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Disertační práce Ľudmily Fonferové čtenáře zavádí do Azylového domu v Horních 

Počernicích (AD HoPo). Azylový dům je primárně určen pro rodiče s dětmi. Smysl tohoto 

zařízení je sociální a socioterapeutický a práce psychologa-terapeuta je doplňkovou a 

dobrovolnou službou pro klienty. Hlavní výzkumnou otázkou autorky je: „Jaké jsou možnosti 

psychologické intervence a psychoterapeutické práce s klienty v rámci poskytovaných 

sociálních služeb v Azylovém domě v Horních Počernicích?“ Dílčí výzkumné otázky, které 

mají přispět k zodpovězení primární otázky, jsou: zjištění demografické charakteristiky 

uživatelů sociálních služeb, důvody hledání azylového bydlení, očekávání klientů a efektivita 

psychoterapeutické práce. Za druhotný cíl práce považuji, jak anonymní práci s klienty 

zpřístupnit sociálním pracovníkům, kolegům a obhájit místo psychoterapeuta v AD HoPo. 

Disertační práci lze považovat za práci, v níž je kladen důraz na empirickou část. 

Teoretická část stojí poněkud v pozadí, nicméně rámuje práci jako celek. V úvodu práce 

čtenáře stručně seznamuje s možnostmi sociální práce, psychoterapie a vzájemně je vymezuje 

dle jejich pole působnosti a nároků na kompetence pracovníků pomáhajících profesí; dále 

seznamuje s osobním postojem badatelky k terapeutické práci. V závěru badatelka aplikuje na 

provedený průzkum trojdimenzionální model převzatý od Livie Lozsi a porovnává jeho 

možnosti v práci s klienty v AD HoPo. 

V disertační práci je provedena důkladná pasportizace azylového domu HoPo, jeho 

historie, účel, přehled služeb, které poskytuje včetně legislativního ukotvení; problémy, 

kterým je třeba v rámci azylového domu čelit, odlišnosti od jiných azylových domů. 

Vlastní výzkumná část se hlásí k etnografickému přístupu, převládají kvalitativní 

techniky, nicméně jsou použity i kvantitativní techniky zpracování. Výzkum probíhal od roku 

2007 do 2012. Empirická část se skládá ze tří dílčích výzkumných oblastí: první se zaměřuje 

na demografické a sociální charakteristiky klientů využívajících služeb AD HoPo v letech 

2007 až 2012, druhá výzkumná část je zaměřena na důvody pobytu a očekávání klientů 

vzhledem k svému pobytu v AD HoPo, třetí výzkumná část je zaměřena na 

psychoterapeutickou práci s klienty. Celá práce je završena pěti kazuistikami. 

Po metodologické stránce přináší disertační práce několik inspirací. Do určité míry 

se jedná o případovou studii jedné instituce, s tím, že fokus je zaměřen na klienty a jejich 

motivy. Chod instituce a její pracovníci spíše „rámují“ chování klientů, tedy nepatří mezi 

primární aktéry výzkumu, nicméně jejich přítomnost a vliv jsou zřejmé a vystupují do popředí 

v závěrech práce. Jednotlivé výzkumné části snímají různé „hloubky“ klientů v rámci 

instituce. První část by se dala považovat za deskriptivní sondu, mapuje strukturu klientely 

vzhledem k pohlaví, věku, rodinnému stavu, vztahu k původní rodině, současnému složení 

rodiny, vzdělání, zaměstnání, způsobu bydlení; druhá se prostřednictvím analýzy žádostí a 

jejich důvodů zaměřuje na tlaky, které klienty vedou k rozhodnutí žádat o azyl, třetí ukazuje 

na napětí, které vzniká mezi klientem a institucí, jak jsou saturována jeho očekávání vzhledem 

k předchozí potřebě. Kazuistiky představují nejjemnější část, která na jedné straně ukazuje 

příběh klienta, proměnu jeho vzorců pod vlivem terapeutického vedení a na druhé straně se 

čtenář dostává i do „mysli“ terapeuta, který reflektuje působení klienta na sebe. Čtenáři se tak 

dostává i příběhu o terapeutovi.  



První výzkumná část je deskriptivní: údaje uvedené klientem jsou považovány za 

pravdivé a není blíže zkoumáno, zda mezi výzkumníkem a subjektem výzkumu nepanuje 

nějaká terminologická neshoda. Badatelka sama uvádí, že pravdivost výroků nebyla 

kontrolována, koneckonců jedná se o analýzu dokumentace, kde to v mnoha případech to není 

možné. Čtenář si uvědomuje omezení, jaká tato analýza má. Pokud by mne zajímalo, zda 

původní složení rodiny má nějaký vliv na to, zda se člověk dostane do situace, že bude 

potřebovat využívat službu AD, tak to se rozhodně nedozvím, protože z jedné třetiny není 

klienty tato informace uvedena. To, že badatelka uvádí, že převažují lidé z úplných rodin, se 

mi zdá vzhledem k charakteru dat poněkud odvážné. Výzkum č. 1 je pro mne spíše ověřením, 

že službu využívají lidé, pro které je určena, tedy rodiče s dětmi a protože pro vícečetné 

rodiny zde není místo, tak jsou zde rodiče s jedním dítětem. V podstatě se jedná o doplnění 

pasportizace instituce. 

Výzkum č. 2 analyzuje žádosti klientů, hledá motivy, proč žádají o ubytování v AD 

HoPo. V této části se dostáváme „blíže“ ke klientům. Analýza se noří o jednu pomyslnou 

vrstvu skutečnosti hlouběji. Setkáváme se s klienty, kteří se snaží vyjádřit svoji zoufalou 

situaci tak, aby jim bylo pomoženo. Výzkum č. 2 ukazuje „bídu světa“, ze kterého klienti 

přicházejí s nadějí, že pobyt v AD HoPo jim pomůže jejich situaci řešit. Kategorizaci 

jednotlivých problémů považuji za diskutabilní. Možná šlo důsledněji domýšlet, zda 

„vypreparované“ kategorie stojí hierarchicky vedle sebe či zda by nebylo možné je uvést do 

nějakých vztahů či nepřemýšlet nad vyšší mírou obecnosti prostřednictvím sloučení některých 

z nich.  

Domnívám se, že kvalitativní práce ryze souvisí s osobností výzkumníka. Nicméně 

kladu si otázky: Stačí pouze toto prvotní rozčlenění? Není možné vidět celou situaci jinak? 

Nedá se identifikovat nějaké generující centrum? Jde o děti, peníze, rozbité vztahy? Jaký 

motiv generuje problémy? Autorka sama píše o překrývajících se tématech, zvykem ve vědě 

je vytahovat „čisté substance“ a identifikovat, přitom by možná mohlo být zajímavé dívat se 

na místa překryvu a ta analyzovat. 

Ve třetí výzkumné části dochází k posunu výzkumné pozice i pohledu na klienty. 

Badatelka se stává součástí instituce a je sama jejím aktérem. Motivy klientů ji zajímají 

z terapeutického hlediska. Vliv její práce může ovlivnit práci sociálních pracovníků a jejich 

vztah k ní jako k terapeutce.  

Z frekvenční analýzy životopisů klientů badatelka zjistila, že většinou se jedná o 

tkzv. externalisty, lidi, kteří „zodpovědnost za své chování vnímají jako nezávislou na své 

aktivitě“ (viz s. 71). Prvním psychoterapeutickým kontaktem jsou vstupní rozhovory, z nichž 

badatelka vygenerovala problémové situace, které přivedly klienta do azylu; jedná se o 

podrobnější rozpracování témat z výzkumu č. 2; jsou zde obsaženy výňatky ze životopisů. 

Opět jde spíše o roztřídění deskripce, možná by šlo opět prostřednictvím analýzy najít vztah 

k bydlení jako takovému a proměny kvality tohoto vztahu. Absence bydlení je v podstatě 

centrální kategorií a intuitivně se mi jeví jako centrální motiv k analýze postoj klienta k této 

absenci. 

Dalším zajímavým motivem této třetí výzkumné části je „nevděčnost“, 

nespokojenost klienta s ubytováním v AD. S nespokojeností a nevděčností klienta, kterému je 

„pomoženo“ se setkávají pracující v pomáhajících profesích velmi často.  

Dále se vedle „ztráty střechy nad hlavou“ vynořují témata problematických 

rodinných vazeb, které jsou po generace replikovány, sociopatie, zdravotní problémy. V této 

části se čtenář dostává hlouběji k psychologické charakteristice azylantů, k problémům jejich 

rodinného zázemí. 

Disertační práce je završena pěti kazuistikami, které přímo ukazují možnosti 

terapeutické práce a činí jeden z nejrozsáhlejších úseků textu. Použitím „subjektivnějších“ 

metod posouvá badatelka centrum pozornosti do procesu změn, ke kterým u klientů dochází. 



Čtenář je veden přímo do terapeutického procesu, ona sama se stává součástí výzkumu. 

K jejím reflexím a k profesionálním i k osobním postojům se dostáváme prostřednictvím 

zápisu z terapeutických sezení. Z vnějšího sociálního pohledu se čtenář přesunuje k vnitřnímu 

psychologickému procesu. Pokud bychom byli (my čtenáři) přítomni na terapeutické hodině, 

tak bychom pravděpodobně některé detaily a momenty nebyli jako outsideři schopni zachytit. 

Celá část kazuistik působí velice autenticky a přesvědčivě. 

Prostřednictvím kazuistik se čtenář dostává do příběhu terapie, ale jeho kontury jsou 

někdy nejasné: co je výpověď klienta, kdy jde o interpretaci vypravěče, kdy mluví pouze 

terapeut a kdy badatel? Kazuistiky jsou dobře strukturované, nicméně jsou v některých 

přechodech měkké, připomínají spíše literaturu (což nevnímám jako chybu) než vědeckou 

práci, jindy dojde k nečekanému uzavření některých témat. Někdy působí příběh napínavě. 

Současně se zdá, že badatelka chce dát čtenáři svobodu v jeho interpretaci, vysvětlivky jsou 

přítomny minimálně, propojení s předchozími výzkumnými částmi se také vytrácí. 

V kazuistikách čtenář dostává jedinečnou možnost vidět interakci dvou subjektů, 

velké množství vnitřních postojů, chování a myšlenek, které zde jsou zaznamenány s velkou 

jemností, což není v mnoha vědeckých pracích obvyklé.  

Při četbě mne napadla metodologická otázka: Kolik svobody čtenář unese, aby plně 

pochopil hrdinu příběhu? Jakou míru vysvětlení a interpretace potřebuje, aby mohl projít 

všechna zákoutí a pochopit vztahy, které k sobě mají či nemají? Je nutné a možné pochopit 

každý detail? Jak zacházet s tak jemným žánrem? Jak zacházet s perspektivou badatele a 

jejími proměnami, které jsou přítomny především v interpretaci, tedy ve způsobu vyprávění? 

 

Celkové shrnutí: 

 

Disertační práce se zabývá aktuálním tématem, jehož zpracování může změnit 

pohled na poskytování psychoterapeutických služeb pro klienty AD PoHo.  Domnívám se, že 

téma se netýká pouze tohoto konkrétního zařízení, ale je aplikovatelné do jiných podobných 

institucí, které se specializují na poskytování pomoci lidem na okraji společnosti. 

Vytčené cíle v disertační práci badatelka splnila, přičemž pro jejich naplnění použila 

přiléhavý etnografický přístup, v první části výzkumu použila i kvantitativní metodologii, 

která ji pomohla charakterizovat klientelu AD PoHo.  

Hlavní přínos práce se mi zdá především v podrobnější psychologické charakteristice 

žadatelů o azyl, tedy reflexe patických zátěží, které si sebou klienti často nesou. Badatelka 

dále ukazuje možnosti vzájemného doplňujícího se pozitivního působení socioterapie a 

psychoterapie, které významně přispívá k proměně klientových osobnostních vzorců. Práce je 

inspirativní z hlediska propojení socioterapie a psychoterapie a možnostech 3D modelu v AD 

HoPo. Další inspiraci může přinést i metodologický postup, který pracuje s posunem 

výzkumníkových perspektiv. 

Disertační práce splňuje podmínky kladené na tento typ práce a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 17. 8. 2013   Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. 


