsou výhody a nevýhody v důsledcích pro péči o klienty? 

 

B Jaké plynou z toho důsledky pro vás? 

 

4. Jaký je podle vás rozdíl mezi vaší prací sociálního pracovníka a psychologem, psychoterapeutem  střediska? 

 

 

 

5. Jaké formy spolupráce s psychoterapeutem střediska se vám osvědčily? 

 

 

6. Jak hodnotíte spolupráci mezi jednotlivými pomáhajícími profesemi uvnitř AD HOPO? 

 

 

 

7. Máte nějaké návrhy a doporučení pro další práci psychologa střediska? 
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