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Anotace
Bakalářská práce se zabývá tématem využití fyzického prostoru jako nástroje
sociální práce. Vybranou sociální službou je nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež (NZDM). Práce popisuje sociální službu NZDM, její cíle a nástroje.
Věnuje se charakteristice, potřebám a rizikům ohrožující cílovou skupinu, která
využívá nízkoprahové zařízení. Autorka práce se zabývá popisem jednotlivých
aspektů fyzického prostoru NZDM a jejich možnému působení na lidské
chování a prožívání. Teoretický základ je doplněn výzkumem způsobu, jakým
pracovníci tří vybraných pražských NZDM klubů pracují s prostorem a
vybavením svého zařízení v rámci poskytování sociální služby. V závěru práce
autorka shrnuje možné způsoby využití různých aspektů fyzického prostoru pro
naplnění cílů služby NZDM a potřeb klientů.

Klíčová slova
sociální práce, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, prostor, prostředí,
design

Summary
The topic of this bachelor thesis is how to use place and its aspects in social
work. Author chose youth centre as a specific social service and describes its
goals and means in first chapter. Second chapter describes needs and
weaknesses of the children and youngsters who come to youth centre. Third
chapter is dedicated to place and its aspects and how these apects of place
influence human experience and behaviour. Author explored the way how
social workers use place and equipment of the youth centre during their work
with clients in the rest of the thesis. This research took place in three youth
centres in Prague. The bachelor thesis ends with summary of possible ways
how to use place of the centre and its aspects in order to fulfill goals of this
social service and needs of its clients.
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Úvod
Sociální pracovník používá při své práci s lidmi mnoho nástrojů. Mezi
nejčastěji jmenované patří jeho osobnost, vztah mezi pracovníkem a
klientem a různé komunikační a psychologické techniky.
Pracuji jako kontaktní pracovnice nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež nebo-li nízkoprahového klubu. Jedná se o ambulantní sociální
službu, v rámci které většina poskytovaných služeb nebo nabízených aktivit
probíhá uvnitř zařízení. Fyzický prostor je tak stálým kontextem realizované
podpory a pomoci klientům.
Zkušenější kolegové z organizace i z oboru mne dovedli k porozumění,
že fyzický prostor služby není pouze jejím zázemím, ale může být i vědomě
používaným nástrojem při práci s klienty.
Tato bakalářská práce je pokusem objevit, jakým způsobem různé
aspekty fyzického prostoru ovlivňují lidské prožívání a chování a toto
zjištění zasadit do kontextu praxe nízkoprahového klubu. Cílem práce je
prozkoumat možnosti používání fyzického prostoru jako nástroje k naplnění
potřeb dětí a mladých lidí, kteří využívají služby nízkoprahového zařízení, a
zároveň k naplnění cílů této sociální služby.
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1. Vztah člověka a prostoru
„Člověk je zcela ve věcech a věci jsou v něm“
Merleau-Ponty1
Francouzský filosof Merleau-Ponty rozvádí na začátku svých rozhlasových
přednášek úvahu nad zjištěním vědy, že musí opustit představu absolutně
objektivního pozorovatele, který dokáže svět okolo sebe analyzovat smysly
neovlivněným rozumem. Pozorovatel, byť by se jednalo o vědce, je vždy pod
vlivem své tělesnosti a dalších aspektů fyzického prostředí, kterým je
obklopen. Myšlenka možnosti absolutního poznání je tedy odsunuta a do
popředí se dostává přesvědčení, že člověk je „duch s tělem“2, který poznává
svět okolo sebe, věci okolo sebe, právě skrze toto tělo, které „je mezi ně pevně
vklíněno“3. Reakce lidského těla a lidská zkušenost dávají kvalitám
pozorovaným smysly určitý emocionální význam a spojují je vzájemnými
vztahy, které vytvářejí pro lidi smysluplné celky (např.: židle, citrón, med).
Fyzický svět, věci tak nemohou být pro člověka neutrálními předměty, které
pozoruje. Každý předmět symbolizuje určité chování, vyvolává citovou
odezvu, proto je zajímavé pozorovat, jakými věcmi se člověk obklopuje, jaká
místa nebo barvy má rád, protože se tak o něm a jeho postoji ke světu můžeme
hodně dozvědět.
S konceptem vzájemného vztahu a ovlivňování mezi člověkem a prostorem,
který ho obklopuje, pracuje environmentální psychologie, která zkoumá, jak se
tento vztah projevuje v lidském chování a prožívání. Výsledky experimentů
environmentálních psychologů tvoří hlavní zásobárnu faktů pro čtvrtou
kapitolu této bakalářské práce.
Humanistická geografie je dalším odvětvím vědy, které následuje myšlenku,
že člověk svou pouhou přítomností vytváří své prostředí, které zpětně formuje
člověka v něm přítomném. Prostředí, ve kterém se lidé nacházejí, je může vést,
Merleau-Ponty, Svět vnímání, str. 29
Merleau-Ponty, Svět vnímání, str. 24
3
Merleau-Ponty, Svět vnímání, str. 24
1
2
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vyzývat, nutit, zrychlovat nebo zpomalovat, čímž silně ovlivňuje jejich
zkušenost v dané situaci. Lidská zkušenost sdíleného každodenního prostředí
dovoluje a umožňuje společně sdílené porozumění a konsenzus. Člověk
v daném prostředí nezakouší jen sám sebe, ale i ostatní, a dobírá se tak ke
skutečnosti sdílené určitou každodenními aktivitami spjatou skupinou.4
Z tohoto úhlu pohledu prostor sociální služby NZDM tvoří prostředí vytvářející
sdílenou zkušenost pro jeho uživatele.
Behaviorální geografie klade důraz na chování člověka v prostoru. Jedním
s konceptů je propojení prostorového chování lidí s jejich aktuálními cíli
(potřebami). K dosažení jednotlivých cílů je potřeba realizovat odlišné činnosti
vázané na různá místa. Tato místa mají určitý režim, podléhají určité kontrole,
platí v nich určitá pravidla a lidi jsou k nim skrze tuto kontrolu, pravidla a
normy v určitém vztahu.5
Následující dvě kapitoly se věnují zkoumání potřeb a cílů pracovníků a
klientů, které se střetávají v prostoru nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež.

4
5

Osman, Behaviorální a humanistická konceptualizace lidské teritoriality, 13
Osman, Behaviorální a humanistická konceptualizace lidské teritoriality, 65
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2. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(NZDM)
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. vymezuje nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež jako sociální službu, která je poskytována dětem ve
věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy v ambulantní,
popřípadě terénní formě.
Jejím cílem je zlepšení kvality života klientů tím, že jim pomáhá předcházet
nebo snižovat sociální a zdravotní rizika, která souvisí se způsobem jejich
života, umožňuje jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytváří
podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Obsahem služby NZDM je poskytování výchovných, vzdělávacích a
aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
poskytování sociálně terapeutických činností a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.6
V následujících podkapitolách podrobněji vysvětlím pojem nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež a cíle a nástroje této sociální služby.

2.1 Definice sociální služby NZDM
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nazývaná též nízkoprahovými
kluby začala v České republice vznikat zhruba od druhé poloviny devadesátých
let minulého století. Jejich vznik je úzce spjat s terénní sociální prací na ulici,
tzv. streetworkem, kdy kluby sloužily jako zázemí terénních pracovníků, kam
mohli přivádět své klienty z ulice. Proces etablování byl ukončen, když byla
nízkoprahová zařízení zařazena do Zákona o sociálních službách č.108/2006
Sb. a následně do vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí mezi služby
sociální prevence.7
Základní snahou této služby bylo a je vyhledávání a nabízení pomoci dětem
a mladým lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a kteří si své
6
7

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 62
Klíma, Kontaktní práce, 320
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ohrožení neuvědomují nebo nevyhledávají pomoc u institucí, které ji nabízejí.
Detailnějšímu popisu cílové skupiny NZDM je věnována třetí kapitola.
Pojem „nízkoprahový“ odkazuje na snahu učinit tuto službu co
nejdostupnější výše zmíněné skupině lidí. Klíma nízkoprahovost popisuje jako
ekvivalent pojmu bezbariérovost nebo-li přístup upravující podmínky využití
sociální služby v odpovědi na specifické potřeby jejích klientů.8 Jedná se o
odstranění časových, prostorových, psychologických a finančních bariér, které
by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky
poskytovaných služeb. Nízkoprahový klub se snaží vytvořit prostředí, které je
svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí klientů. Klient
může do klubu docházet nepravidelně, být pasivní nebo se názorově odlišovat
od hodnot zastávaných pracovníky zařízení. Služba je poskytována bezplatně a
klienti mohou zůstat v anonymitě. Pracovníci získávají jen ty údaje klienta,
které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních
služeb. Také provozní doba odpovídá době, kdy mají děti a mladiství
vyhovující podmínky pro návštěvu klubu. Službu může využít kdokoliv
z cílové skupiny, kdo svým chováním neomezuje a neohrožuje sám sebe,
ostatní klienty, pracovníky nebo efektivitu služby.9
Nízkoprahové kluby se hlásí ke kontaktní práci jako typu sociální služby,
mají však přesahy i do jiných oblastí (např.: volný čas, výchova, zdraví,
komunitní programy).10 Pracovníci zařízení aktivně vyhledávají a navazují
komunikaci a posléze i vztahy s cílovou skupinou. Jde především o udržení
žádoucího sociálního styku po tak dlouhou dobu, aby děti či mladiství
rozpoznali užitečnost tohoto setkávání, aby připustili a poznali, v čem a jak
může být pro ně přínosné. Zároveň se kontaktní pracovníci snaží, aby členové
cílové skupiny, kterou se svou nabídkou oslovují, prožili zkušenost, že odborná
pomoc dospělých a jejich zájem na změně nežádoucího chování nemusí být
vždy pouze omezujícím, dozorujícím a normativním přístupem. Je důležité

Jedlička, Děti a mládež v obtížných životních situacích, 376
Klíma, Kontaktní práce, 16
10
Klíma, Kontaktní práce, 17
8
9
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zmínit, že tuto zkušenost nelze zprostředkovat bez značné variability v
prostředcích a postupech práce.11

2.2 Cíle sociální služby NZDM
Petr Klíma zdůrazňuje, že jedním z důležitých kréd kontaktní a terénní
práce je pracovat s problémy, které mladý člověk má a prožívá, a nikoliv pouze
s těmi, které způsobuje. Proto když dále popisuje cíle pracovníků
nízkoprahových zařízení, mluví o aktivitách, které spíše vedou k pomoci
klientům služby než jejich okolí. Mezi tyto aktivity patří snižování
bezprostředních zdravotních a sociálních rizik vyplývajících z rizikového
chování klientů, minimalizace různých druhů interpersonálních konfliktů
(např.: s rodiči, sousedy), pomoc klientovi poznat a přijmout svůj problém a
nabídnout mu kvalifikované řešení, snižování nebezpečí sekundární deviace a
patologizace a stabilizace nepříznivé situace klientů a rozšíření jejich životních
možností a příležitostí pro zdravý růst.12
Mezi hlavní cíle nízkoprahových klubů patří pomoc dětem a mladým lidem
stát se kompetentními osobami, které zvládají svůj život nejlépe bez potřeby
odborné pomoci. K tomu potřebují podporu ke zvládnutí obtížných životních
událostí, aktivity a prostředí, které je povede ke zvýšení sociálních schopností a
propojení s vrstevníky i společností například zapojením se do místní
komunity.13
Každodenním pragmatickým cílem pracovníků nízkoprahového klubu je
zajistit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během
pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit klientů.14

Jedlička, Děti a mládež v obtížných životních situacích, 377
Jedlička, Děti a mládež v obtížných životních situacích, 380
13
Klíma, Kontaktní práce, 18
14
Klíma, Kontaktní práce, 19
11
12
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2.3 Nástroje sociální služby NZDM
Mezi základní nástroje nízkoprahového zařízení patří zázemí klubu,
osobnost pracovníka a vztah, který s klienty vytváří.
V prostoru klubu se odvíjí každodenní kontakt mezi pracovníky a klienty,
společné trávení času a naprostá většina aktivit, které směřují k výše zmíněným
cílům. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež patří k tomu druhu sociálních
služeb, kdy samotný pobyt v zařízení je poskytovanou službou. Možnost být
v teple, v bezpečném prostředí, mít místo, kde mohou strávit odpoledne, je pro
mnohé děti a mladé lidi důležitým motivem k návštěvě klubu.
Osobnost pracovníka v sobě spojuje kvality osobnosti daného člověka,
schopnost tyto kvality využít ve vztahu s klienty, profesní znalosti a
dovednosti. Všechny tyto skutečnosti jsou důležité pro poskytování kvalitní
pomoci. Klíma mezi vlastnosti kvalitního kontaktního pracovníka řadí
opravdovost (autenticitu), otevřenost, transparentnost jednání (jednoznačnost),
stabilitu a spolehlivost.15
Kontaktem Petr Klíma rozumí znalost a sdílení v poměrně širokém smyslu
– sdílení společného prostoru, času a výseku životního příběhu dětí a
dospívajících. Znalost je zaměřena na porozumění tomu, čím a jakým
způsobem klienti žijí „tady a teď“. Kontaktní pracovník potřebuje poznávat a
rozumět specifickému světu klientů, mechanismům, které nebo kterými si
způsobují problémy, a zjišťovat, co pro ně může být potřebné a prospěšné
v každodenním životě při zvládání běžných životních situací.16
Sdílení je možné v autentickém vztahu mezi pracovníkem a klientem.
K jeho vytvoření je třeba poměrně dlouhé doby, během které ve vzájemném
kontaktu roste důvěra, respekt a hlubší vztah. V rámci takového vztahu pak
může docházet k intervenci, rozhovorům o osobních problémech a na tomto
základě lze poskytovat dohodnuté služby nebo ovlivňovat klientovo chování.17

Jedlička, Děti a mládež v obtížných životních situacích, 393
Jedlička, Děti a mládež v obtížných životních situacích, 390
17
Klíma, Kontaktní práce, 21
15
16
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Kromě tohoto širokého rámce lze uvést konkrétní nástroje, které jsou při
kontaktní práci využívány. Jedná o volnočasové aktivity, které vytváří kontext
pro možnost vzniku vzájemných vztahů. V rámci těchto aktivit dochází také
mezi klienty k různým interakcím, do kterých pracovník vstupuje a nabízí
alternativy řešení dané situace. Nutno zdůraznit, že v nízkoprahovém zařízení
se většinou pracuje se skupinou a její dynamikou. Pracovník též klientům
nabízí pomoc skrze preventivní programy, vybízením k aktivitě a podporou
akcí, které sami iniciují. Zprostředkovává pro klienty kontakt se společenským
prostředím a nabízí poradenství zaměřené na různé oblasti podle potřeb klientů.
Podporuje klienty při jednání s institucemi, doprovází je, když je potřeba, a
pomáhá při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů.18
Při využívání všech výše zmíněných nástrojů je mimo jiné cílem pomoci
jednotlivcům i skupinám zorientovat se a přijímat širší okolní svět, který
přesahuje sevřený a zúžený rámec jejich skupinového vidění.19
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3. Cílová skupina sociální služby NZDM
Zákon o sociálních službách vymezuje cílovou skupinu, pro kterou jsou
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež určena, jako osoby ve věku od 6 do 26
let ohrožené společensky nežádoucími jevy. Z definovaných cílů služby lze
určit, že se jedná o děti a mladé lidi, jejichž kvalita života neodpovídá
společenské normě většiny, kteří se hůře orientují ve svém sociálním prostředí
a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci.20 Věkové rozmezí od 6 do 26 let
zahrnuje výrazně odlišné vývojové etapy, jejichž společné pobývání v jednom
prostoru s sebou často přináší mnoho problémů. V praxi tuto situaci řeší
nízkoprahové kluby většinou omezením ambulantního poskytování služby na
určitou věkovou skupinu.
Pro potřeby této práce jsem se rozhodla pro podobné řešení. Po průzkumu
věkových skupin třinácti pražských NZDM zařízení jsem si jako společný
průsečík vybrala období staršího školního věku (9 – 12 let) a adolescence
(12 – 19). Tyto věkové skupiny považuji za nejčastěji zastoupené napříč
nízkoprahovými zařízeními, často sdílející stejný prostor i čas.
V následujících oddílech nejprve popíši charakteristické rysy, potřeby a
rizika vývojových etap staršího školního věku a adolescence. Následně se budu
věnovat specifickým potřebám a rizikům, se kterými se setkávají děti a mladí
lidé v tomto věku, kteří tvoří cílovou skupinu sociální služby NZDM.

3.1 Střední školní věk
3.1.1 Obecná charakteristika
Vágnerová zasazuje období středního školního věku mezi devátý až
dvanáctý rok dítěte.21 Na rozdíl od předškolního věku nebo následného období
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dospívání se v životě dítěte jedná o dobu, kterou necharakterizují bouřlivé
změny ale spíše plynulý tělesný a psychický vývoj.
Dítě již opustilo předlogické myšlení ovládané aktuálními pocity a
potřebami, egocentrismem a fantazií a uvažuje nyní v rámci logických zákonů
a poznaných skutečných vlastností reality. Piaget tento způsob uvažování
nazývá fází konkrétních logických operací.22 Langmeier popisuje dítě ve
školním věku jako střízlivého realistu, který chce pochopit svět okolo sebe,
chce zjistit, jak to všechno „doopravdy“ je a jak to funguje.23
Dítě středního školního věku se podle Eriksona nachází v období citové
vyrovnanosti. Díky vývoji centrální nervové soustavy se zvyšuje emoční
stabilita dítěte a jeho odolnost vůči zátěži. Dítě je obvykle optimisticky laděné
a má tendenci veškeré dění interpretovat pozitivně. Pokud dojde k výkyvu
emočního ladění, je jeho příčina obvykle jasná.24
Důležitým rysem vývoje v tomto věku je proměna seberegulace, která
směřuje od emocionální regulace k autoregulaci založené na vůli. Zralá
autoregulace se projevuje jako schopnost vzdát se aktuálního uspokojení ve
prospěch hodnotnějšího cíle. Tento vývoj se projevuje změnou postoje
k překážkám. Za vedení dospělých se dítě učí vyrovnávat s frustrací
z oddáleného nebo zmařeného aktuálního uspokojení.25
V rámci socializace vstupují do procesu kromě rodiny další významné
faktory a těmi je instituce školy a vrstevníci. Pozice, kterou si dítě vytvoří ve
škole a ve vrstevnické skupině, silně ovlivní jeho další osobnostní vývoj i
sociální postavení. Díky času strávenému s mnoha dalšími lidmi mimo rodinné
příslušníky si dítě diferencuje schopnost sociálního porozumění – lépe chápe
různé názory, přání a potřeby ostatních lidí.26 Učí se též zastávat nové sociální
role (např.: roli žáka nebo spolužáka) a přestože psychoanalýza označuje školní
věk za období „latence“, Langmeier upozorňuje na skutečnost, že v tomto věku
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dochází k upevňování sexuálních rolí především ve směru přejímání
specifických mužských a ženských dovedností.27
Normy a pravidla dítě přebírá od autorit. Postoj k autoritám se mění až ke
konci středního školního věku s nástupem období pubescence.
Morálním uvažováním je dítě podle Piageta ve fázi konvenční morálky.
Normy dané autoritami chápe jako obecně platné a správné. Motivací je pro
dítě snaha dosáhnout pozitivního hodnocení, protože ocenění nebo pochvala
dítěti v tomto věku z velké části saturuje potřebu jistoty a bezpečí. Dítě též
klade důraz na rovnost požadavků i hodnocení.28
Langmeier se zamýšlí nad způsobem výchovy, který by mravní vývoj dítěte
optimálně podporoval. Uvádí, že některé výzkumy včetně jeho z roku 1977
nasvědčují tomu, že rozhodující není určitá výchovná technika ale „skutečný,
každodenní, ustavičně se opakující, bezděčný, ale opravdu autentický způsob
interakce mezi všemi členy rodiny“.29
Způsob, jakým dítě vidí sebe samo, jakým se hodnotí, ovlivňují v tomto
období hlavně rodiče, dětské kolektivy a učitelé. Všichni tito lidé dítě hodnotí a
z jejich reakcí si dítě skládá obraz samo sebe. Děti středního školního věku na
sebe pohlížejí kritičtěji než mladší školáci a narůstá u nich vědomí rozdílu mezi
skutečností a ideálem, který vytvářejí požadavky a očekávání druhých lidí a
kterého se děti snaží dosáhnout. Uvědomování si tohoto rozdílu může být pro
dítě motivací nebo také zdrojem úzkosti a stresu.30

3.1.2 Potřeby dítěte středního školního věku
Dítě svoje potřeby uspokojuje v různých sociálních skupinách. V rodině by
se mu mělo dostávat emoční podpory, pocit základní jistoty, který potřebuje
pro svůj zdravý psychický i fyzický vývoj. Rodiče též naplňují jeho potřebu
smysluplného učení se, protože dítěti slouží jako model určité role nebo vzor
Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, 137
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určitého způsobu chování. Mohou sloužit jako ideál, ke kterému se dítě chce
přiblížit, kam směřuje. Jsou pro dítě modelem pro budoucnost, vzorem
dospělého chování.31
Rodiče dítě hodnotí a tím ovlivňují uspokojování jeho potřeby seberealizace
– dítě se cítí buď schopné, kompetentní nebo neúspěšné. Tato potřeba je silně
ovlivněna úspěchy a neúspěchy ve škole. Dítě si potřebuje ověřit svoje
schopnosti a možnosti, a pokud je ve škole úspěšné, posiluje se jeho
sebedůvěra, protože si ověřilo, že je schopné zvládnout nároky okolního
světa.32
Kromě rodiny a školy jsou dalším důležitým zdrojem uspokojení potřeb
vrstevníci. Také oni poskytují dítěti emoční podporu a pocit bezpečí. Zároveň
jsou zdrojem jiných vzorců chování než rodiče. Dítě s nimi má symetričtější
vztah než s rodiči a spolužití s vrstevníky je pro něj zdrojem mnoha nových
zkušeností, během kterých se učí důležitým sociálním dovednostem. Vrstevníci
pro dítě představují rovnocennou referenční skupinu, ve které zjišťuje, jak a
jestli se dokáže uplatnit, obstát či ne. V tomto věku začíná proces identifikace
s vrstevníky, který s sebou nese postupné odpoutávání od závislosti na rodině.
Už ve středním školním věku se děti nechtějí v ničem odlišovat, faktor
konformity je pro ně velmi důležitý.33

3.1.3 Rizika v období středního školního věku
K nejvážnějším ohrožením dítěte patří dysfunkční nebo afunkční rodina, ve
které je dítě ohrožováno na fyzickém i psychickém vývoji a někdy až na životě.
Týrání, zneužívání a zanedbávání mohou dítě poškodit na celý další život
K zatížení vývoje dítěte není vždy třeba výše zmíněných extrémů. Rozvod
rodičů stačí k tomu, aby se narušila samozřejmost existence rodiny, která pro
dítě představovala základ stability jeho světa. Dítě se cítí ohroženo, je
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přesvědčeno, že když se nemůže spolehnout na rodiče, nemůže se vlastně
spolehnout vůbec na nic. Celou situaci ještě zhoršuje skutečnost, kdy se rodiče
nedokážou dohodnout, jeden druhého před dítětem snižují nebo dítě používají
jako nástroj k ovlivnění nebo zranění bývalého partnera. V rámci zvládání
zátěže dítě často používá obranný mechanismus, kdy za rozvod rodičů
obviňuje samo sebe.34
Nezvládání školních požadavků je ohrožující situací, kdy v dítěti narůstá
pocit nejistoty a neúspěšnosti a jeho sebedůvěra klesá. Zásadním problémem je
situace, kdy dítě přestane usilovat o dosažení úspěchu, protože nabyde
přesvědčení, že to stejně nemá smysl.35
Vrstevníci mají též své požadavky. V jejich skupině většinou obstojí děti,
které jsou optimisticky laděné, emočně stabilní, mají smysl pro humor a dobré
sociální dovednosti. Pokud je dítě úzkostné, podrážděné, nestačí požadavkům
skupiny, chybí mu některé sociální kompetence a ostatní mu nerozumí, je často
druhými hodnoceno jako neoblíbené a hrozí mu riziko, že se stane obětí šikany.
Nepřijetí vrstevníky nebo dokonce šikana je opět velkým zásahem do
vývoje zdravého sebevědomí a sebeúcty.36
V roce 2012 na kongresu o prevenci kriminality v Německu byly mimo jiné
zmíněny výzkumy vypovídající o skutečnosti, že mladí lidé, jejichž chování
ohrožuje společnost, jsou často ti, kteří trpí nedostatkem sebeúcty a vědomí
vlastní hodnoty. Je velice důležité pracovat s rodinami a školou, protože
rodina, škola a vrstevníci jsou hlavními faktory, které ovlivňují životní cestu
dítěte a dospívajícího.37

34

Vágnerová, Vývojová psychologie, 319
Vágnerová, Vývojová psychologie, 336
36
Vágnerová, Vývojová psychologie, 347
37
Davey, Youth Design Against Crime, 32
35

22

3.2 Dospívání
3.2.1 Obecná charakteristika
Období dospívání lze podle Langmeiera vymezit zhruba od 11 do 22 let, a
protože se jedná o poměrně dlouhé období plné významných změn, je ještě
dále členěno. Dovolím si pro potřeby své práce toto členění opomenout a
popíši období dospívání jako průběhovou linku s typickými rysy.38
Dospívání je charakteristické zásadními biologickými změnami, kdy se těla
chlapců a dívek mění v těla žen a mužů a dochází k dosažení reprodukční
schopnosti. Tento proces sebou nese intenzivní tělesný růst, proměnu vzhledu a
hormonální změny.39 Tělesný vzhled je důležitou součástí identity
dospívajícího. Hormonální procesy působí jak na emoční prožívání, které je
nyní labilnější, tak na nárůst připravenosti k agresivnímu chování u chlapců.40
Kognitivní vývoj dospívajícího dosahuje podle Piageta stadia formálních
operací, kdy je dospívající schopný kritického přístupu k vlastnímu i cizímu
myšlení, rozlišuje domněnku od prokázaného faktu a je schopen nesprávnou
domněnku nahradit vhodnější. Dospívající dokáže přemýšlet abstraktně,
pracovat s pojmy, které jsou vzdáleny od bezprostřední smyslové zkušenosti.41
V uvažování dospívající mladý člověk podléhá klamu, že jeho nápady jsou
zcela výjimečné, odlišné od úvah ostatních lidí. Má sklon být nadměrně
kritický a při každé příležitosti s kdekým polemizovat. Odmítá výjimky a
kompromisy, bývá radikální, protože potřebuje posílit pocit jistoty a bránit se
mnohoznačnosti (např.: pravidel ve společnosti, názorů). Dospívající bývá
přecitlivělý a vztahovačný, podléhá iluzi, že je neustále centrem něčí
pozornosti nebo kritiky.42
Výše bylo zmíněno, že hormonální změny ovlivňují citové prožívání
dospívajícího. Tato skutečnost se projevuje výkyvy v náladách, labilitou emocí,
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dráždivostí, tendencí reagovat přecitlivěle a nárůstem emočního zmatku.
Dospívající často nerozumí svým vlastním pocitům a reakcím. Zvýšené
uvědomování si sebe sama, zmatek, nejistota a nárůst kritických reakcí jiných
lidí vede často k negativním emocím a náladám. Ke konci období dospívání
dochází ke stabilizaci emočního prožívání mimo jiné díky hormonálnímu
vyrovnání a adaptaci organismu na pohlavní dospělost.43
Morálka dospívajícího se často posouvá na postkonvenční úroveň (ale
nejedná se o pravidlo platné pro všechny dospívající), kdy si mladý člověk
vybírá a vědomě přijímá normy a pravidla, kterými se chce řídit. Jeho morálka
je většinou morálkou absolutní. Je přesvědčený, že přijaté morální normy platí
pro všechny lidi, bez výjimek za všech okolností. Dospívající touží po
černobílém světě, kde platí naprostá upřímnost a dodržování norem bez
kompromisů. Tento postoj při střetu s realitou zákonitě vede ke zklamání a ke
konfliktům s okolím.44
V rámci socializace patří mezi hlavní vývojové úkoly dospívání na jedné
straně uvolnění z přílišné závislosti na rodičích a na straně druhé navazování
diferencovanějších a významnějších vztahů k vrstevníkům obojího pohlaví.
Ke snadnějšímu dosažení prvně zmíněného cíle pomáhají jisté a hluboké
vztahy v rodině. V tomto případě si také dospívající přes veškerou kritiku
udržuje k rodičům pozitivní vztahy. Studie prokazují, že rodiče i v dospívání
zůstávají nejdůležitějším zdrojem sociální opory. Dospívající mění své
chování, ale zachovává si základní hodnoty a morální postoje přejaté ze své
rodiny. Peck a Havighurts uvádějí, že skupina vrstevníku je spíše než
původcem zpevňovatelem morálních hodnot a způsobů chování vyvinutých
v rodině.45
Obecně se uvádí, že vrstevníci se v období dospívání stávají důležitějším
vlivem než rodiče. Kromě výše zmíněného zpochybnění tohoto tvrzení, bych
ráda uvedla další zajímavý názor. J.C. Coleman uzavírá svůj přehled výzkumů
vlivu vrstevnických skupin na normálně dospívající mladé lidi tvrzením, že

43

Vágnerová, Vývojová psychologie, 390
Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, 145
45
Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, 146
44

24

vrstevnická skupina slouží jako zdroj vlivu, který dospívajícímu spíše
potvrzuje rodičovské hodnoty, než by jim protiřečil. Na druhou stranu těm
dospívajícím, jejichž rodina selhává, vrstevníci skutečně slouží jako
rozhodující opora a referenční skupina.46 Vágnerová je toho názoru, že
nejintenzivnější vliv vrstevnické skupiny, který se projevuje velkými obavami
ze zavržení, dosahuje vrcholu v 15 až 16 letech. Starší dospívající hledá oporu
v hlubších přátelstvích, odpoutává se ze závislosti na partě a dokáže vyjádřit
nesouhlas nejen vůči rodičům, ale i kamarádům.47
Většinou v rámci vrstevnické skupiny navazují dospívající první milostné
vztahy a zažívají první sexuální zkušenosti. První sexuální styk posiluje prestiž
dospívajícího v partě, proto má i sociální význam.48
Část mladých lidí si v období dospívání vybírá své povolání a začíná se
účastnit pracovního života. Další se na zvolené povolání připravují studiem.
Erikson zasazuje do období dospívání psychosociální konflikt, během
kterého dospívající hledá vlastní identitu, odpovědi na otázky kdo jsem, kam
patřím a jaký je můj smysl života, a vymezuje se vůči ohrožujícím pocitům
nejistoty týkajících se jeho role mezi lidmi. Zdravá identita v sobě zahrnuje
schopnost vnímat sebe samého jako psychicky odlišného od rodičů i
vrstevníků, uvědomění si a přijetí omezení a chyb rodičů a převzetí
odpovědnosti za sebe sama. Vyznačuje se též psychickou nezávislostí, kdy je
dospívající schopen vnímat sebe sama jako jednajícího nezávisle na druhých i
jejich mínění a to bez nepřiměřených pocitů úzkosti nebo viny.49
V současné postmoderní společnosti chybí na rozdíl od přírodních
společenství rituály, které by jasně vymezovaly, kdy končí dětství a člověk
začíná být považován za dospělého s jasně vymezenou rolí a statusem. Role
dospělého je nyní mnohem náročnější a neposkytuje tak velkou prestiž nebo
jednoznačnou identitu jako dříve. Někteří dospívající proto dávají přednost
prodloužení přechodného období mezi dětstvím a dospělostí, které Erikson
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nazývá adolescentním psychosociálním moratoriem. Jedná se o snahu odložit
rozhodnutí, které by bylo příliš závazné, užívat výhod mládí a přitom se
nevázat odpovědností.50

3.2.2 Potřeby dospívajícího
Erikson potřebu nalezení identity, kterou dospívající prožívá jako pocit
individuální sounáležitosti, staví na roveň základním potřebám, jako je potřeba
jíst, pít nebo potřeba bezpečí.51 Pro osobní dozrání se dospívající potřebuje
zdravým způsobem osamostatnit z rodinného zázemí. Vyvazuje se z vazeb,
které mu do této chvíle byly hlavním zdrojem naplnění potřeb jistoty a bezpečí.
Nyní může tuto potřebu ve větší míře naplňovat ve vztazích s vrstevníky,
v zakotvení ve skupině a přátelství. Pozice, kterou dospívající ve skupině získá,
důležitým způsobem ovlivňuje utváření jeho identity. Mladý člověk proto touží
po přijetí a získání uspokojivé prestiže.52
Dospívající se též potřebuje smysluplně učit, získávat nové podněty a
zkušenosti, dále je srovnávat a získávat zpětnou vazbu. Vrstevnická skupina,
ve které mají všichni podobné problémy, sdílejí mnohé názory a často i způsob
života, z velké části tyto potřeby naplňuje a pomáhá k emancipaci na rodině.53
Dospívající touží po seberealizaci, uvažuje o svých možnostech a
perspektivách a toto uvažování rozšiřuje z přítomnosti na budoucnost.
Budoucnost je pro něho nejistá, může přinést zlepšení i zhoršení situace oproti
přítomnosti. Čím více je o ní dospívající schopný účinně uvažovat, tím více
získává na síle potřeba otevřené budoucnosti, kdy se formují různé možnosti a
životní cesta jednotlivce.54
Matoušek ve své knize Mládež a delikvence popisuje expedici jako jeden
z možných nástrojů, který je používán při práci s mladými lidmi. Evaluace
50
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použití tohoto nástroje ukázala, že u většího počtu mladých lidí, kteří se
zúčastnili expedice, došlo k pozitivním změnám v jejich životním stylu. Autoři
projektu tyto změny vysvětlovali jako důsledek skutečnosti, že zážitek
expedice pomohl naplnit důležité potřeby dospívajících: potřebu změny,
nalezení smyslu života, potřebu vzájemného setkání, potřebu nových
zkušeností, potřebu silných a neobvyklých zážitků, posílení sebedůvěry,
oproštění se od civilizačních zábran a nalezení pozitivní perspektivy do
budoucnosti.55

3.2.3 Rizika v období dospívání
Langmeier

vysvětluje,

že

v současné

společnosti

čelí

dospívající

specifickým vývojovým problémům.
Jedním z těchto problémů je rozpor mezi fyzickou a sociální zralostí.
Náctiletí jsou pohlavně zralí v nižším věku než dříve v historii, ale nároky
společnosti na dospělost (např.: složitost společenských požadavků, nároky na
vzdělání a profesionální přípravu) se oproti minulosti naopak stále zvyšují,
takže dosažení sociální zralosti a připravenosti se posouvá do vyššího věku.
Vzniká rozpor, který u některých mladistvých může vést k poruchám chování.
Dalším nesouladem, který může dospívající mást a pobuřovat, je zvláštní
„mezistav“, ve kterém se nacházejí, kdy s nimi někteří dospělí jednají jako
s dětmi a jiní po nich vyžadují uvažování dospělého. V definici role a statusu
dospívajícího panují zmatky, různé instituce i dospělí jednotlivci si je
vysvětlují různě a podle toho se pak k dospívajícímu chovají a mají na něho
různé požadavky a nároky. Mladý člověk se tak ocitá v nejasné oblasti sobě si
odporujících očekávání a povinností.56
Poměrně klasickým rozporem je rozdíl hodnot mezi mladší a starší generací.
Langmeier ale zdůrazňuje, že generační konflikt není danost. Vždy záleží na
porozumění, toleranci a pružnosti názorů v jednotlivých vztazích.
55
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Citlivou a konfliktní oblastí může být pro dospívajícího rozpor mezi
hodnotami rodiny a vnější společností, kdy je dospívající stále ještě v mnoha
ohledech závislý na rodičích, ale zároveň přijímá nebo se dozvídá o jiných
hodnotách nebo způsobu života, než je zvykem v jeho rodině. Vzniká napětí,
které též může ústit v konflikty nebo výchovné problémy.57
Jedlička uvádí, že mnohé rysy dospívání (např.: změna společenského
postavení, rozpor mezi fyzickou a sociální zralostí) může být u mladistvého
podnětem k rozvoji krize. Pod zátěží mladý člověk utíká k vývojově
nezralejším způsobům reagování, k radikálnímu nebo zkratovému řešení
situace (ve stylu „buď vše nebo nic!“), k alkoholu, ničení věcí, napadání
druhých nebo sebepoškozování.58
Postmoderní společnost vyzývá dospívající, aby byli autory svého životního
příběhu, ale nenabízí jasné vedení, ale spíše mnoho možností, které kromě
pocitu svobody mohou vzbuzovat v mladém člověku pocity nejistoty a
ohrožení. V tomto autorském projektu je totiž dospívající často osamocen,
dospělí na něho nahlíží skrze zažité stereotypy a v podstatě nenabízejí vhodný
sociální prostor, ve kterém by se mladiství mohli učit interakci se světem
dospělých, do kterého mají brzy vstoupit.59

3.3 Cílová skupina sociální služby NZDM
2.3.1 Obecná charakteristika
Zákon o sociálních službách vymezuje cílovou skupinu, které je nabízena
služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, jako děti a mladé lidi ve
věku od 6 do 26 let, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy.
Z následného popisu oblastí, ve kterých jim služba NZDM má pomoci,
vyplývá, že se jedná o osoby žijící způsobem života, který je vystavuje
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sociálním a zdravotním rizikům. Jedná se o jedince, kteří se hůře orientují ve
svém sociálním prostředí a kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.60
Petr Klíma vymezuje klienty NZDM jako děti a dospívající, kteří jsou
společností označováni jako rizikoví, ohrožení nebo problémoví. Jedná se o
jedince, kteří přestože trpí komplikovanými životními událostmi, konflikty a
negativními zkušenostmi, často o možnostech pomoci nevědí nebo nechtějí
vyhledávat institucionalizovanou pomoc.61
Z pohledu většinové dospělé společnosti jsou tyto děti a mladiství často
vnímáni jako ti, kteří dělají problémy, a objevuje se tendence definovat tuto
cílovou skupinu jako nositele konkrétního patologického jevu nebo jako
rizikovou skupinu s epizodickým výskytem deviantního chování. Klíma
upozorňuje na problém negativního definování klientů a zároveň na skutečnost,
že neexistuje jeden nebo sada určitých patologických znaků, které by měl
každý člen skupiny. Služba nízkoprahového klubu má především obecný
preventivní charakter, proto se nemůže zaměřit na nositele jedné konkrétní
patologie.62
Navzdory problémům s jednoznačnou definicí této cílové skupiny, lze
v literatuře nalézt charakteristiky, které obraz klientů NZDM upřesňují.
Popis se většinou odráží od pojmu „neorganizovaná mládež“.63 Takto
definovaná mládež sestává z proměnlivých neformálních uskupení dětí a
dospívajících, kteří se setkávají na určitém oblíbeném místě, tráví spolu čas,
situačně spřádají plány a podle nich realizují své akce.64 V těchto uskupeních
se nacházejí jedinci nebo skupiny dětí a dospívajících, kteří mají problémy se
zvládáním života. Jsou často manipulovatelní, nezaměstnaní nebo mají
problémy se vzděláváním. Informacemi jsou spíše zahlceni, než aby je dokázali
využívat, a podléhají obrazu životního stylu, který jim představují média a
který se zaměřuje na hédonistické užívání. Hledají vzrušení a svůj volný čas
pociťují jako prázdný prostor, který je nutné zaplnit zábavou bez námahy.
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 62
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Vyznačují se velmi nízkou mírou hodnotového zakotvení, typickou
vyprázdněností a nechutí převzít zodpovědnost. Mají též velmi nízké vědomí
osobní účinnosti (self-efficacy), jsou emočně labilní a podvědomě touží po
pomáhajícím vztahu.65 Kromě pocitu, že nemohou ovlivnit okolnosti svého
života, se děti a mladí lidé, kteří se chovají antisociálně, vyznačují nízkým
sebehodnocením.66
Termíny ohrožené nebo znevýhodněné děti a mládež se vztahují
k nepříznivým nebo náročným životním situacím, kterými procházejí a které
ohrožují jejich další sociální rozvoj a způsobují poruchy socializace. Jedná se i
o děti a mladé lidi, kteří jsou takovouto situací ohroženi v blízké budoucnosti.
Zcela konkrétními příklady možných klientů sociální služby NZDM jsou
děti a dospívající, kteří selhávají ve škole, mají poruchy chování,
problematické rodinné zázemí, jsou zneužívaní a týraní, pochází z rodin
s nízkým socioekonomickým statusem, ze čtvrtí s vysokou úrovní kriminality,
vyznačují se predelikventním chováním, jsou obětmi šikany nebo ohrožené
rasismem.67 Tento výčet není v žádném případě vyčerpávající.

3.3.2 Specifické potřeby cílové skupiny sociální služby NZDM
Ohrožení mladí lidé a děti potřebují někoho, kdo s nimi naváže kontakt,
nabídne pomoc a provedení skrze zmatek, těžkosti, nudu nebo prázdnotu
vztahů, ve kterých se nalézají. Potřebují průvodce, kteří by jim pomohli vyznat
se v době a společnosti, která nabízí širokou paletu životních cest a možností,
ale zároveň jim nedává jasná vodítka a opory, a nechává tak děti i dospívající
samotné v jejich zápase o životaschopnou identitu.68
Stejně jako na ostatní, je i na tyto děti a mladé lidi kladen nárok, aby byli
autory vlastního života, tvůrci své životní cesty. K tomu, aby toho byli schopní,
potřebují zvýšit své sebehodnocení i sebevědomí a pochopit, že mají možnost
65
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ovlivňovat svůj život a své okolí.69 Potřebují, aby okolí bralo vážně jejich
názory a zahrnulo je do rozhodování o důležitých záležitostech, které mají vliv
na jejich život a na prostředí, ve kterém žijí. Potřebují ocenění a přijetí bez
odsuzování.70
Děti a hlavně dospívající mladí lidé jsou postavení před úkol volit priority
bez jasně daných hodnot a norem. V tomto ohledu potřebují klienti služby
NZDM zprostředkování kontaktu s individui a skupinami, kteří jsou nositeli
hodnot a nabídnou jim inspiraci či vzory k následování. Svoboda uvádí, že
potřeba stabilních hodnot je jednou ze čtyř hlavních potřeb mládeže Evropy,
které se vynořily z diskuzí vedených za účelem vzniku Bílé knihy o mládeži z
roku 2001.71
Tato skupina dětí a mladistvých potřebuje ukazovat, jak vést kvalitní život,
jak naložit s individualitou, svobodou, s možností volby tak, aby jejich cesta
neskončila ve zklamání, pasivitě, lhostejnosti a vnitřní prázdnotě. Mladí lidé
touží po samostatnosti, ale zároveň i po vztahu, který by jim potvrzoval jejich
hodnotu a umožňoval seberealizaci. Klienti NZDM potřebují zvládnout svůj
volný čas a jeho náplň bez patologie. Potřebují legitimní prostor, kde by se
mohli seberealizovat, a aby byl tento prostor svobodný, ale též chráněný.72
Ve vztahu ke specifickým obtížím, situacím v životě nebo patologickému
chování potřebují děti a mladí lidé navštěvující NZDM podporu, radu a
nasměrování tam, kde se jim může dostat pomoci.

3.3.3 Specifická rizika pro cílovou skupinu sociální služby NZDM
Děti a mladiství, kteří přicházejí do styku s nízkoprahovou sociální službou,
jsou většinou nějakým způsobem ohroženější nebo zranitelnější než jejich
vrstevníci. Často pocházejí z rodin, které nedostatečným způsobem naplňují
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jejich potřeby.73 Jsou příslušníky minorit nebo subkultur a mohou se proto
setkávat s xenofobií, rasismem, předsudky a odmítnutím ze strany většinové
společnosti. Mohou řešit komplikované životní události, zažívat konfliktní
společenské situace a negativní zkušenosti. Jejich životní podmínky mohou být
omezující (např.: špatné sociální podmínky, obtížný přístup ke vzdělání).74
Jedná se často o jedince, kteří z nějakého důvodu žijí rizikovým způsobem
života nebo jsou obklopeni prostředím, které je tímto způsobem života
ohrožuje. Klienti služby NZDM mohou vykazovat rizikové chování jako je
predelikventní chování a páchání trestné činnosti, agrese, šikana, týrání,
užívání drog (včetně alkoholu a kouření), sexuální rizikové chování (včetně
předčasného rodičovství a mateřství), poruchy příjmu potravy,
sebepoškozování, sebevražedné pokusy, rizikové chování při řízení
motorových vozidel nebo provozování rizikových sportů.75
Ve chvíli, kdy chování dětí nebo mladistvých poškozuje a ohrožuje je samé
i jejich okolí, dochází k jevu, o kterém mluví Fionda. Tvrdí, že děti, které „se
špatně chovají“, jsou dospělou společností obvykle démonizovány a obávány,
protože svým chováním znejišťují sociální identitu dospělých a stávající
sociální řád, který je považován za stálý.76 Tato stigmatizace mladých sebou
nese nebezpečí, které rozeznal Goffman a upozornil na skutečnost, že
označované osoby mají „pokaženou identitu“ jako výsledek negativního
hodnocení okolím.77 Někteří kvůli negativní zpětné vazbě okolí sklouzávají
k tzv. difúzní identitě, kdy tíhu formování vlastní identity přenášejí na druhé,
většinou na specifické (sub)kulturní skupiny, u kterých nalézají bezpečné a
přehledné prostředí s jasnými hodnotami, bohužel však většinou namířenými
proti majoritní kultuře.78
Mladí lidé, kteří mají v dospívání před sebou úkol najít životaschopnou
identitu a být autory svého života, k tomu nemají odpovídající zkušenosti a
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dostatečně silnou oporu a jsou ponecháni sobě napospas. Společnost se o ně
začne zajímat až tehdy, kdy výsledky jejich experimentování s životem
překročí únosnou mez a stanou se pro ni ohrožující. Jiní svůj život a své
chování nezvládají proto, že je v časoprostoru dospívání rodiče nebo jiní
dospělí příliš chránili a nenaučili je rozumět propojení svobody a
odpovědnosti.79
Sociální pedagogové Böhnisch a Münchmeier v souvislosti s riziky
ohrožujícími zdravý vývoj dospívajících poukázali na nedostatek fyzických
prostorů pro specifickou cestu dospívání mládeže. Oba kritizují „územní
vyvlastnění mládeže“ a apelují na zajištění veřejných prostor, kde by mladiství
mohli trávit čas bez nebezpečí „pedagogické kolonizace“.80
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4. Fyzický prostor sociální služby NZDM
Pobyt klienta v klubu je jednou ze základních služeb, kterou nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež poskytuje. Dítě nebo dospívající může přijít, a pokud
respektuje pravidla, kterými se chování všech v zařízení řídí, může v klubu být
a trávit čas po svém, aniž by se musel zapojovat do nabízených aktivit.
Sociální služba NZDM od prostoru, který využívá, v první řadě potřebuje,
aby splňoval základní hygienické podmínky a byl klientům příjemný. Dále je
potřeba, aby prostor umožňoval realizaci různých nástrojů služby, jako je
kontaktní práce s klienty, rozhovory, poradenství, volnočasové aktivity nebo
socioterapeutické činnosti.81 Lokace NZDM klubu je též důležitá, protože
s sebou většinou přináší pozitivní i negativní možnosti zprostředkování
kontaktu klientů se společenským prostředím.82
V následujících oddílech se budu věnovat popisu jednotlivých aspektů
fyzického prostoru a jejich možnému působení na lidské prožívání a chování.

4.1 Lidská teritorialita
Koncept teritoriality pochází původně z biologických věd a týká se jak
zvířecího, tak rostlinného světa. Zvířata i rostliny v rámci zápasu o přežití
bojují o prostor k obývání. Teritorialita v rostlinné a živočišné říši vede
k udržení populačních hustot pod mezí únosnosti prostředí.83
U lidí lze pozorovat podobné teritoriální chování jako u zvířat. Lidé vytváří
skutečné nebo symbolické hranice okolo území nebo místa, které delší dobu
nebo v danou chvíli obývají (např.: plot zahrady, svetr na židli v divadle během
přestávky). Extrémní příklad lidské obrany hranic teritoria je válka. Lidská
teritorialita (zvláště u městského člověka) již zřejmě nereguluje množství ani
hustotu populace. Osman ji ve své rigorózní práci popisuje spíše jako touhu
Předpis č. 505/2006 Sb., § 27
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ovládat konkrétní prostředí pro uspokojení určitých potřeb. Tyto potřeby mimo
jiné umožňují projev vlastní identity a skrze tuto identitu, tento ovládnutý
prostor, uplatnění společenské moci. Tolley i Osman se shodují v tvrzení, že
není zatím rozřešeno, jestli je lidské teritoriální chování vrozené nebo
naučené.84
Prostor nízkoprahového klubu je jako určité teritorium jedním ze základních
nástrojů této sociální služby.
Svoboda je toho názoru, že práce s neorganizovanou mládeží by za jeden ze
svých cílů měla mít zajištění „otevřeného prostoru“, kam by mohli mladí lidé
vnášet svoji kulturu, přivlastnit si ho a seberealizovat se v něm. Upozorňuje na
fakt, že tyto prostory chybí a že často jediným autonomním prostorem, který si
mladí lidé dokážou pro sebe vydobýt, je ulice.85
Pracovníci NZDM klubu musí ovšem počítat s možností, o které mluví
Matoušek, kdy klub obsadí jedna skupina mládeže jako své teritorium a vstup
jiných skupin či jednotlivců považuje za útok na „své“ hranice a brání se mu.86
Pouliční party nebo gangy mají silnější potřebu vyznačovat a hájit své
teritorium než jiné skupiny. K symbolickému vyznačení hranic svého teritoria
často používají graffity.87
Klíma vysvětluje, že sociální služby NZDM se nezaměřují na jeden
konkrétní projev patologického chování mladých lidí nebo na jeden konkrétní
problém (např.: zneužívání návykových látek).88 Podle tohoto tvrzení by tedy
zařízení a design prostoru klubu měl být takový, aby do něho mohl vejít
příslušník hnutí skinheads, punku, Rom, Vietnamec či Čech a nemít pocit, že je
na území skupiny, do které nepatří.
Americký geograf Robert Sack definuje teritorialitu jako snahu jedince či
skupiny ovlivnit či kontrolovat lidi, fenomény a vztahy mezi nimi pomocí
kontroly určitého území. Z tohoto pohledu je nízkoprahové zařízení teritoriem
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pracovníků, kteří určují, kdo může nebo nemůže vstoupit, pravidla chování
v klubu a kdo a proč musí klub opustit. Tato moc nad prostorem je jedním
z nástrojů, kterým lze výchovně působit na klienty.89

4.2 Bezpečí
Prostor nabízený mladým lidem a dětem k pobývání má být otevřený,
svobodný, ale též „chráněný“.90 Mezi charakteristiky, které by mělo splňovat
centrum pro mládež, zařadili teenageři z Velké Británie bezpečnost.91
Nebezpečí a různá rizika ohrožující děti a mládež jsou jedním z důvodů zřízení
sociální služby NZDM. Proto zajištění fyzického i psychického bezpečí pro
klienty patří mezi priority pracovníků. Úroveň bezpečnosti ovlivňuje již
samotná lokace klubu. Tomuto faktoru se detailněji věnuji v následující
podkapitole.
Pro zajištění bezpečí potřebují mít pracovníci nad prostorem klubu přehled a
kontrolu. Tomuto cíli pomáhá prostor, který není příliš členitý nebo velký a pro
jehož pokrytí je k dispozici dostatek personálu. Odstranění potenciálně
nebezpečných předmětů z klubu (např.: nožů z kuchyňky), které by
případnému agresorovi mohly posloužit jako zbraň, je též užitečné.
V pravidlech NZDM zařízení může být zákaz vnášení nebezpečných předmětů
(např.: pyrotechniky) nebo zbraní (např.: boxerů, kapesních nožíků).
Organizace Centres for Disease Control and Prevention92 uvádí na svých
webových stránkách článek, ve kterém představuje návrh, jak designem školy
předcházet násilí mezi studenty.
Článek zmiňuje pět principů, které pomáhají zvyšovat bezpečnost prostředí.
Přehledným uspořádáním prostoru by měl být umožněn přirozený dohled žáků
a učitelů. V případě školy jde o strategické použití oken, ze kterých je vidět ven
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na vchod do školy. Přicházející studenti vidí do vnitřku školy a zároveň vědí,
že ostatní vidí je.
Prostor by měl být jasně značený a do určitých, například méně přehledných
míst, je vhodné omezit vstup symbolickou nebo skutečnou zábranou. Cílem je
minimalizovat možnosti násilnických a dalších nežádoucích aktivit mimo
dozor ostatních nebo autorit školy.
Teritorium školy by mělo být jasně a zřetelně vyznačeno použitím školního
znaku či barev školy, vývěsním štítem s názvem školy a dekorací prostoru
školy výrobky studentů. Autoři článku zdůrazňují, že cílem je, aby studenti
získali pocit, že škola je prostor, který je určitým způsobem „jejich“. Tento
prostor má být vřelým a příjemným prostředím.
Čtvrtým principem je důraz na čistotu a celkovou údržbu místa, což v sobě
zahrnuje například čištění popsaných zdí nebo dveří, opravy rozbitého nebo
poničeného vybavení a podobně.
Poslední princip vyžaduje přítomnost dohlížející dospělé osoby nad žáky
v době přestávek nebo jejich přesunu mezi jednotlivými částmi školy.93

4.3 Lokace
Zákon o sociálních službách vymezuje za jeden z cílů sociální služby
NZDM zprostředkování kontaktu mezi klienty a jejich společenským
prostředím.94 Předpis č. 505/2006 Sb. vysvětluje, že se tak má dít skrze aktivity
umožňující klientům lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve
společenském prostředí.95
Jeden z nejpřirozenějších kontaktů mezi klienty NZDM a společenským
prostředím probíhá v rámci nejbližšího okolí klubu. Lokace nízkoprahového
zařízení významným způsobem ovlivňuje průběh tohoto kontaktu. V návodu
organizace International Planned Parenthood Federation 96, který popisuje
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proces založení centra pro mládež, autoři doporučují vybrat místo, kde
sousedům nevadí hluk a neustálá aktivita.97 Při výběru místa pro NZDM klub
musí zřizovatelé služby zápasit s mnohými omezeními (např.: finance, lokální
politika), které jsou často namířené proti výběru ideálního místa. Prioritou
zůstává výběr lokality, která je bezpečná a snadno dostupná pro klienty, ale
postoj sousedů vůči nízkoprahovému klubu zůstává stranou. Vzhledem
k charakteristice cílové skupiny navštěvující službu NZDM se často stává, že
klienty klubu lidé z okolí vnímají jako narušitele pořádku, iniciátory problémů
a jako ohrožující a nebezpečnou skupinu. Sousedé a zástupci sousedících
institucí si přicházejí stěžovat na hluk, nepořádek nebo chování mladých lidí,
které vnímají jako ohrožující (např.: házení petard v blízkosti starých lidí).
Tehdy se pro pracovníky otevírá možnost navázat kontakt mezi stěžovateli a
klienty a skrze něj možnost učit klienty ohleduplnosti vůči svému okolí a
porozumění, co a proč se druhým lidem na jejich chování nelíbí, co z toho je
opodstatněné a v čem může ustoupit druhá strana. Před pracovníky zároveň
stojí úkol znovu a znovu se opakující nutnosti vysvětlovat a přesvědčovat
obyvatele místní komunity a představitele lokální politiky o užitečnosti služby
NZDM právě v jejich lokalitě.98
Nadace Sorrell Foundation podpořila projekt, během kterého mladí lidé ve
věku od 9 do 23 let z místních komunit pracovali společně se špičkovými
designéry na návrhu designu centra pro mládež. Teenageři si přáli umístit
centrum do „srdce“ komunity a tím pomoci mladým lidem, aby se cítili
respektovaní a hodnotní. Zároveň si přáli, aby centrum pro mládež bylo
výraznou stavbou, která je v souladu s místní architekturou. Centrum má podle
mladých lidí předávat okolí pozitivní poselství, že se v jeho nitru odehrávají
užitečné a zajímavé činnosti. Záměrem návrhů mladých lidí bylo, aby pověst
jejich centra zobrazovala mládež pozitivně a přitahovala do centra další mladé
lidi.99
hlavní zastánce prosazující sexuální a reprodukční zdraví a práva pro všechny lidi. IPPF
pracuje společně s komunitami i jednotlivci.
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4.4 Nízkoprahovost
Zřizovatelé a provozovatelé sociálních služeb NZDM musí při snaze
odstranit bariéry, které by cílové skupině bránily nebo ji odrazovaly od využití
služeb, zvažovat několik konkrétních faktorů týkajících se prostoru
nízkoprahového zařízení.
V první řadě je zde samotné umístění NZDM klubu. Je třeba vyhledat
prostor, který se nachází v blízkosti míst, kde se děti a mladí lidé zdržují.
Zároveň je vhodné, když se jedná o lokalitu, ze které mohou klienti klubu
odcházet večer bezpečně domů.100 V rámci snižování bariér se prostor klubu
snaží o přiblížení se běžnému prostředí klientů.101 To mimo jiné znamená, že
umístění klubu poblíž městského sociálního úřadu nebo školy by mohlo vést
k odrazení mladých lidí od návštěvy. Při výběru místa pro NZDM zařízení by
poskytovatelé měli též zvážit reálnou dostupnost pro klienty - jestli je dané
místo dobře dostupné pěšky nebo dopravou a pokud je třeba použít dopravu,
jestli cena za jízdné není ve výši, která potenciální klienty odradí.102
Pracovníci musí zjistit, kdy má cílová skupina volný čas a podle toho zvolit
otevírací hodiny zařízení.
Celkovou vnější image klubu, včetně označení vchodu, je třeba promyslet
s ohledem na preference cílové skupiny, estetiku a další faktory, které by
klienty naopak mohly odradit. Zdá se, že nejméně odrazující je vchod do
klubu, který vede přímo z ulice. Pracovníci mohou zvážit, jestli chtějí mít vstup
volný nebo na zvonek. Obojí má své výhody. Volný vstup snižuje bariéry.
Klienti mohou spontánně a téměř bez kontroly přicházet a odcházet ze zařízení,
což je jedna z podmínek, kterou je možné chtít v rámci nízkoprahovosti klubu
plnit. Jiné kluby se naopak mohou rozhodnout pro zamykání vchodu a vstup na
zvonek, protože pracovníci pak mají možnost kontrolovat více pohyb klientů
uvnitř i vně klubu. Příchod i odchod uživatele služby je volný a dobrovolný,
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ale je při něm vždy potřeba asistence pracovníka, což zvyšuje možnost
kontaktu mezi pracovníkem a uživatelem služby.103
Při nastavování nebo naopak snižování bariér je potřeba brát v úvahu
konkrétní lokalitu a konkrétní cílovou skupinu. Na základě znalosti jejich
specifických rysů pracovníci volí nejlepší možnou vyváženost prahů či bariér,
které klient musí či nemusí překonat. Vždy je cílem, aby toto nastavení sloužilo
ku prospěchu cílové skupině využívající službu.104

4.5 Teplota
Vědci označují teplotu, osvětlení a akustiku za fyzické základy prostředí
uvnitř budov.105 K těmto základům se vztahuje poměrně častá odpověď klientů
na otázku, proč chodí do klubu, která zní „protože je tu teplo“ (zvláště
v zimních měsících). Zajištění vhodné teploty uvnitř klubu slouží tedy
k naplnění primárních potřeb cílové skupiny.
Vědci zkoumají vliv teploty na lidské chování, prožívání, myšlení a procesy
učení. Studie prokázaly, že přibližně po hodině pobytu ve vysoké teplotě
(např.: 32 stupňů Celsia) klesá výkonnost jak ve fyzických, tak mentálních
úkolech. V teplotě pod 12 stupňů Celsia klesá míra obratnosti a úspěšnost
v úkolech založených na myšlení. V rámci sociálního chování výzkumy
ukázaly, že ve vyšších teplotách lidé méně spolupracují, méně si pomáhají a
více jim vadí lidé, které neznají.106
Vědci zkoumají vztah mezi teplotou a výskytem agresivního chování. Jeden
z názorů je, že vysoká teplota nezvyšuje samotnou agresi, ale vytváří prostředí,
ve kterém je člověku, tak nepříjemně, že volí co nejjednodušší cestu, která
vede k úniku z tohoto prostředí. Někdy se jedná o agresivní reakce, jindy o jiné
chování. Podobné způsoby chování vykazovali lidé během experimentů, kdy
byli vystaveni nepříjemným zápachům, nízké teplotě nebo přelidněnému
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prostředí. Lidé tedy volí cestu nejmenšího odporu k úniku z nepříjemného
prostředí a agrese může být snadno jednou z nich.107

4.6 Pach
Čichové vjemy jsou úzce spojeny s částmi mozku, které zpracovávají
emoce, a mohou i na nevědomé úrovni ovlivňovat lidské chování.108
Zápach ovlivňuje způsob, jak lidé hodnotí obrazy, fotky nebo tváře druhých
lidí směrem k negativním závěrům.109 Nepříjemný pach také zvyšuje agresi.110
Naopak pachy nebo vůně, které mají lidé asociovány například s čistotou,
mohou ovlivnit vnímání například i neuspořádaného prostoru směrem
k pozitivnějšímu hodnocení.111

4.7 Zvuk
Zvuk, hluk, hudba, řeč nebo křik jsou zásadním a trvalým jevem v prostoru
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Děti spolu mluví, hádají se nebo
křičí z čiré potřeby po vybití energie nebo při zápalu ze hry. V klubu je často
umístěn počítač nebo jiný zdroj hudby, kde si klienti mohou pouštět své
oblíbené skladby. Obvyklým jevem je snaha mladých lidí zvyšovat hlasitost
reprodukované hudby na maximum. Pokud mají uživatelé služby k dispozici
hudební nástroje, rádi toho využívají. Hlasitost hluku vycházejícího ze zařízení
patří též mezi typický obsah stížností obyvatelů sousedství klubu. Na přílišný
hluk v klubu si někdy stěžují i uživatelé služby.
Hluk lze definovat jako nechtěný zvuk. Nejedná se o fyzikální měřitelnou
veličinu ale o psychologický koncept, který závisí na osobě daného člověka a
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konkrétním místě. Glass a Singer určují tři faktory, které ovlivňují, zda lidé
hodnotí zvuk jako nepříjemný nebo rušivý.
Prvním faktorem je hlasitost. V momentě, kdy překročí 90dB, je zvuk
hodnocen jako nežádoucí a pokud je mu člověk vystaven delší dobu, dojde
k poškození sluchu. Předvídatelnost je dalším faktorem. Pokud člověk vnímá
zvuk jako předvídatelný, méně ho znervózňuje nebo rozčiluje. Poslední
důležitou proměnnou je možnost kontroly zdroje hluku - čím je větší, tím méně
je zvuk vnímán jako nepříjemný.112
V jiné studii považují autoři za zásadní faktory hodnocení zvuku jako
nepříjemného hluku míru, do jaké jsou kvůli zvuku narušeny běžné aktivity
člověka, míru, nakolik má jedinec zdroj zvuku pod kontrolou, a míru dalších
vnitřních nebo vnějších nepříjemných podnětů, kterým je člověk vystaven.113
Borsky k výše zmíněným proměnným přidává nutnost, ohleduplnost, obavu
ze zdravotních obtíží a spokojenost. Pokud je zvuk vnímán jako něco, co není
nutné, zvyšuje se míra podráždění. Podobně i tehdy, když má člověk dojem, že
ti, kteří zvuk produkují, neberou ohled na své okolí. Nepříjemnost zvuku je
zvýšena obavami ze škodlivých účinků hluku, a pokud jsou člověku jeho
sousedé celkově nepříjemní, zvuky, které vydávají při svých činnostech,
vzbuzují podráždění.114
V případě hodnocení zvuku jako nepříjemného hluku se jedná především o
kontext situace a osobnosti naslouchajícího a též o skutečnost, jak se ke
slyšenému zvuku člověk vztahuje.115
Všechny výše zmíněné proměnné lze vzít v potaz, jak ze strany hodnocení
hluku od sousedů vůči klientům, tak ze strany reakcí klientů vůči sobě
navzájem.
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4.8 Osvětlení
Základním požadavkem na osvětlení prostorů NZDM klubu je zajištění
dostatečného světla, aby nedocházelo k poškození zraku a dalším zdravotním
obtížím uživatelů služby a pracovníků. Vědecké výzkumy ukazují na další
možné využití určitého typu osvětlení.
Wessolowski s kolegy studoval účinek různého druhu osvětlení na chování
žáků ve školách a to konkrétně v oblasti prosociálního chování a agresivity.
Studie prokázala, že působením tlumeného světla zabarveného do teplé bílé
barvy se žáci zklidnili, poklesla míra agresivního chování a naopak míra
spolupráce žáků se zvýšila.116
Studie, kterou provedly Anna Steidle a Lioba Werth, pracuje s významy,
které světlu nebo přítmí lidé přisuzují. Steidle a Werth předpokládají, že jasně
osvětlené prostředí vzbuzuje v lidech představu, že mohou být bez obtíží
sledováni druhými lidmi. Tento předpoklad mimo jiné podpírají argumentem,
že když lidé mluví o sociální kontrole, často v běžné řeči používají metaforická
přirovnání týkající se světla, tmy a zraku. Následné experimenty prokázaly, že
v jasně osvětleném prostředí si lidé byli více vědomi sami sebe, což dále vedlo
k silnější sebekontrole a ovládnutí reaktivních projevů chování. Účastníci
výzkumu se ve větší míře chovali podle toho, jak si mysleli, že od nich
očekávají druzí lidé.
Autorky výzkumu vysvětlují, že ovládnutí impulzivních reakcí, které se
snaží o okamžité dosažení potěšení (např.: zakouřit si, chuť na sladké) a které
jsou zároveň v rozporu s dlouhodobými cíli jedince, vyžaduje od člověka velké
množství energie. Na základě výsledků svých experimentů argumentují, že
jasné osvětlení spouští v lidech automatické psychologické reakce, které mají
za následek zvýšenou sebekontrolu. Takto automaticky vyvolané reakce snižují
podíl aktivně vydané energie na ovládnutí impulzivních reakcí. Autorky
navrhují, aby se tato zjištění brala v potaz například při designu osvětlení
prostorů, kde se terapeuticky léčí různé druhy závislostí.117
116
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S podobným konceptem automatického přisuzování určitého významu
světle a tmě pracuje studie Brightness, the salience of morality, and ethical
behavior. Wen-Bi Chiou a Ying-Yao Cheng též předpokládají, že lidé mají
metaforické asociace, kterými propojují světlo a dobro. Během experimentu
zkoumali, jestli tato asociace povede k etickému prosociálnímu chování.
Výsledky potvrdily hypotézu, že v jasně osvětleném prostředí se lidé budou
chovat etičtěji (např.: méně sobecky, čestně) než ve spoře osvětlené místnosti.
Autoři navrhují zvážit myšlenku, že by jasným osvětlením bylo možné ovlivnit
chování lidí směrem k etickému jednání.118
Kort a Veicht shrnují, že světlo v člověku vyvolává implicitní a explicitní
osobní nebo kulturní asociace, které dále ovlivňují jeho myšlení, chování i
náladu. Světlo je tak nositelem určitého významu, který může ovlivnit
spokojenost člověka s prostředím, sebehodnocení, fyzické pohodlí nebo též
mezilidské chování.119

4.9 Barvy
Barva je ve své podstatě barevným světlem, které vnímá lidské oko, a je
definována čtyřmi základními vlastnostmi - odstínem, sytostí, teplotou a jasem.
Odstín je základní identitou barvy a jedná se o vlnovou délku světla, která
převládá v jeho složení. Sytost barvy je určena množstvím bílé, která je v ní
obsažena. Čím je barva sytější, tím méně obsahuje bílé. Teplota barvy je dána
jejím podtónem. Barvy teplé mají žlutý podtón (žlutá, oranžová, červená) a
barvy studené modrý (fialová, modrá, zelená). Jas barvy označuje stupeň
tmavosti či světlosti barvy. Tmavý odstín je základní barva plus černá a světlý
je základní barva plus bílá.120
Ve všeobecném povědomí je silně zakořeněná představa, že určité barvy
mají na člověka specifický vliv, kterým ovlivňují jeho chování, myšlení i
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prožívání. Vědci však upozorňují na skutečnost, že neexistují experimenty
důsledně podložené důkazy pro definování konkrétního působení určité barvy
na lidskou psychiku. Shodují se na tvrzení, že barvy stejně jako další aspekty
fyzického prostředí na člověka působí, ale není přesně znám způsob, jakým se
to děje a jaké jsou přesné kauzální důsledky.121
Navzdory nejasnému vztahu mezi barvami a lidskou psychikou zde uvedu
pro inspiraci zjištění několika výzkumů. Jedná se o jednotlivé kroky, které
mohou postupně vést k pochopení působení barev na člověka.
Podobně jako v případě světla a tmy vědci zjistili, že v případě bílé a černé
barvy platí ovlivnění lidského prožívání ve smyslu metafor používaných lidmi
v běžné řeči. Metaforická rčení jako „úsměv mu rozjasnil tvář“ nebo „má černé
myšlenky“ odkazují na spojení jasnosti s dobrým nebo příjemným a temnoty se
špatným nebo smutným. Experiment prokázal, že pohled na černou nebo bílou
stěnu po delší dobu měl u zkoumaných lidí za následek prožitek nepříjemného
nebo příjemného pocitu. Nejednalo se o dlouhodobý efekt, ale vliv na emoce
byl prokázán.122
Výsledky výzkumu věnující se orientaci v prostoru ukazují, že teplé barvy
jsou považovány za atraktivnější a lidé si je lépe pamatují než ostatní barvy.
Dalším zjištěním byl fakt, že ženy oproti mužům preferovaly vyšší míru
jasnosti barev.123
Různé studie přinášejí různé někdy i vzájemně si odporující výsledky. Ve
vědeckých článcích se dočteme o zjištění, že studené barvy, hlavně modrá, jsou
lidmi považovány za více uklidňující než teplé barvy a proto se často
používají.124 Jiné mluví o výsledcích, že pohled na červenou stěnu má za
následek pozitivnější náladu než pohled na zelenou stěnu. Knez a Kers objevili,
že nejnižší nárůst negativních emocí je u starších lidí (okolo 65 let) při
vystavení se studeným barvám, u mladých dospělých (okolo 23 let) po
vystavení se teplým barvám.125
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Tolley ve své přednášce shrnuje, že klasické studie ze sedmdesátých let
20. století poukazují svými výsledky na skutečnost, že vztah mezi stavem
lidské psychiky a barvou existuje, ale jedná se o intelektuální vztah a ne o
projevy chování, které by bylo možné přímo změřit. Tolley je toho názoru, že
barvy slouží nebo sloužily člověku jako nástroj pro přežití během evoluce.
Barvy lidem pomáhají lépe vnímat a rozeznávat různé tvary a objekty
v prostředí. Jsou klíčem, který používáme pro propojování nebo naopak
odlišení určitých částí fyzického světa okolo nás.126
Designér Michael Raia sestavil deset bodů, podle kterých se mohou řídit ti,
kteří chtějí vybudovat atraktivní místo pro mladé lidi. Vysvětluje, že
vymalování prostoru je jedním z nejjednodušších a nejlevnějších způsobů, jak
výrazně změnit atmosféru interiéru. Toho lze dobře využít, zároveň je možné i
hodně pokazit.
Barvy mají podle Raie velký komunikační potenciál, kterým můžeme
uživatelům prostoru sdělit, o jaké se jedná místo. V případě mládeže
upozorňuje Raia na nebezpečí volby barev, které budou pro mladé lidi
neatraktivní nebo ne dostatečně „trendy“. Jako jeden ze způsobu řešení
navrhuje vyptat se teenagerů na jejich oblíbená místa a následně tato místa
navštívit, inspirovat se a napodobit je.127
Obecně lidé považují za atraktivnější a harmoničtější kombinace barev,
které mají podobný odstín. Pokud se ale jedná o kombinaci barev při použití
figury oproti pozadí, vnímají lidé jako harmoničtější teple zabarvené figury na
studeném pozadí a opačně. Figury na pozadí kontrastujícím intenzitou jasu jsou
též preferovanější než figura a pozadí s podobnou mírou jasu.128
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4.10 Uspořádání a vybavení prostoru
Vybavení a uspořádání klubu ovlivňuje chování jeho uživatelů zřejmě
nejvíce ze všech faktorů zmíněných v této kapitole. Jedná se tedy o důležitou
záležitost k rozmyšlení a naplánování.
Raia doporučuje promyslet si předem, k jakému účelu mají prostory sloužit,
jakou funkci mají plnit a jaké aktivity se v nich budou uskutečňovat. Následně
navrhuje rozvrhnout si prostor do určitých zón a určit, co se v té které zóně
bude odehrávat. Vybavení a materiál použitý v dané zóně musí vysílat jasný
signál, k čemu tato konkrétní část prostoru slouží. Zároveň je potřeba se ujistit,
že veškeré vybavení, které je v celém prostoru použité, má svůj účel a je
nezbytné. Je nutné se zbavit věcí, nábytku nebo dekorací, které jsou zbytečné
nebo překážejí. Použité vybavení (včetně nábytku) by mělo být flexibilně
umístěné, případně přemístitelné a vhodné k použití pro více účelů. Například
k sezení je vhodnější nepoužívat pouze pohovky ale také židle, které lze po
prostoru různě seskupovat podle potřeby.129
Uspořádáním a vybavením lze do značné míry ovlivnit interakci mezi
uživateli prostoru. Stahler, Frazer a Rappaport zkoumali, jakým způsobem
změna rozmístění nábytku v prostoru psychiatrického geriatrického oddělení
ovlivní jeho obyvatele. Rozdělili prostor na několik míst s různým účelem
(čítárna, společenský kout, místo na skupinové aktivity, atd.), postavili do pasu
vysoké zídky a vytvořili místnost k relaxaci. Všechny tyto změny se týkaly
regulace sociální interakce. Obyvatelům oddělení tak byla umožněna větší
kontrola nad tím, s kým z ostatních pacientů budou komunikovat a s kým ne.
Výsledkem byla zvýšená spokojenost pacientů a díky tomu úbytek agresivních
projevů chování. Zlepšila se i komunikace mezi pacienty a personálem.130
Stejné výsledky (zvýšení spokojenosti kvůli zvýšené možnosti kontrolovat své
interakce) měla i studie Weeniga a Staatse v domově seniorů.131

129

Raia, 10 Tips
Weenig, Staats, The impact of a refurbishment, 544
131
Weenig, Staats, The impact of a refurbishment, 542
130

47

4.11 Estetika
Estetická kvalita prostoru je tvořena souladem výše zmíněných prvků a to
převážně použitými barvami, materiály, osvětlením, uspořádáním prostoru a
jeho vybavení.
Vliv prožitku estetiky na člověka byl též podroben vědeckému zkoumání.
Výsledky ukázaly, že lidé prožívají nejen příjemné pocity, ale estetické
prostředí může zvýšit jejich celkovou spokojenost.132 Další experimenty
prokázaly, že v místnosti, kterou lidé vnímali jako esteticky příjemnou, měli
tendenci více vzájemně komunikovat, ostatní lidé se jim zdáli atraktivnější a
méně sobečtí.133 Estetika fyzického prostředí tedy neovlivňuje pouze prožívání
člověka, ale i jeho chování.
Atmosféra prostředí sděluje vnímajícímu mnohé. Matoušek například
zmiňuje důležitost fyzického prostředí školy jako faktoru prevence násilí.
Jedná se o významný signál zájmu školy o kulturu odpovědnosti a řádu. Pokud
je zařízení školy zanedbané a zničené, prohlášení učitelů o dobrých vztazích a
zájmu o školu nepůsobí na návštěvníky nebo rodiče ani trochu věrohodně.134
Hur a Nasar zjistili, že rezidenti vnímali nepořádek ve své čtvrti jako inkubátor
možných nepříjemných incidentů nebo kriminálního chování. Vědci
experimentem potvrdili, že ve chvíli, kdy bylo prostředí čtvrti udržovanější,
obyvatelé se cítili bezpečněji a míra jejich spokojenosti s okolím jejich obydlí
se zvýšila.135 Estetika tedy v sobě může kromě prožitku krásna nebo souladu
nést další významy, které ovlivňují lidské prožívání.
Estetické vnímání je velmi individuální a je ovlivněno věkem, pohlavím,
kulturním zázemím a dalšími vlastnostmi vnímajícího člověka. V projektu
Joinupdesign for myplace děti a mladí lidé ve věku od 9 do 23 let společně
s profesionálními designéry navrhovali vzhled centra pro mládež. Jednalo se o
několik skupin pracujících v různých částech Velké Británie. Mladí lidé
považovali za estetický interiér, který je dynamický, moderní a jsou v něm
132
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použité barvy, které podtrhují atmosféru místa a napomáhají návštěvníkům
orientovat se v prostoru. Líbila se jim představa velkých nástěnných grafik,
které by vysvětlovaly účel jednotlivých částí prostoru. Vstup do centra by měl
působit vstřícně a celkový vzhled centra vysílat o mladých lidech pozitivní
poselství a hlavně nepůsobit jako instituce.136
Designér Raia nabízí tipy, jak dosáhnout v centru pro mládež vysoké
estetické kvality. Nejprve je potřeba provést očistu prostoru a ponechat v něm
pouze vybavení, které je účelné a nutné. Velký důraz klade na typ použitého
osvětlení. V tomto názoru se shoduje i s provedeným výzkumem, který zjistil,
že teple zabarvené osvětlení vzbuzovalo ve vnímajících pocit útulnosti a živosti
prostředí a snižovalo jejich napětí.
Michael Raia doporučuje, aby centrum mělo vlastní logo, protože tím jasně
vymezí své teritorium, a pomůže tak mladým lidem naplnit jejich potřebu
někam patřit. Při dekorování centra lze pak toto logo nebo grafiku použít jako
ústřední motiv na zdi. Obecné pravidlo, kterým se doporučuje při dekoraci
prostoru řídit, je „nevěš na zeď nic, co není nutné a/nebo krásné“.137
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5. Zapojení uživatelů služby do tvorby prostoru
Prostor, který je určený pro děti a mládež, je možné využít ještě dalším než
výše popsaným způsobem a to skrze zapojení dětí a mladých lidí do vytváření
prostoru sociální služby NZDM.
Nadace Sorrell Foundation má za cíl podporovat v mladých lidech kreativitu
a zvyšovat kvalitu jejich života s pomocí kvalitního designu. Model
joinedupdesign používá již deset let na různé typy projektů ale vždy s důrazem
na hlavní myšlenku, že koncoví uživatelé mají být zapojeni do procesu tvorby
místa, které jim bude sloužit. Projekt Joinedupdesign for myplace v roce 2009
propojil tým složený z kreativců a architektů s týmem tvořeným mladými lidmi
a dětmi. Jednalo se o 15 takto složených týmů a jejich cílem byl návrh centra
pro mládež.
Důvodem pro zapojení mladých lidí z dané lokality je několik. V první řadě
se jedná o konečné uživatele vytvořeného místa. Během procesu narůstá míra
jejich informovanosti a inspirace, kterou pak vnáší zpět do procesu. Jejich
přítomnost pomáhá vytvořit skutečně vhodný design pro mladé lidi. Jedná se o
sociálně udržitelný přístup. Zároveň se díky tomuto přístupu zapojí místní
komunita konkrétního centra pro mládež.
Zpráva o projektu Joinedupdesign for myplace vysvětluje, jaký přínos má
tento proces pro samotné mladé lidi a děti. Dospívající se učí pracovat v týmu a
vyjadřovat své myšlenky a nápady před ostatními. V diskuzích zjišťují, jak
přesvědčit ostatní, a učí se rozhodovat. Skrze práci na místním centru pro
mládež si uvědomují svou roli v komunitě a získávají zdravé sebevědomí.
Seznamují se se světem práce, designu a architektury.138
Projekt Youth Design Against Crime pracuje na základě podobného
principu, ale orientuje se konkrétně na mladé lidi, kteří mají problémy ve škole
nebo se zákonem. Týmy mladých lidí stojí před úkolem provést výzkum a
vymyslet takový design prostředí, který by snížil výskyt kriminality v jejich
lokalitě. Projekt cílí na několik problémů najednou. V první řadě otáčí roli
mladých lidí, kteří jsou vnímaní jako problematičtí, do role řešitelů kriminality
138
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ve své komunitě. Skrze výzkum, během kterého musí týmy mluvit s obyvateli
čtvrti, policisty, učiteli a dalšími zúčastněnými osobami, vede cesta
k možnému zlepšení vztahů mezi výše zmíněnými. Zároveň dochází k efektu,
kdy jsou mladí lidé schopni vidět danou situaci z více úhlů pohledu a učí se
porozumět ostatním lidem a jejich vnímání situace. Velice důležitým
momentem je fakt, že mladí lidé musí projít celým procesem výzkumu,
vytvořením návrhu změny místního prostředí a prezentací tohoto návrhu na
slavnostním večeru před svými rodinami, místními politiky, úředníky, učiteli a
dalšími lidmi. Tito mladí lidé málokdy „dotáhnou něco do konce“ a jedním
z výsledků projektu je jejich hrdost na skutečnost, že tento proces dokončili a
že byli slyšeni. Mnoho z nich trpí nízkým sebevědomím, což může být jedním
z důvodů, proč se dopouští přestupků nebo se chovají agresivně. Díky tomuto
projektu mohou zažít respekt své komunity, uvědomit si, že zvládli náročnou
věc a že jejich úsilí bylo namířeno k užitku jejich komunity a ta si to
uvědomuje.
Organizátoři zmiňují při evaluaci projektu ještě několik důležitých
skutečností. Jednou z nich je fakt, že přestože na slavnostním večeru politici a
další zodpovědné osoby mladým lidem slíbí využití jejich návrhu a provedení
změn, není zaručeno, že se tak stane. Problémem je též situace, kdy realizace
změny trvá dlouhou dobu. Obě výše zmíněné skutečnosti jsou pro mládež
demotivující. Dalším citlivým tématem je riziko, že pozitivní změny
v postojích a životech mladých účastníků nepřetrvají. Organizátoři by proto
rádi i po skončení projektu vystupovali v roli jejich mentorů, aby mohli
podporovat udržení a růst pozitivních návyků a změn v přemýšlení a chování
mladých lidí pocházejících z nepříznivého prostředí. Organizátoři chtějí též
prozkoumat možnosti, jak do projektu více zapojit rodiny mladých lidí.139
V České republice je jedním z příkladů zapojení mladých lidí do dění místní
komunity projekt Co tě sejří?, který v roce 2015 vypsala Česká asociace
streetwork (ČAS). Mladí lidé ve spolupráci s pracovníky NZDM klubů měli
navrhnout, co by chtěli ve svém okolí změnit – například nedostatek laviček,
špinavou ulici, problém, že není hřiště a podobně. ČAS se zavázal, že vybere
139
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pět projektů, které finančně podpoří. Doba od začátku vypsání výzvy do konce
realizace jednotlivých projektů je plánována přibližně na půl roku. Účastníci
projektu tedy uvidí v relativně krátkém čase výsledky své práce. O realizaci
projektů a jejich účastnících bude natočen dokumentární film, který budou
vytvářet sami účastníci.140
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6. Výzkum
6.1 Téma výzkumu
Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma prozkoumání možných
způsobů práce s fyzickým prostorem v sociální službě NZDM. V teoretické
části jsem popsala způsob fungování a cíle nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež a definovala cílovou skupinu této sociální služby. V části věnované
fyzickému prostoru NZDM jsem zkoumala působení jeho jednotlivých aspektů
na prožívání a chování člověka a dotkla jsem se možnosti, jak lze spolupodílení
se na vytváření prostoru využít pro práci s mladými lidmi.
V kapitole věnující se výzkumu jsem si stanovila cíl zjistit, jakým způsobem
pracují sociální pracovníci s různými aspekty fyzického prostoru v konkrétních
nízkoprahových klubech. Mým cílem je prostá deskripce pozorované reality
s nastíněním různých možností práce s prostorem v interakci s cíly této sociální
služby a potřeb její cílové skupiny.

6.2 Výzkumná strategie a technika sběru dat
Pro svůj výzkum jsem zvolila design kvalitativního výzkumu, protože cílem
je pochopení jevu, jak pracovníci NZDM používají prostor ve snaze dostát
cílům sociální služby a naplnit potřeby dětí a mladých lidí.
Hendl doporučuje využívat kvalitativního výzkumu v případě potřeby
zkoumat určitý fenomén podrobněji a v přirozeném prostředí. Kvantitativní
výzkum je použit tehdy, když je potřeba ověřit hypotézu a to nejlépe pomocí
experimentu. Tento typ výzkumu by byl vhodný aplikovat například při
důkladnějším zkoumání vlivu určitého uspořádání prostoru na chování dětí
v klubu, kdy by se experimentem zjišťovalo, zda je teoretický předpoklad
správný.141
Pro mé záměry je kvalitativní výzkum vhodnější. Je pružný, výzkumné
otázky je možno měnit a doplňovat v průběhu samotného sběru dat. Hendl
141
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přirovnává práci kvalitativního výzkumníka k práci detektiva. I on vyhledává a
analyzuje jakékoliv informace, které přispívají k osvětlení výzkumných otázek
a provádí deduktivní a induktivní závěry.142
V rámci kvalitativního výzkumu jsem se rozhodla pro případovou studii tří
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Výběr vzorku byl podmíněn
jediným imperativem a totiž, že se musí jednat o tento typ sociální služby,
jinak jsem pro zkoumání daného jevu nepotřebovala další kritéria. Sama se
pohybuji v oblasti sociální služby NZDM, proto jsem si vybrala tři NZDM
kluby na základě skutečnosti, že se znám s jejich vedoucími a doufala jsem, že
mi ohledně výzkumu vyjdou vstříc, což se i stalo.
Případová studie je podrobným zkoumáním jednoho nebo několika málo
případů. Je zde předpoklad, že důkladným prozkoumáním jednoho případu
lépe porozumíme jiným podobným případům. Zvolila jsem si tři případy proto,
abych mohla prozkoumat daný jev ve více jeho podobách a ty následně
postavit vedle sebe tak, aby vytvořily paletu možných přístupů k práci
s prostorem. Jak navrhuje Hendl, v závěru plánuji zkoumané případy vřadit do
širších souvislostí.143
Ke sběru dat jsem použila techniku fotodokumentace prostoru tří NZDM
klubů a strukturované rozhovory s vedoucími pracovníky jednotlivých klubů.
Etickou stránku výzkumu jsem ošetřila informovaným souhlasem, kdy
všichni tři zástupci souhlasili s uvedením jména klubu i svého vlastního.

6.3 Analýza dat
Stake uvádí, že kvalitativní studie má základ v běžných formách uvažování.
Tohoto tvrzení jsem se při analyzování nasbíraných dat držela. Mým cílem byl
popis tří případů práce s prostorem v rámci sociální služby NZDM. Nejprve
jsem všechny tři nízkoprahové kluby detailně nafotila a následně provedla
s jejich vedoucími strukturované rozhovory s předem připravenými otázkami,
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které se týkaly těch aspektů práce s prostorem, které nelze zachytit na
fotografii. Rozhovory jsem přepsala a fotografie detailně popsala. Výzkumná
otázka vyplývala ze skutečnosti, že neexistuje teorie o práci s fyzickým
prostorem v rámci nízkoprahového klubu. O takovéto situaci mluví Yin a
poukazuje na postup, kdy výzkumník hledá množinu témat a oblastí případu,
které mají vztah k výzkumné otázce a které pokryjí celý případ.144 Řídila jsem
se tímto přístupem a v závislosti na aspekty prostoru zmíněné v teoretické části
práce jsem texty kódovala (např.: estetika, zvuk, lokace) a okódované části
seskupovala do větších celků. Při analýze se vynořila i nová témata, jako
například práce s prostorem ve vztahu k pravidlům, právům a sankcím
používaným pracovníky nízkoprahových klubů.

6.4 Zpráva z výzkumu
Ve zprávě z výzkumu jsem se rozhodla věnovat převážně těm aspektům
prostoru, které považuji za důležité ve vztahu ke klientům. Některé z nich
mohou také pracovníci více ovlivnit (např.: spíše ovlivní uspořádání klubu než
jeho osvětlení) a „živě“ s nimi pracovat než s jinými.
V následujících oddílech, které se věnují určitým aspektům prostoru a práci
s nimi v jednotlivých klubech, jsem se zaměřila převážně na popis daného jevu
případně jeho vysvětlení, pokud bylo k dispozici.
Oddíly jsou pojmenovány podle klíčových témat, kterým se věnují, a
v každém z nich jsou pro přehlednost uvedeny popisky s názvy klubů nebo
klubu, který zrovna popisuji.
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6.4.1 Základní popis prostoru NZDM klubu
Nízkoprahový klub Vrtule (vedoucí pracovník Honza Vališ)
Nízkoprahový klub Vrtule se nachází v areálu Salesiánského centra a je
jednou ze služeb, které toto centrum veřejnosti poskytuje. Salesiánské centrum
je řízeno řeholní komunitou Salesiánů Dona Boska, která patří
k římskokatolické církvi. Centrum se zaměřuje na sociálně výchovné činnosti
pro děti a mládež.
Design budovy, ve které se nachází klub Vrtule, je podřízen celkovému
vzhledu Salesiánského centra (příloha, obr.č.1). Areál centra je ohrazen plotem,
který jasně vymezuje teritorium centra i klubu. Nad vstupní brankou před
vstupem do Vrtule visí informační cedule a vývěsní štít klubu s logem
Salesiánského střediska mládeže (obr.č.2). Vstup do klubu i jeho okolí je čisté,
uspořádané a udržované. Kuřárna pro klienty klubu i dalších zařízení střediska,
kterým je více než 15 let, se nachází vedle vstupu do Vrtule.
NZDM klub je umístěn ve sklepním prostoru a tento prostor slouží mimo
otevírací hodiny klubu také jako hudební zkušebna pro kapely a jako místo,
kde se pořádají koncerty a další kulturní akce. Této funkci odpovídá i charakter
vybavení klubu. Je zde podium s profesionálním ozvučením a osvětlením, bar
s barovými židlemi, a kdyby v místnosti nebyly rozvěšené informace pro
klienty NZDM, prostor by mohl svou atmosférou jednoduše působit jako
kavárna (obr. č. 3,4,5).
Klub je čistý, bez zápachu, udržovaný, není zde žádné rozbité zařízení. Nad
barem je použito zapuštěné bodové osvětlení, v prostoru klubu visací stropní
lampy, polokoule a výše zmíněné profesionální osvětlení používané pro
osvětlení pódia. Světlo je zabarveno do teplé žluté barvy a je tlumené. Podlaha
a stěny (do určité výšky) jsou obloženy světlými béžovými dlaždicemi, zbylý
povrch stěn je natřen bílou barvou, kromě kontaktní místnosti, která je
vymalována teplou žlutou. Gauče pro klienty jsou jasně červené a černé, židle a
stoly jsou dřevěné. Toalety jsou čisté a světle vykachličkované. Na pánských
toaletách je zřejmá snaha smýt z vnitřní strany dveří nápisy fixou od klientů.
Dříve měli v klubu problémy s nedostatečným teplem během zimního
období, ale nyní již mají vlastní regulaci topení i klimatizace, takže mohou
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teplotu v klubu upravovat podle potřeb. Se zápachem problémy nemají, pokud
zapáchá někdo z klientů, pracovníci mu domluví, aby se umyl. Jinak je tato
oblast řešena pouze běžným úklidem.
Nízkoprahový klub Husita (vedoucí pracovnice Michaela Burdová)
Provozovatelem nízkoprahového klubu Husita je organizace Husitské
centrum, o.p.s., které úzce spolupracuje s Církví československou husitskou a
klub je umístěn v budově kostela.
Žižkovský kostel husitské církve má na jedné straně menší dvůr obehnaný
zdí, ze kterého vede vstup do klubu Husita (obr.č.8). Zeď opět jasně vymezuje
teritorium klubu, ke kterému patří i zmíněný dvorek. Kostel, zeď i přilehlý
dům jsou popsané nápisy, mezi kterými jsou i názory dětí na pracovníky klubu
(obr.č.6). Do dvora vedou dřevěné dveře a vedle nich je umístěna vývěsní
cedule klubu, která kromě jména a loga klubu předává základní informace
(otvírací dobu, kontakty) a jednoduchým způsobem vysvětluje, o jaké zařízení
se jedná a k čemu slouží (obr.č.7). Vstup na dvůr, dvůr i vstup do klubu je
čistý, ale neudržovaný a zašlý.
Prostor klubu je po nedávné rekonstrukci nově vymalovaný žlutou barvou,
je čistý, plný barev, uklizený a udržovaný (obr.č.9,10,11). Podlahu kryje světlé
lino. V klubu není nic rozbitého. Dveře a kuchyňská linka jsou dřevěné, stejně
jako masivní stůl v hlavní klubové místnosti. Osvětlení je řešeno zářivkami,
které vydávají žluté teple zabarvené jasné světlo. Na oknech jsou oranžové
závěsy. Toaleta je provedena v kombinaci bílých, zelených a modrých
dlaždiček, poklop na mísu je barevný s obrázkem pláže a odpadkový koš
v podobě žáby.
Teplota v klubu není problémem, ale pracovníci musí aktivně řešit zápach
z odpadů na toaletě, který je neodstranitelný a stěžují si na něho i klienti.
Naštěstí není neustálý a pracovníci ho potlačují „vonítky“. V případě
zapáchajícího klienta je situace složitější. Míša upozorňuje na skutečnost, že
tento problém není ani tak problémem dítěte jako spíše jeho rodiny. Proto je
v některých situacích potřeba promluvit si o hygieně s rodinou než se
samotným dítětem. Zápach klientů je tedy v závislosti na situaci tolerován.

57

Pracovníci aktivně řeší, pokud se zapáchajícímu dítěti ostatní smějí –
vyvolávají na toto téma diskuzi, baví se s dětmi o situaci.
Nízkoprahový klub Beztíže (vedoucí pracovnice Dagmar Stahlová)
Nízkoprahový klub Beztíže je součástí Domu dětí a mládeže (DDM) a
nachází se v areálu tohoto zařízení. Budova DDM, kterého je klub Beztíže
součástí, má moderní design. Celý areál je obehnán plotem, teritorium instituce
i klubu je zřetelně vymezeno. Zdi budovy klubu jsou čisté, nepopsané,
udržované. U vstupní branky visí informační nástěnka a nad vstupem do klubu
vývěsní cedule s názvem a logem klubu (obr.č.12).
Prostor klubu má hnědé stropy, hlavní místnost je vymalována žlutou
barvou a kontaktní místnost modrou (obr.č.13,14). Na stěnách jsou grafiky
různých zvířat převážně mořských, hlavní místnosti vévodí grafika loga klubu.
Podlahu pokrývá světlé lino. V rohu hlavní místnosti je kuchyňský kout
s dřevěným barem (obr.č.16). Na druhé straně místnosti je z palet vyroben
toaletní stolek pro dívky (obr.č.15). K sezení jsou v obou místnostech použity
převážně gauče většinou tmavě vínové barvy. Osvětlení je zajištěno zářivkami
s jasným žlutým světlem. Klub je čistý a udržovaný. Toalety jsou světlé, čisté a
vyzdobené mozaikou z malých kachliček bílé, žluté a oranžové barvy.
S regulací teploty na klubu nemají žádný problém a zápach řeší pouze
větráním, zatím aktivně neoslovovali zapáchajícího klienta. Problémem není
konkrétní klient, spíše obecně klienti někdy zapáchají kvůli neostatečné péči
rodičů nepraným oblečením, cigaretovým kouřem a podobně.

6.4.2 Bezpečí
Klub Vrtule, Beztíže a Husita
Primárním nástrojem zajišťujícím bezpečí na klubu je ve všech třech
zařízeních kontrola prostoru pracovníky.145 V Beztíži a Vrtuli jsou během
Personál Vrtule tvoří tři muži a dvě ženy, personál Husity dva muži a pět žen a Beztíže má
k dispozici čtyři muže a dvě ženy.
145
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provozu klubu přítomni vždy dva pracovníci a podle možností stážisti nebo
dobrovolníci. V Husitovi se kvůli velké návštěvnosti (až třicet klientů denně)
vedoucí snaží zajistit, aby na klubu byli přítomni tři pracovníci (a podle
možností stážisti). Při dvou pracovnících ještě nechávají klub otevřený, ale při
jednom se klub zavírá. Pracovníci ve všech klubech zajišťují kontrolu nad
méně přehlednými prostory klubu, což může být chodba před toaletami nebo
dvůr před klubem. Považuji za zajímavé zjištění, že se využití prostoru klienty
mění i s ohledem na jejich etnické zázemí. Ve Vrtuli v případě neromských
klientů je chodba před toaletami využívána pouze jako přechod k toaletám,
zatímco když klub navštěvovali romští klienti, sloužila tato chodba jako místo
pro shromažďování a pracovníci ji museli kontrolovat. Pokud mají klienti
dovoleno využívat kontaktní místnost bez pracovníka, musí nechávat
pootevřené dveře a jakmile se setmí, musí být v místnosti rozsvíceno.
Pracovníci též chodí klienty kontrolovat kvůli zajištění bezpečí a zabránění
sexuálním aktivitám, ale i za účelem navázání kontaktu s klienty.
V Husitovi a ve Vrtuli je mezi pravidly klubu uveden výslovný zákaz nošení
zbraní nebo nebezpečných předmětů do klubu, v Beztíži je tento zákaz
implicitně obsažen v zákazu násilí na klubu.

6.4.3 Teritorium a zóny
Klub Vrtule, Beztíže a Husita
Členění prostoru, jeho uspořádání a výzdoba souvisí s lidskou teritorialitou.
Z vnějšku jsou všechny tři kluby jasně odlišeny od svého okolí plotem nebo
zdí. Každý z klubů má nad vchodem vývěsní štít, který kromě názvu obsahuje
logo klubu nebo motiv, který se následně opakuje na plakátech nebo cedulích
s pravidly klubu, ve výzdobě interiéru, na dokumentech, které jsou v klubu
vyvěšeny nebo plakátech upozorňujících klienty na nadcházející akce.
V žádném ze zkoumaných klubů nebyla výzdoba pocházející z rukou klientů,
která by vysílala vzkaz, že tento prostor patří konkrétní „partě“ nebo uskupení.
Ve všech klubech měli klienti jasně vymezená místa a způsob, jakým se mohli

59

výtvarně vyjádřit nebo kde visely jejich fotografie. Vrtule, Beztíže i Husita
svým prostorem sdělují jasné poselství, že klub je teritorium dané organizace a
jejích pracovníků a v jeho rámci jsou místa nebo způsoby, jakým se na něm
mohou viditelně podílet i klienti.
Součástí práce s teritorialitou je vymezení nebo omezení přístupu klientů do
některých částí klubu. Ve Vrtuli a Beztíži jsou kancelář a prostor za barem
místem pouze pro pracovníky. Kancelář z praktických důvodů – v obou
případech je umístěna mimo klub v komplexu instituce. Prostor za barem je
místo, kde mají pracovníci odloženy své osobní věci a které jim slouží jako
zázemí. V případě Beztíže se jedná o prostor, kde pracovník může odpočívat a
nabrat sil, než se opět vydá mezi klienty. Ve Vrtuli je za barem mimo jiné
umístěn i počítač s databází klientů, takže pracovník, který si přes bar povídá
s klientem, může mezitím najít jeho dokumentaci a připomenout si, jaký
problém nebo otázka se s tímto klientem řešila naposledy a na ni navázat.
Počítač je krytý barem, takže klient na monitor nevidí. Klienti si za bar mohou
dát do úschovy k pracovníkům své osobní věci.
Prostory klubu Husita jsou malé, kuchyňka není od zbytku místnosti
oddělena barem, takže se zde nenachází místo, které by bylo určené pouze pro
pracovníky. Kancelář je využívána také jako kontaktní místnost, kde se
odehrávají osobnější rozhovory nebo poradenství s klienty. Zároveň protože se
jedná o kancelář s dokumentací a osobními věcmi pracovníků, je klientům
vstup umožněn pouze za přítomnosti pracovníka. V rámci kuchyňky a dalších
skříní na klubu mají klienti omezen přístup do některých poliček, ze kterých si
mohou brát věci pouze se svolením pracovníka.
Ve Vrtuli smí do kontaktní místnosti klienti pouze s pracovníkem, ale jsou
výjimky, kdy si vyžádají soukromí pro rozhovor mezi sebou nebo se potřebují
učit, kdy pracovník nemusí být přítomen. V tomto případě ale musí zůstat
dveře otevřené a pracovníci chodí klienty kontrolovat.
V klubu Beztíže se jako kontaktní místnost využívá vedlejší, menší
místnost, která sousedí s hlavní místností klubu. Tato místnost je využívána
stejně jako zbytek klubu, ale platí pravidlo, že pokud jsou dveře do ní zavřené,
probíhá tam rozhovor pracovníka s klientem a ostatní klienti nemají vstupovat.
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Klienti si tuto místnost přisvojili, což značí i slovo „pokojík“, kterým jí mezi
sebou označují. Mají tendenci se v „pokojíku“ shromažďovat, a když přijde do
klubu někdo nový, jde se nejprve podívat do „pokojíku“, kdo všechno dnes
v klubu je. Pracovníci trvají na pootevřených dveřích a otevřeně klienty
upozorňují, že se za chvíli zase přijdou podívat, co se v „pokojíku“ děje. Pokud
klienti zrovna nevyžadují soukromí, pracovníci si s nimi povídají.
Ke klubu Beztíže patří v rámci DDM i hřiště a před Husitou je dvorek. Oba
tyto prostory jsou kontrolovány pracovníky, klienti nejsou ponecháni sami
sobě. V případě Beztíže mohou klienti hřiště využívat i bez pracovníka.
Důvěryhodný klient, který má dobré vztahy s pracovníky a pokud možno i se
svými vrstevníky, dostane na starost, aby se na hřišti dodržovala pravidla
klubu, a nese zodpovědnost za vypůjčené sportovní vybavení. Zároveň
pracovníci hřiště monitorují.
Klub Vrtule
Uspořádáním prostoru a způsobem jeho využívání vznikají záměrně či
nezáměrně určité zóny, které se od sebe odlišují.
Honza Vališ rozlišuje v prostoru Vrtule asi pět zón, které systematicky
vytvořili pracovníci. Uprostřed klubu jsou čtyři pohovky sestavené do
kosočtverce okolo nízkého stolku. Tuto zónu pracovníci vytvořili poté, co
zjistili, že se klienti před nimi „zašívají“ po rozích klubu, kde se předtím
pohovky nacházely. Pracovníci proto přemístili hlavní sdružovací zónu
doprostřed klubu, aby měli ke klientům snadný přístup a toto přemístění
skutečně přineslo lepší podmínky pro navazování kontaktu s klienty. Podobnou
sdružovací a „povídací“ zónou pro klienty je stolní fotbálek, stůl s židlemi, kde
mohou hrát stolní hry, a venkovní kuřárna. Do těchto míst přicházejí za klienty
pracovníci a je na nich, aby iniciovali kontakt. Oproti těmto zónám jsou
židličky na baru místem, kam když si klient sedne, dává podle Honzy Vališe
jasně najevo, že si chce povídat s pracovníkem. Místo vyvolává pocit
„posezení na baru“, takže je pro klienty příjemným zázemím pro rozhovor
s pracovníkem. Kontaktní místnost je zónou soukromí, hlavně pro práci
pracovníků s klienty ale občas i pro klienty samotné.
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V Beztíži a Husitovi takto vědomě se zónami nepracují, přesto jsem
z pozorování prostoru a z následných rozhovorů s vedoucími klubů určité zóny
odlišila.
Klub Beztíže
V klubu Beztíže se též nachází „povídací“ zóny dané uskupením pohovek,
okolo stolního fotbálku, počítačů pro klienty a místo pro kuřáky u lampy
kousek od klubu. Již zmíněnou speciální zónou pro klienty je „pokojík“, který
si zabírají tehdy, když si chtějí povídat bez přítomnosti pracovníků. Dívky si
občas takovouto dívčí „povídací“ zónu vytvoří na dívčích toaletách. Ryze
ženskou zónou je toaletní dámský stolek se zrcadlem, ke kterému si po
vyžádání a oproti podpisu mohou dívky půjčit šminky.
Klub Husita
Klub Husita je v tomto směru specifický svými malými prostory, kdy zóny
pro jednotlivé činnosti jsou v hlavní klubové místnosti odděleny časově a ne
prostorově. Pracovníci musí respektovat omezení prostoru, a proto podle
aktuální situace na klubu se v hlavní místnosti povídá, hraje na hudební
nástroje nebo výtvarně tvoří. Dalšími vyloženě prostorově oddělenými zónami
je kancelář, která poskytuje soukromí pro rozhovory s klienty, klid na
doučování a práci na počítači. Zónou volného pohybu je dvůr před klubem. Pro
sportovní aktivity a tanec je vyhrazen taneční sál, který se nachází v budově
přilehlé školy husitské církve. Podobně součástí klubu není komunitní
zahrádka Meduňka, která je na opačné straně kostela než klub, ale klienti ji pod
vedením pracovníků mohou využívat během řemeslných workshopů nebo
výjimečných akcí jako je například grilování.
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6.4.4 Práva, pravidla a sankce
Prostor klubu je jedním ze základních nástrojů sociální služby NZDM a je
mnoha způsoby využívaný k naplnění potřeb dětí a dospívajících a zároveň cílů
služby.
Každý ze zkoumaných klubů má pro společné pobývání pracovníků a
klientů na klubu tři pilíře zásad, kterými se řídí pracovníci a ke kterým vedou
klienty. Jsou to práva klientů, pravidla klubu a sankce za porušení pravidel.
Při analýze dat nasbíraných během výzkumu jsem se soustředila na průsečík,
kdy se tyto tři pilíře protínají s fyzickým prostorem.
Mezi základní práva klienta patří prosté bytí na klubu bez nutnosti zapojení
se do nabízených aktivit. Klient může jednoduše využít chráněného prostoru,
kde je teplo a příjemně. Může do tohoto prostoru přicházet a odcházet v době
otvíracích hodin podle libosti.
Klienti mají právo podat stížnost (např.: na pracovníky, fungování služby) a
v prostorech sociální služby musí být umístěna schránka na stížnosti. Všechny
tři kluby mají schránku na stížnosti označenou též jako místo, kam mohou
klienti vhazovat na papíru své nápady nebo přání. Ani v jednom z klubů není
schránka umístěna na vyloženě odděleném, diskrétním místě, kde by bylo
možné zůstat při podávání stížností zcela anonymní.
Prostor klubu je vybaven různým zařízením, které klient může využívat.
Toto vybavení slouží k naplnění potřeb dětí a mladých lidí po trávení volného
času a zároveň slouží cílům NZDM služby, kdy se pracovníci snaží své klienty
aktivizovat a zároveň vytvářet situace, při kterých mohou s klienty navazovat
kontakt, rozhovory a skrze ně zjišťovat, jak a s čím danému člověku nejlépe
pomoci. Některé části vybavení, například stolní fotbálek, jsou klientům
k dispozici téměř bez omezení, k jiným se váží určité úkony nebo drobné
poplatky. Například v klubu Vrtule mají k dispozici mikrofony. Nejsou volně
na klubu, ale klienti se musí s pracovníky domluvit o jejich vypůjčení a účelu,
ke kterému je chtějí využít. Snahou pracovníků je, aby se vypůjčení mikrofonů
situovalo na další den, čímž se klienti učí proces domluvit se – naplánovat si –
dorazit v danou dobu. Využití mikrofonů je pak omezené dohodou (pokud do
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nich klienti jen křičí, tak je činnost ukončena, protože neodpovídá dohodě, že
budou rapovat) a časově kvůli hluku na klubu.
Klub Vrtule
Ve Vrtuli mají stolní fotbálek, počítač, mikrofony a piano, jen pár
společenských her a výtvarných potřeb. Z tohoto rozvržení lze usuzovat, že
klienti nemají o výtvarné tvoření nebo hraní her zájem a práce pracovníků
s klienty je zaměřena především na kontaktní práci a rozhovory.
Klub Beztíže
V Beztíži mají mimo výše zmíněného (kromě piana) několik hudebních
nástrojů, bubínků, mnoho her, sportovní vybavení a výtvarné potřeby. Dny
v týdnu jsou poměrně pevně tematicky rozdělené na věnování se hudbě a
sportu. Specialitou je využití boxovacích rukavic, kdy se klienti musí domluvit
s pracovníky i s ostatními klienty a pokud všichni souhlasí, změní se pohovky
na sezení v ohrazení ringu a dva klienti pod řízením pracovníka cvičí techniku
boxu. Dagmar v odpovědi na otázku ohledně vybavení klubu zdůraznila, že
pracovníci obecně podporují klienty v téměř jakékoliv činnosti, při které jsou
mladí lidé aktivní a ne pasivními příjemci.
Klub Husita
Husita je vybaven podobně jako Beztíže, ale jeho vedoucí Míša Burdová se
cíleně brání pořízení stolního fotbálku. Ten si podle ní mohou klienti zahrát
v jiných klubech a navíc by v malém prostoru Husity zabíral zbytečně velké
místo. Pracovníci se cíleně snaží aktivizovat klienty skrze výtvarné tvoření,
půjčování hudebních nástrojů, hry a sport. Pro zimní měsíce mají připravený xbox.
Klub Vrtule, Beztíže a Husita
Práva pozitivně vymezují, co klienti mohou v prostoru vykonávat nebo čeho
se jim tam může dostat, pravidla negativně vymezují, co zde není tolerováno.
Jimi je vytvořen chráněný prostor (zmíněný v teoretické části práce) a zároveň
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naplňován cíl výchovy. Prostor všech tří klubů je tak místem, kde je zakázáno
násilí, drogy, alkohol a kouření (uvnitř). V dalších pravidlech se kluby odlišují,
zřejmě v reakci na aktuální problémy řešené s cílovou skupinou. Konkrétně ve
vztahu k prostoru je v Beztíži v pravidlech uveden zákaz krádeží, ničení
vybavení a požadavek vracet vypůjčené věci. Klienti mají též zákázáno vcházet
do prostorů Domu dětí a mládeže. V Husitovi pravidla klientům zakazují ničení
a přikazují po sobě uklízet. Reakce na aktuální problémy je zřejmá z pravidla
ve Vrtuli a Beztíži, které na klubu zakazuje sexuální aktivity, a v Husitovi
požadavek, aby klient nechodil do klubu nemocný, protože nakazí ostatní.
Prostor klubu je pro klienty k využití, jeho využívání je dána struktura
pravidly a zároveň je samotný prostor a jeho vybavení používán jako
donucovací prostředek nebo sankce při porušení pravidel.
Sankcí, kterou sdílí všechny zkoumané kluby, je tzv. stopka, kdy klient musí
opustit prostor klubu na různě dlouhou dobu podle závažnosti přestupku.
Konečnou sankcí je rozvázání smlouvy o poskytování sociální služby, což
znamená, že klient se již nemůže do klubu vrátit nebo například až po půl roce.
Klub Beztíže používá prostor k rozrůznění sankcí, kdy jedna z možností, jak
odčinit přestupek, je práce pro klub. Další možnou sankcí je omezení používání
vybavení. Této sankce využívají i pracovníci klubu Vrtule. Pokud klienti
„vyvádějí“ u fotbálku, vezmou jim míček nebo určitým jedincům zakážou jeho
používání. Honza Vališ vysvětluje, že veškeré vybavení včetně pohovek nebo
laviček v kuřárně používají vědomě jako nástroje při práci s klienty. Pro
příklad vypráví o období, kdy do klubu chodila skupina klientů, kteří
nerespektovali pracovníky, nejevili zájem o jejich snahu o kontakt a narušovali
pracovníkům vztahy s již navázanými klienty. Pracovníci se rozhodli dát jasně
najevo, že tento klub je sociální službou a ne hernou. Vystěhovali z klubu vše,
co nebylo pro sociální práci nutně potřeba – pohovky, fotbálek, lavičku
z kuřárny a další vybavení. Výsledkem bylo, že nespolupracující klienti přestali
docházet do klubu.
V Husitovi jako následek porušení pravidel může klient buď uklízet,
opravovat poničené nebo mít omezen přístup k vybavení klubu či dostat
stopku.
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Klub Vrtule, Beztíže a Husita
Pracovníci všech tří klubů využívají prostoru také jako média, skrze které je
možné klientům sdělit informace, které upřesňují fungování klubu (např.: řád a
ceník bufetu) nebo orientaci v prostoru, působí preventivně (např.: informace o
pohlavních nemocech nebo rizicích užívání drog) nebo informují o problémech
a navádějí, kde hledat pomoc (např.: informace o návazných službách, letáčky
o domácím násilí, šikaně). Tyto informace jsou v klubech buď tematicky
uskupené na nástěnkách nebo na zdech v místech, kde se klienti zdržují
(např.: okolo počítačů pro klienty). Některé nástěnky se věnují tématům, které
jsou v daný měsíc na klubu aktuální – například jak souvisí dosažené vzdělání
s pracovními pozicemi.
V Beztíži a ve Vrtuli jsem si všimla, že základní informace jako jsou práva
klienta a pravidla klubu jsou zpracovány za použití výrazných obrázků nebo
piktogramů a minima textu. V klubu Beztíže bylo takto zpracováno i téma
propojení vzdělání a práce, kdy obrázky jasně zobrazovaly vztahy příčiny a
následku (např.: základní škola – uklízečka).
Pracovníci Vrtule a Beztíže aktivně pracují s prostředím dívčích toalet jako
intimního ženského místa. Beztíže má na dívčích toaletách letáky s modelkou z
50.let dvacátého století sdělující poselství To dáme! a nabídkou vložek a
tampónů u pracovníků či pracovnic klubu. V místnosti s toaletou je využit
výklenek k umístění malé nástěnky s názvem „šuškáreň“. Na nástěnce jsou
volné papíry a tužka a dívky se tu mohou sdílet s tím, co je zajímá. V průběhu
výzkumu byla v „šuškárni“ otázka položená pracovnicemi, co dívky na chlapci
hodnotí jako důležité, a nabídka aspektů vzhledu a vlastností.
Ve Vrtuli na dívčích toaletách visí materiál nazvaný Žiletková past, který se
věnuje problému sebepoškozování a návrhu možného řešení.
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6.4.5 Zapojení klientů do tvorby prostoru
Klub Vrtule
V klubu Vrtule se klienti podle Honzy Vališe do tvorby prostoru
nezapojovali, ohledně výzdoby nejeví zájem se angažovat a pracovníci to sami
neiniciují. Nad pohovkou u koutu s počítačem jsem přece jen objevila místo,
kde bylo několik klientských obrázků, převážně graffiti. Klienti se sice
nezapojují přímo v klubu, ale zúčastnili se projektu Co tě sejří?, který vypisuje
Česká asociace streetwork a o kterém se zmiňuji v teoretické části práce.
Konkrétně navrhovali vybudování dráhy pro „bikery“, obnovu laviček a
vymalování „hnusného“ podchodu.
Klub Husita
Míša Burdová z Husity vysvětluje, že pracovníci chtějí klienty zapojovat do
tvorby prostoru a snaží se o to, ale zároveň mají žel zkušenost, že praktický
výsledek je často kontraproduktivní. Při vymalování celého klubu byli klienti
jen jedním z poradních hlasů a konečné slovo měli pracovníci.
V situacích, kdy je tomu praktický výsledek činnosti úměrný, pracovníci
aktivitu klientů podporují. V současné době přišli například klienti s nápadem,
že by na dvoře chtěli postavit altán nebo pergolu. S tím pracovníci souhlasí a
pomohou jim.
Míša mluví o novém nápadu, jak zapojit klienty do tvorby prostoru. Na
dvoře plánují vznik „stromu“ na zdi, který bude mít listí z obtisknutých dlaní.
Při uzavírání kontraktu o využívání služby bude mít klient možnost jako
symbolické stvrzení smlouvy obtisknout svou dlaň na zeď a pokud bude chtít,
přidat i své jméno.
Dalším plánem pracovníků je vytvoření „síně slávy“, což je pracovní název
pro speciální místo v klubu, kde by visely fotografie klientů a klientek, kteří
něco dokázali – získali řidičský průkaz, dokončili studium na učilišti, dosáhli
sportovního úspěchu nebo si našli práci. Jednalo by se o ocenění a zvýraznění
úspěchů jednotlivých klientů a zároveň o možnou motivaci pro ostatní.
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Klub Beztíže
V klubu Beztíže zkoušejí, jak bude fungovat zapojení klientů do klubových
záležitostí skrze tzv. klubový parlament, který je obdobou žákovského
parlamentu. Cílem je vést mladé lidi k větší odpovědnosti za svůj život, což se
mohou naučit v procesu podílení se na řešení záležitostí týkajících se klubu.
Jednoduchým mottem je myšlenka „je to prostor pro vás, jaké si to uděláte,
takové to máte“. Jedním z návrhů klubového parlamentu byl požadavek
nového vymalování klubu. Klienti navrhovali, že by klub mohli vymalovat ti,
kteří se učí na malíře nebo mají jako sankci práci pro klub. Nakonec bylo
potřeba na konci roku utratit v krátké době peníze z dotací, takže klub
(omyvatelnými barvami) vymaloval malíř. Toto je příklad situace, kdy je
chtění pracovníků a klientů omezeno finančními prostředky, časem a dalšími
faktory.
Výsledkem jiného návrhu parlamentu bylo umístění velkého balicího papíru
do „pokojíku“, který slouží jako prostor pro podpisy, vzkazy a podobné
vyjádření klientů. Podle Dáši Stahlové berou klienti jako samozřejmost, že i
tento prostor podléhá pravidlům klubu a nepíší tam vulgarity nebo jeden
druhého neponižují.
V hlavní místnosti Beztíže je velká nástěnka s fotografiemi klientů. Dáša
tvrdí, že klienti někdy pomáhají s aranžováním fotek. V každém případě se
velice rádi fotí a chodí se na svoje fotky dívat a vzpomínají. Pro pracovníky se
zároveň jedná o šikovný „otvírák“ témat k rozhovoru s klienty. Ochrana
osobních údajů je v případě fotografií ošetřena písemným souhlasem klienta.
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6.4.6 Zvuk, hudba a hluk
Velmi aktuálním tématem v NZDM klubech obecně je hudba a hluk
případně hlasitost. Klienti vyžadují reprodukovanou hudbu nebo chtějí hrát na
nástroje, rapovat či tančit.
Klub Husita
Míša Burdová uvádí, že pracovníci Husity jsou vůči hluku už hodně otupělí,
berou ho jako skutečnost, která patří k práci s jejich cílovou skupinou. Husita
je malý klub a mívá každodenní návštěvnost až 30 klientů. Oproti běžné
populaci mají pracovníci k hlasitým hudebním nebo hlasovým projevům
mnohem větší toleranci. V podstatě každodenním jevem je hudba produkována
klienty na hudební nástroje, které si mohou v klubu půjčit. Reprodukovanou
hudbu si mohou pouštět do sluchátek na počítačích pro klienty, pokud chtějí
hudbu pustit do celého klubu, musí se domluvit s pracovníkem, který pak
spustí reproduktory. Půjčování hudebních nástrojů a mikrofonů je omezené
časově a „selským rozumem“ pracovníků, popisuje Míša. Drahé nástroje se
nepůjčují klientům, kteří už něco ukradli, na nástroje neumí nebo nevracejí
nástroje zpět pracovníkovi, ale půjčí je dalšímu klientovi. Pokud klient nástroje
nevrací, přestanou mu je půjčovat nebo dostane jen ty neopotřebovanější.
Klub Beztíže
V Beztíži si mohou klienti půjčovat hudební nástroje kdykoliv, bez
časového omezení a kdokoli, kdo nemá jako sankci uložené omezené užívání
vybavení klubu. Hudební nástroje spadají do skupiny aktivit, při kterých klienti
nejsou pasivní, proto jsou v této činnosti podporováni. Mikrofony se
zesilovačem mohou klienti používat pouze v „pokojíku“ a musí je aktivně
využívat ke zpěvu nebo rapu. Pokud hulákají nebo si pouze přes zesilovač
pouštějí písničky z telefonů, pracovníci jim mikrofony s „kombem“ vezmou.
Hlasitost projevu omezují pracovníci podle situace tak, aby nebyli rušeni
ostatní klienti nebo pracovníci DDM.
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Reprodukovanou hudbu mají klienti „v rukou“ pondělky a čtvrtky.
Pracovníci omezují písničky tak, aby se neopakovala stále jedna a táž,
nejednalo se o texty plné brutality, agrese nebo ponižování žen (to vadí
pracovnicím klubu). Ostatní dny v týdnu je klub bez reprodukované hudby
nebo se hudba pouští po domluvě s pracovníky či mají klienti vyhrazený krátký
časový úsek, během kterého mají pouštění hudby pod kontrolou.
Klub Vrtule
Ve Vrtuli mají pracovníci reprodukovanou hudbu pod kontrolou asi nejvíce.
Počítač, ze kterého se pouští hudba, je za barem. Na baru je papír, kam klienti
píší požadavky na písničky. Pracovníci z tohoto „playlistu“ vybírají, co chtějí
pustit, a písničky klientů prokládají výběrem vlastních skladeb. Pokud je na
klubu velký hluk, nepouštějí hudbu vůbec. Tento postup je výsledkem řešení
dřívější situace, kdy si klienti pouštěli hudbu sami z počítače v klubové
místnosti. Skladby se neustále opakovaly, pracovníci museli neustále regulovat
hlasitost a klienti nenechávali jednotlivé kousky ani dohrát. Honza říká, že „v
rámci zachování zdravého rozumu pracovníků“ se kontrola nad pouštěním
hudby a dokonce výběr z výběru klientů přesunul do rukou pracovníků. Klienti
se proti tomuto zřízení nejprve ohrazovali, ale nakonec si zvykli.

6.4.7 Lokace klubu a nízkoprahovost
Klub Vrtule
Nízkoprahový klub Vrtule se nachází přímo u stanice metra na náměstí
v Kobylisích. V metru je dokonce ukazatel navádějící na Salesiánské středisko.
Klub má otevřeno od pondělí do čtvrtka od 15.00 do 19.00 a v pátek od 13.30
do 17.30 pro klienty ve věku 13 až 22 let.
Honza Vališ tvrdí, že s obyvateli okolí nemají pracovníci klubu potíže,
nepřicházejí žádné stížnosti na hluk nebo chování klientů. Jedním z důvodů
může být fakt, že obytné budovy jsou od Salesiánského střediska poměrně dost
vzdáleny. Ani parčík před plotem areálu, kam si chodí na lavičky sednout lidé
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z okolí, není zdrojem konfliktů. Během provozu klubu jsou klienti uvnitř nebo
v kuřárně a do parku se stahují až po zavření klubu. Pokud by tedy nějaké
konflikty přece jen vznikly, tak je neřeší pracovníci klubu, ale ochránci
veřejného pořádku.
Klub Beztíže
Nízkoprahový klub Beztíže se nachází v oblasti Žižkova, kde jsou rodinné
domy se zahrádkami. Přímo u klubu je zahrádkářská kolonie. Od zastávky
tramvaje vede ukazatel k Domu dětí a mládeže a pěšky trvá cesta asi 10 minut.
Otevírací hodiny jsou od pondělí do pátku od 14.00 do 19.00 pro cílovou
skupinu ve věku od 11 do 21 let.
Vzhledem k absenci obytných budov v přímé blízkosti klubu jsem
předpokládala podobnou situaci jako v klubu Vrtule. Proto mne překvapil leták
s názvem Štve vás někdy klub Beztíže? vyvěšený na informační tabuli před
vchodem do klubu. Dáša Stahlová mi během rozhovoru potvrdila, že vztahy
s lidmi, kteří bydlí v domech podél cesty do klubu, a se zahrádkáři jsou nyní
aktuálním tématem. Obyvatelé si stěžují na hluk a výtržnosti klientů, kterých se
dopouštějí při cestě z klubu (např.: hází kameny do oken, nadávají
kolemjdoucím, zvoní na zvonky). Pracovníci řeší problém s klienty a proběhla
i schůzka se sousedy. Jeden z návrhů sousedů je, aby pracovníci klienty
doprovázeli po cestě z klubu. V rozhovorech s klienty je tato situace
„otvírákem“ pro téma ohleduplnosti k ostatním a chování se ve veřejném
prostoru. Pracovníci nastiňují, že jeden z možných důsledků chování klientů
může být zavření klubu, z čehož mají klienti strach. Problém je zatím v procesu
řešení, konečné rozhodnutí jak situaci přesně řešit zatím nepadlo. Je možné, že
po určitou dobu budou pracovníci skutečně klienty doprovázet.

Klub Husita
Nízkoprahový klub Husita se nachází na Žižkově na náměstí blízko ulice
Koněvova. S klubem přímo sousedí Husův institut teologických studií,
uprostřed náměstí je malý park a všude okolo vysoké činžovní domy. Klub je
vzdálen tři zastávky autobusu od linky metra. Otevřen je od pondělí do čtvrtka
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od 14.00 do 18.00, v pátek probíhají individuální konzultace též od 14.00 do
18.00. Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé od 6 do 26 let.
Nejbližšími sousedy klubu jsou pracovníci a studenti institutu, jehož budova
tvoří jednu ze čtyř stěn malého dvorku před klubem. S nimi mají pracovníci
domluvu, že během zkouškového období se budou snažit omezovat hluk na
dvoře, což znamená držet klienty uvnitř klubu nebo s nimi chodit ven. Podle
Míši Burdové patří „obyvatelé školy“ k „našim“ nebo-li jsou součástí Církve
československé husitské, která je zřizovatelem Husitského centra o.p.s., a
chápou, co se v klubu děje, i jaký je cíl této sociální služby.
Míša tvrdí, že vztahy se sousedy bývají ve vlnách napjaté, ale málokdy se
jedná o zvláště vyhrocenou situaci. Častým zdrojem konfliktu je chování
klientů v parku, kam chodí i obyvatelé okolních domů. Míša je toho názoru, že
lidé jsou zvýšeně citliví na chování romských dětí a mladých lidí, více ho
vnímají a kontrolují – vadí jim, že děti otrhávají keře, že si mezi sebou nadávají
a podobně. Protože v okolí klubu není hřiště, půjčovali si dříve klienti do parku
míč. Kvůli stížnostem, že okopávají míčem auta, přestali pracovníci míč
klientům půjčovat – nyní půjčují sportovní vybavení pouze za doprovodu
pracovníka. Zásadou, kterou se pracovníci řídí, je, že během doprovodu
pracovník za klienty mimo klub ručí, učí je ohleduplnosti vůči svému okolí a
chování, kterým mohou dětí a mladí předcházet stigmatizaci kvůli své
příslušnosti k romskému etniku. V ostatních případech pracovníci za chování
klientů mimo klub neručí.
V případě vyhrocených stížností se pracovníci snaží v klidu stěžovateli
vysvětlit, že se jedná o sociální službu a jaké má poslání. V případě
oprávněných stížností situaci samozřejmě řeší i s klienty. Míša je toho názoru,
že stěžovatelé hlavně potřebují, aby jim pracovník rozuměl a naslouchal jim –
to samotné je většinou zklidní. Míša odhaduje, že vyhrocený konflikt se
odehraje přibližně jednou do roka.
S úředníky městské části mají pracovníci v souvislosti s lokací klubu dvě
zajímavé zkušenosti. V jednom případě přišla stížnost, že „se v parku válejí
cikáni na trávě“, která odkazovala na zašlé cedule zakazující vstup na trávník.
Míša Burdová kontaktovala radního v té době odpovědného za veřejnou zeleň
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a přibližně do týdne byl v parku vyvěšen nový řád, který povoloval vstup na
trávník, a staré cedule byly odstraněny.
Méně pozitivní je zkušenost, kdy pracovníci žádali o retardér na ulici před
vstupem do klubu, protože na tomto místě automobil několikrát málem přejel
malé dítě. Dostalo se jim odpovědi, že příslušní úředníci vyhodnotili situaci a
dospěli k závěru, že retardér není nutný, mimo jiné proto, že se nejedná o školu
ale o klub.
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7. Závěr
V této kapitole shrnuji zjištění z teoretické a praktické části bakalářské
práce.
Jedním z mých závěrů vyvozených z nastudované teorie a pozorování praxe
je myšlenka, že neexistuje jedna správná cesta, jeden způsob, jakým prostor
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež využívat nebo přesně uzpůsobit či
vybavit. Každý ze zkoumaných klubů nakládá se svým prostorem trochu jinak,
má k dispozici jiné možnosti a vybavení, a přesto jsou všechny tři klienty
navštěvovány a Česká asociace streetwork jim udělila osvědčení kvalitního
poskytování sociální služby NZDM.
Teorie a praxe se shodují na nutnosti zajištění základních podmínek. Prostor
musí mít dobře zajištěné základní aspekty – teplotní podmínky, osvětlení,
akustiku – a působit na své návštěvníky příjemně. Všechny tři kluby mají
vyřešenou regulaci teploty na klubu, kvalitní osvětlení a pracovníci určitým
způsobem pracují s regulací hlasitosti a kvality zvuků, které se v prostoru
z různých zdrojů ozývají. Vedoucí Vrtule, Beztíže i Husity dbají na estetiku
vnitřního prostředí klubu, čistotu a upravenost vybavení. K tomu patří i snaha
zbavit prostor nepříjemného zápachu, pokud se vyskytne.
Tyto podmínky zajišťují naplnění potřeb cílové skupiny po příjemném a pro
ně zajímavém prostoru, kde mohou volně a přitom chráněně trávit svůj volný
čas. Z pohledu sociální služby se zajištěním základních podmínek prostoru a
jeho estetiky a upravenosti klientům poskytuje místo k trávení volného času a
zároveň možná alternativa k neuspořádanému, poničenému nebo špinavému
prostředí, ve kterém někteří z nich žijí.
Sociální služba NZDM má zajišťovat výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, zajistit sociálně
terapeutické činnosti a pomáhat při uplatňování práv a oprávněných zájmů
klientů.146 Tyto cíle v sobě zároveň odrážejí potřeby cílové skupiny využívající
tuto službu.
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Při naplňování výše zmíněných cílů musí NZDM kluby pracovat s různými
omezeními, které tvarují prostor, ve kterém následně služba působí. Již při
samotnému hledání místa ke zřízení NZDM klubu jsou určujícími faktory
množství financí, volné a vhodné prostory k pronájmu (např.: klub nelze zřídit
ve 3.patře činžovního domu), vstřícnost lokálních politiků a držitelů moci a
další podmínky. Výběr vhodného sousedství je tedy značně omezen. Bylo pro
mne zajímavým zjištěním, že s problémy se sousedy se potýká jak klub Husita,
který se nalézá na hustě obydleném žižkovském náměstí, tak klub Beztíže,
který nemá v bezprostřední blízkosti v podstatě žádné obytné budovy.
Kontakty se sousedy umístění klubu jistě ovlivňuje, ale zároveň velmi záleží na
chování konkrétní skupiny nebo jednotlivých klientů a zvládání konfliktních
situací s okolím pracovníky. Díky rozhovorům a pročítání programů
jednotlivých klubů jsem se dozvěděla, že kromě sousedství zajišťují pro klienty
kontakt se širší veřejností skrze různé veřejné akce, ať už se jedná o koncerty,
sportovní turnaje nebo obecně prospěšnou činnost (např.: klienti a pracovníci
klubu Beztíže uklízeli na Den země odpadky z veřejných prostor).
Uspořádáním a vybavením prostoru personál klubu pracuje s omezeními i
výhodami konkrétního místa, poskytuje volný prostor pro seberealizaci klientů
a zároveň vytváří podmínky pro kontaktní práci, která má za cíl dostat se k
problémům jednotlivých dětí a dospívajících a nabídnout pomoc a podporu. Při
popisu uspořádání a vybavení jednotlivých klubů vyplynul i způsob, jakým
vybavení klubu odpovídá na převažující potřeby konkrétní skupiny
navštěvující daný klub. Všechny kluby jsou vybaveny pro poslouchání
reprodukované i produkování živé hudby. V Husitovi a Beztíži je zřejmá
poptávka po společenských hrách a výtvarném tvoření, nebo se jedná o směr,
kterým by pracovníci chtěli klienty aktivizovat, protože jsou v těchto oblastech
oba kluby hojně vybaveny. Všechny tři kluby nabízejí sportovní vybavení.
Omezení prostoru lze překonat uzpůsobením jedné místnosti pro dvě funkce
(Beztíže – kontaktní místnost je zároveň „pokojíkem“, Husita – spojení
kanceláře a kontaktní místnosti), nastavením jasných pravidel (Husita – do
kanceláře – kontaktní místnosti může klient pouze s pracovníkem) nebo
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časového a prostorového omezení (Husita – když se v hlavní místnosti hraje na
hudební nástroje, tak se tam výtvarně netvoří).
Všechny tři kluby výrazně pracují s teritorialitou. Kluby jsou zřetelně a
esteticky označené logem, jak zvenčí, tak v interiéru. Klientům je nabídnuté
jasně vymezené teritorium organizace a pracovníků, které je zároveň nabídnuto
jim k užívání a vymezen prostor, kde se při dodržení několika zásad mohou
vyjádřit a prostor si do určité míry přivlastnit.
Prostor všech tří klubů je pracovníky využíván pro poskytování
organizačních, informativních nebo preventivních informací klientům.
Zpracování a umístění těchto informací je zvláště v klubu Vrtule a Beztíže
vyjádřeno minimem textu, použitím obrázků dokreslujících význam textu a
umístěním informací na místa, kam se nejspíše klient podívá nebo která ho
upoutají.
Práce na teoretické i praktické části mé bakalářské práce ve mně vyvolala
mnoho dalších otázek.
Je dobré, když je klub vybavený mnoha instrumenty k trávení volného času
nebo kontaktní práci napomáhá spíše méně „zábavních“ podnětů? Neztrácí se
někdy při snaze aktivizovat klienta snaha navázat s ním hlubší a tím pádem i
pracnější rozhovor, který jde ke kořenům jeho problémů? Jak přesně určité
aspekty prostoru ovlivňují chování klientů? Jakým způsobem a nakolik klienti
prostor klubu vnímají? Jaký k němu mají vztah?
Dokážu si představit, že téměř každá z těchto otázek by mohla být
samostatným výzkumným tématem, jehož zpracování by vydalo na další
bakalářskou nebo diplomovou práci. Jedná se o velice zajímavou oblast ke
zkoumání a zároveň se nabízí možnost praktického využití získaných poznatků.
Doufám, že se někdo další do takového výzkumu pustí a já budu moci využívat
ovoce jeho práce.
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