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1.   ÚVOD

Ve své bakalářské práci se zabývám neziskovou organizací ACORUS, o.s.1, která 

poskytuje komplexní a odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Zcela             

na počátku zrození této bakalářské práce stál můj zájem o problematiku domácího násilí         

a zároveň také o neziskové organizace v rámci České republiky, které nabízejí pomoc jeho 

obětem. Mým velkým štěstím bylo, že se mi podařilo získat post dobrovolnice v jedné takové 

organizaci, tedy právě v Acorusu. Později jsem se od dobrovolnictví přesunula na pozici 

zaměstnankyně této organizace - aktuálně pracuji v azylovém domě Acorusu jako pracovnice 

v sociálních službách. 

V rámci repozitáře závěrečných prací Univerzity Karlovy jsem dohledala větší množství 

prací, které se v první řadě věnují fenoménu domácího násilí a Acorus zmiňují jen okrajově 

jako jednu z organizací, která nabízí pomoc jeho obětem. Na tyto práce jsem vzhledem           

k zaměření vlastního výzkumu nebrala velký zřetel. Přímo o Acorusu již pojednává 

bakalářská práce Občanské sdružení Acorus (monografická studie domácího násilí)              

od Kateřiny Mackové z roku 2006. Tato práce se však zabývá pouze pohledem do vnitřního 

chodu organizace, službami zde poskytovanými a prací s klientelou. Ze stejného roku je také 

bakalářská práce Psychosociální centrum Acorus: zhodnocení poskytovaných služeb            

od Kateřiny Bláhové. Tato práce však z mého pohledu nepřinesla v porovnání s prvně 

zmiňovanou prací žádné nové poznatky, a z tohoto důvodu jsem s ní nepracovala jako            

s informačním zdrojem. Dále je zde bakalářská práce 5 nestátních neziskových organizací      

v ČR zaměřených na pomoc ženám, obětem domácího násilí od Lucie Viktorinové z roku 

2009. Viktorinová se ve své práci věnovala většímu počtu organizací a soustředila se kromě 

hlavního zaměření výzkumu, kde sledovala vlastní vymezení jednotlivých organizací jako 

ženských či žensky orientovaných, také na vnější pohled na Acorus, tedy na vztahy se státem, 

s jinými organizacemi, s veřejností apod. Svou prací jsem se rozhodla navázat na práce 

Mackové (2006) a Viktorinové (2009), a to především v rovině popisu historie a dalšího 

vývoje organizace Acorus. Od napsání těchto prací již uplynula značná doba a tento krok jsem

tak vnímala jako konstruktivní. Z těchto dvou prací jsem také čerpala inspiraci při tvorbě 

vlastních výzkumných otázek. 

1 Dále v textu pouze jako Acorus.
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Jako cíl práce jsem si stanovila zmapování možností a nedostatků Acorusu, přičemž jsem 

chtěla obsáhnout jak vnitřní, tak i vnější náhled na organizaci. Co se týká vnitřního pohledu, 

mohla jsem zde dobře využít svého exkluzivního přístupu do organizace. Šlo mi zde               

o podchycení toho, jak Acorus vnitřně funguje, co všechno tento chod ovlivňuje. U vnějšího 

pohledu mi šlo právě o zachycení vztahů a provázanosti Acorusu se státem, s dalšími 

organizacemi, které poskytují podobné nebo stejné služby jako Acorus, s veřejností apod. 

Zajímala jsem se o to, jak je Acorus financován, zda udržuje kontakt se zákony České 

republiky, především z oblasti domácího násilí atd. Chtěla bych zde také zdůraznit, že mi 

primárně nešlo o rozbor vlastního jevu domácího násilí, o jeho možné příčiny, formy, druhy 

atd.

Svou práci zakládám na kvalitativním výzkumu, konkrétněji na studiu dokumentů 

organizace Acorus, na vlastním pozorování, a na polostrukturovaných rozhovorech a jejich 

analýze. Právě rozhovory s jednotlivými zaměstnanci a zaměstnankyněmi organizace mi 

poskytly velké množství zajímavých dat. Na možnosti a meze Acorusu jsem se poté 

pokoušela nahlédnout i jejich očima, zorientovat se v jejich uvažování a vnímání. 

Bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou hlavních částí - teoretické a empirické. 

Teoretická část se skládá z vymezení základních používaných pojmů a představení 

teoretických východisek. V rámci teoretických východisek jsem se věnovala možným 

podobám financování neziskových organizací, zákonným opatřením kolem problematiky 

domácího násilí, a nakonec i historii Acorusu. Poznatky z teoretické části jsem následně 

využila v části empirické. 

V empirické části práce podrobně objasňuji metodologii výzkumu jako např. výběr 

výzkumného vzorku, techniku sběru dat a jejich analýzy. V empirické části také navazuji     

na historii Acorusu svým vlastním popisem událostí posledních let. Nakonec v rámci 

empirické části prezentuji i výsledky kódování jednotlivých rozhovorů. 

V závěrečné části práce jsem se již soustředila na svá zjištění a celkové závěry ohledně 

možností a mezí Acorusu a jejich přehlednou rekapitulaci. 
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2.   TEORETICKÁ ČÁST

V teoretické části této práce se v první řadě věnuji vymezení základních pojmů, které        

v práci dále používám. Nejprve vymezuji pojmy neziskový sektor a nezisková organizace. 

Poté se věnuji pojmu domácí násilí. Objasňuji, jaká jsou dvě možná paradigmata pojímání 

domácího násilí a jak se od sebe liší. 

Jako další představuji svá teoretická východiska. Jedná se v první řadě o možné způsoby 

financování neziskových organizací. Dále se věnuji právnímu rámci pojetí domácího násilí    

v České republice a dalším státním opatřením, která se tohoto jevu týkají. Nakonec stručně 

shrnuji historii organizace Acorus tak, jak již byla popsána ve studentských pracích Mackové 

(2006) a Viktorinové (2009). 

2.1   Vymezení základních pojmů

2.1.1   Neziskový sektor a nezisková organizace

Definice neziskového sektoru a neziskové organizace zde vycházejí ze studií Friče             

a Šilhánové (1997) a také Friče samotného (1998, 2000). Podle Friče se o neziskových 

organizacích hovoří především ve spojení s neziskovým sektorem, pod který neziskové 

organizace běžně spadají. V neziskovém sektoru není jako cíl stanoveno vytváření zisku. 

Neziskový sektor může být označován ještě dalšími termíny jako „třetí“, „dobrovolnický“, 

„nevládní“ či „občanský“ sektor, kdy jsou těmito označeními vždy zdůrazňovány jednotlivé 

atributy neziskových organizací2 uvnitř neziskového sektoru (Frič, 2000, s. 19). Lester 

Salamon podal široce přijímanou definici neziskového sektoru, se kterou pracují i Frič            

a Šilhánová (1997, s. 5-6). Podle Salamonovy definice je neziskový sektor složený                  

z organizací, které charakterizují následující rysy: 

1) jsou částečně institucionalizovány,

2) mají soukromou povahu, tj. jsou institucionálně odděleny od státní správy,

3) nerozdělují zisk mezi vlastníky nebo vedení organizace, ale opětovně ho investují           

    do cílů daných posláním organizace,

4) jsou samosprávné,

2 Dále v textu také pod zkratkou NO.
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5) jsou dobrovolné, tj. obsahují určitý významný prvek dobrovolné činnosti,

6) mohou být prospěšné:

a) vzájemně, tedy slouží zájmům svých členů,

b) veřejně, tzn. poskytují veřejně prospěšné služby. 

Frič dále podrobněji dělí NO podle toho, jakou funkci mohou zastávat ve společnosti 

(1998, s. 30-34): 

A) servisní funkce - NO jsou dodavateli řady služeb pro společnost, reagují                        

     na nedostatky v systému služeb zabezpečovaných státem i na slepá místa v trhu 

     služeb, které stojí mimo zájem soukromých ziskových organizací.

B) inovační funkce - NO nastolují společenské otázky, pojmenovávají problémy                

     a hledají nová řešení těchto problémů.

C) komunitní a demokratizační funkce - NO posilují pocity solidarity a komunity                

     mezi lidmi, podporují vzájemnou interakci lidí, tvoří mezi nimi vztah důvěry. 

Se stejným dělením NO podle Friče pracovala i Viktorinová ve své bakalářské práci 

(2009) a došla ke zjištění, že Acorus má dle tohoto dělení ve společnosti funkci servisní, 

inovační i komunitní. Servisní funkcí Acorus podle Viktorinové zaplňuje mezery v oblasti 

pomoci obětem domácího násilí ze strany státu nebo soukromých ziskových organizací. 

Inovační funkci plní hlavně díky pojmenovávání problematiky domácího násilí. Komunitní 

funkci pak Acorus naplňuje především poskytováním služby azylový dům a skupinovou prací

s ženami a dětmi (Viktorinová, 2009, s. 36, 46). 

2.1.2   Domácí násilí 

V současné době již byla vydána řada zahraničních i českých odborných publikací, které se

zabývají problematikou domácího násilí3. Existuje tedy mnoho různých definic tohoto jevu. 

Jednou z nich může být např. definice DN dle Bednářové a kol.: „Domácím násilím se 

zpravidla označuje týrání a násilné jednání, odehrávající se mezi osobami blízkými žijícími 

spolu ve společném bytě nebo domě, kdy jedna násilná osoba získává a udržuje nad druhou 

moc a kontrolu. Jedná se o fyzické i slovní útoky, tělesné týrání, omezování osobní svobody, 

vydírání, sexuální zneužívání, výhružky apod. Toto chování vyvolává trvalý strach oběti          

3 Dále v textu také pod zkratkou DN. 
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ze svého trýznitele, což umožňuje násilníkovi udržovat nad obětí neomezené mocenské 

postavení a donutit ji, aby se podřídila jeho vůli. Kontrolu veškerého života oběti uplatňuje 

násilník jako svůj samozřejmý nárok.“ (2006, s. 9) Autorky této definice byly, a z větší části 

stále jsou, pracovnicemi a představitelkami Acorusu. Nejrůznější formy a druhy DN, teorie 

vzniku DN, osobnost oběti či pachatele DN, to vše již bylo v odborné literatuře i studentských

pracích dostatečně zmapováno. Proto mi zde nejde o popsání fenoménu DN se všemi jeho 

aspekty, ale zaměřuji se na dvě strategie přístupu k DN, na dva rámce, skrze které je možné 

pohlížet na problematiku DN. 

Prvním z možných přístupů k DN je koncepce násilí na ženách. Roku 1993 byla přijata 

Deklarace Organizace spojených národů4 o odstranění násilí páchaného na ženách. Tento 

dokument navazuje kromě jiného na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen

- Článek 6 této úmluvy jako diskriminaci definuje i všechny formy obchodu se ženami            

a prostituci žen (Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, 1979). Deklarace           

o odstranění násilí páchaného na ženách v Článku 1 uvádí, že násilím na ženách je myšleno 

jakékoli genderově5 podmíněné jednání, které vede, nebo by mohlo vést, k fyzické, sexuální 

či psychické újmě, anebo zranění žen. Spadá sem i vyhrožování těmito činy, zastrašování 

nebo omezování svobody ve veřejném i soukromém životě. V Článku 2 jsou vyjmenovávány 

možné konkrétnější podoby násilí na ženách jako např. násilí související s tradičními 

praktikami (ženská obřízka), sexuální obtěžování, zneužívání, znásilnění aj. Deklarace také 

uvádí, že násilí na ženách je projevem historicky nerovných mocenských vztahů mezi muži    

a ženami, které vedly k dominanci nad ženami a k jejich diskriminaci. Dále, že tento druh 

násilí je nástrojem zachování podraženého postavení žen vůči mužům (Declaration on the 

Elimination of Violence against Women, 1993). 

Jak je zřejmé, koncepce násilí na ženách akcentuje ženy jako oběti, určujícím faktorem je 

zde ženské pohlaví. Renzetti a Curran uvádějí, že již v souvislosti s druhou vlnou feminismu 

šlo o to, upozornit na násilí, kterému jsou ženy vystavovány, pohlavní zneužívání, 

vykořisťování žen prostitucí aj (2003, s. 46). Násilí na ženách prostupuje mnoha kulturami, 

nehledě na státní či etnickou příslušnost, barvu pleti, náboženské vyznání, socioekonomický 

4 Dále jen OSN.
 

5 Gender jako společenská kategorie určující maskulinitu či femininitu jedince, zakládá se                        
na biologickém pohlaví (Renzetti, Curran, 2003, s. 20).  
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status žen aj. Projevuje se jak v osobní, tak i ve veřejné rovině. Někteří autoři vnímají DN 

pouze jako jednu z možných forem násilí na ženách, jako jeho podkategorii. Např. autorky 

Budel a Lacroix uvádějí, že DN je nejběžnější formou násilí na ženách (1999, s. 73).              

Z nejrůznějších výzkumů a statistik dotýkajících se problematiky DN také stále vyplývá, že 

nejčastějšími odhalenými oběťmi DN zůstávají ženy. V únoru 2012 uskutečnil proFem, o.p.s. 

reprezentativní průzkum o výskytu domácího násilí v ČR na vzorku 3000 žen ve věku od 18 

do 65 let. Z průzkumu vyplynulo, že některou formu DN zažívá nebo již zažilo 40% těchto 

žen, v přepočtu na českou populaci by to pak znamenalo 1,4 milionu žen (Kunc a kol., 2012, 

s. 23-24). Dle dat Českého statistického úřadu za rok 2013 bylo u trestného činu týrání osoby 

žijící ve společném obydlí policií objasněno 447 případů, z toho v 401 případech, tzn.             

z 98,5%, byly oběťmi ženy (Zaostřeno na ženy a muže 2014, 2014).

Druhý možný rámec přístupu k DN se spíše než na pohlaví oběti zaměřuje na vazby mezi 

lidmi, u nichž k DN dochází, proto jsem zde zvolila označení násilí v rodinném či 

partnerském vztahu. Dle Bednářové a kol. se v německy mluvících zemích pro označení DN

používá termín „násilí v rodině a domácnosti“, kterým se myslí násilí mezi partnery, ale také 

násilí rodičů vůči dětem a naopak, případně násilí mezi sourozenci, ve východní Evropě pak 

převažuje termín „násilí v rodině“ (2009, s. 6). Rada Evropy roku 1985 definovala násilí         

v rodině jako „jakýkoliv čin nebo opomenutí spáchané v rámci rodiny některým z jejích členů,

které podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu nebo svobodu jiného člena stejné 

rodiny nebo vážně poškozují rozvoj jeho osobnosti“ (Voňková, Spoustová, 2008, s. 16). 

Obdobná definice by se dala aplikovat i na partnerský vztah, bez oficiálních rodinných vazeb. 

Conwayová např. mimo jiné akcentuje vztah osobního charakteru mezi pachatelem a obětí 

DN (2007, s. 13). Voňková a Spoustová uvádějí, že pod DN je v anglicky psané literatuře 

myšleno především násilí mezi partnery, ať už současnými nebo minulými, kteří mohli 

uzavřít manželství, anebo také nemuseli (2008, s. 15). Osobami ohroženými DN v rodině        

či partnerském svazku nemusí být pouze ženy. Dle Čírtkové mohou být obětí DN také muži, 

děti či senioři (2008, s. 9)6. Zde je potom možné sledovat a zohledňovat konkrétní situaci        

a potřeby obětí DN, které budou jiné např. u transgeneračního násilí a násilí partnerského. 

6 Ráda bych na tomto místě doplnila, že specifickými oběťmi DN mohou být např. muži 
v homosexuálních vztazích, kteří jsou ohrožování mužským partnerem, dále také lidé s postižením aj. 
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Jak uvádí Čírtková, DN je komplexní jev, který může mít mnoho podob a k jehož vzniku 

mohou vést různé příčiny (2008, s. 10). Mohou se tedy objevovat i případy DN, na které není 

možné pohlížet ani jedním z výše uvedených rámců.

2.2   Teoretická východiska 

2.2.1   Financování neziskových organizací 

Jak uvádí Skovajsa a kol., u NO bývá typické vícezdrojové financování (2010, s. 144). 

Významným zdrojem financí pro NO jsou dle Rakušanové a Staškové hlavně veřejné 

rozpočty, kam spadá státní rozpočet, ale také rozpočty krajů a obcí (2007, s. 45). Financování 

NO státem upravuje v ČR zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů. Skovajsa a kol. dále uvádějí, že na dotaci ze státního 

rozpočtu nevzniká NO právní nárok, dotace jsou poskytovány účelově na realizaci určitých 

projektů7. Stát může kromě přímé podpory pomáhat NO i nepřímo prostřednictvím daňových 

úlev a osvobození - např. pokud čistý roční příjem nepřesáhne 300 000 Kč za jedno zdaňovací

období, organizace neplatí daň z příjmu aj. (Skovajsa a kol., 2010, s. 153-156). 

Dalšími zdroji financování NO může být dárcovství, kam spadá např. podpora NO             

od nadací a nadačních fondů nebo firemní i individuální dárcovství. Dále pak zahraniční 

příjmy, např. z fondů Evropské unie, a v neposlední řadě také příjmy z vlastní výdělečné 

činnosti, příjmu z majetku, členských příspěvků aj. (Skovajsa a kol., 2010, s. 158). Dle 

Boukala a kol. u NO postupně vzrůstá úloha profesionálního fundraisingu, který se stará         

o zajištění potřebného množství zdrojů - lidských, věcných, finančních atd. Tím pádem se 

může měnit také dosavadní dominantní pozice veřejných rozpočtů v oblasti financování NO 

(Boukal a kol., 2013, s. 11, 15). 

Ve vlastním výzkumu jsem se v jednom směru zaměřila právě na sledování toho, jak se 

jednotliví pracovníci a pracovnice dívají na financování Acorusu jakožto neziskové 

organizace, především jak vnímají financování organizace státem, jak reflektují možnosti 

financování z různých zdrojů a úlohu fundraisingu v této oblasti. Šlo mi také o to, jak moc 

7 NO vypracuje žádost na základě které se poskytovatel rozhodne o přidělení či nepřidělení finanční 
dotace. 
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samotný Acorus reaguje na možné financování z více zdrojů, zda je této možnosti využíváno 

apod.  

2.2.2   Právní rámec domácího násilí v České republice

Zde bych ráda přiblížila některé zákony ČR, které se dotýkají problematiky DN.            

Proti násilnému chování by nás měla chránit již samotná Ústava České republiky a Listina 

základních práv a svobod, tyto základní dokumenty však nemohou pokrýt všechna specifika  

a potřeby v oblasti právního ošetření DN. Roku 2000 nabyl účinnosti zákon č. 359/1999 Sb.,  

o sociálně-právní ochraně dětí, jenž upravuje postavení dětí, které jsou ohrožovány násilím 

jak ze strany rodičů, tak i osob odpovědných za jejich výchovu, či pouze násilím ze strany 

dalších fyzických osob. Tento zákon také upravuje oznamovací povinnost ohledně násilí 

páchaného na dětech (zákon č. 359/1999 Sb.). Roku 2004 bylo DN částečně ošetřeno              

v trestním právu zavedením skutkové podstaty trestného činu „týrání osoby žijící ve společně 

obývaném bytě nebo domě“ (zákon č. 91/2004 Sb.). Výraznější zaměření na řešení 

problematiky DN se však v českém právu objevilo až od roku 2006, této době se proto budu 

věnovat blíže. 

Velkým mezníkem pro ČR bylo přijetí zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé 

zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Tento zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2007. 

Dle Voňkové a Spoustové se ČR tímto aktem zařadila mezi země EU, které již mají ucelený 

právní rámec pro prevenci DN a pomoc jeho obětem. Zákon dle těchto autorek umožňuje 

zásah do soukromé sféry, pokud je to nezbytné pro ochranu života, zdraví, práv a svobod 

ohrožených osob. Dále se zde pracuje např. s principy odvrácení hrozby nebezpečí a výměny 

informací především mezi policisty, intervenčními centry a orgány sociálně právní ochrany. 

Zákon se dle autorek také opírá o tři pilíře, kterými jsou policejní intervence, sociální pomoc  

a soudní ochrana. Z intervence policie může vyplynout vykázání nebo zákaz vstupu násilné 

osoby do společného obydlí po určitou dobu. Sociální pomocí jsou myšlena intervenční 

centra, která zajišťují pomoc a ochranu osobám ohroženým. Soudní ochrana se týká vydávání 

předběžných opatření o personální a teritoriální ochraně ohrožené osoby (Voňková, 

Spoustová, 2008, s. 83-85). Institut vykázání násilné osoby byl tímto zákonem stanoven 

konkrétně v § 273b (zákon č. 135/2006 Sb.). 
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Zřizování a provoz intervenčních center upravil zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, který také nabyl účinnosti 1. ledna 2007. V § 60a tohoto zákona je uvedeno, že 

intervenční centra mají poskytovat pomoc osobám ohroženým násilným chováním jiné osoby,

většinou obývající společné obydlí s osobou ohroženou (zákon č.108/2006 Sb.). Voňková       

a Spoustová uvádějí, že odborně proškolení sociální pracovníci poskytují v intervenčních 

centrech psychologickou podporu, sociálně právní pomoc a informace k rozhodování             

o dalších možných krocích oběti, a to především v období vykázání pachatele násilí. 

Intervenční centra také zprostředkovávají osobám ohroženým další pomoc od nejrůznějších 

pomáhajících organizací a služeb (Voňková, Spoustová, 2008, s. 85). 

Zákon č. 273/2008 Sb., o policii České republiky, účinný od 1. ledna 2009, upravuje          

v § 44 - 47 oprávnění policie rozhodnout o vykázání násilné osoby z obydlí a jeho okolí, a to 

na dobu 10 dnů. Vykázání je dle zákona možné i v nepřítomnosti násilné osoby. Jednou          

z povinností uložených vykázané osobě v průběhu vykázání zde byl stanoven zákaz styku 

nebo navazování kontaktu s osobou ohroženou (zákon č. 273/2008 Sb.). Voňková                    

a Spoustová uvádějí, že je v tomto zákoně postupováno cestou prevence, která by měla 

zabránit závažné újmě na zdraví ohrožené osoby a spáchání trestného činu. Autorky dále 

uvádějí, že jsou jednotliví policisté v této problematice školeni tak, aby uměli rozpoznat 

charakteristické znaky DN a mohli na ně v nejrůznějších situacích adekvátně reagovat (2008, 

s. 87-88). 

1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., tedy nový trestní zákoník. § 141 zde 

stanovuje skutkovou podstatu trestného činu „zabití“, u kterého je brán zřetel na strach, úlek 

či zmatek v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání s pachatelem tohoto činu8,           

a může mu tak být uložen mírnější trest než u skutkové podstaty „vraždy“. § 199 uvádí 

skutkovou podstatu „týrání osoby žijící ve společném obydlí“, dále tento paragraf stanovuje 

vyšší tresty, pokud je toto týrání prováděno např. zvláště surovým nebo trýznivým způsobem, 

na více osobách aj. V § 354 tohoto zákona byl také definován trestný čin „nebezpečné 

pronásledování“, kam spadá např. dlouhodobé vyhledávání osobní blízkosti nebo sledování, 

vytrvalé kontaktování pomocí prostředků elektronických komunikací nebo písemně aj. (zákon

č. 40/2009 Sb.). Zavedení tohoto trestného činu bylo reakcí na tzv. stalking, který se může 

vyskytovat i u případů DN. Čírtková uvádí, že stalking je typický právě projevy nevyžádané  

8 Tedy s obětí DN. 
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a nechtěné pozornosti, následkem stalkingu je narušování soukromí, svobody a důstojnosti 

oběti (2008, s. 53). 

V srpnu roku 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.        

Mezi práva obětí trestných činů patří v rámci tohoto zákona např. právo na poskytnutí 

odborné pomoci, tzn. mj. dle § 6 umožnění právní pomoci a poskytování právních informací 

obětem, dále právo na ochranu před druhotnou újmou, kam spadá např. možnost požádat         

při podání vysvětlení či výslechu o jeho provedení osobou stejného nebo opačného pohlaví     

v § 19, dále mezi ně patří nárok na doprovod důvěrníkem dle § 21 a umožnění provedení 

prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život dle § 22. § 23 tohoto zákona také 

stanovuje právo na peněžitou pomoc pro oběti (zákon č. 45/2013 Sb.). Jelínek a kol.                

k peněžitému odškodnění obětí uvádějí, že se zde mění paušální částky – u primárních obětí 

se např. nejvyšší možná vyplacená částka zvyšuje na 200 000 Kč. Okruh příjemců této 

pomoci byl rozšířen mj. o oběti sexuálních trestných činů. Nárok oběti na náhradu škody také 

nově přechází z pachatele trestného činu na stát (Jelínek a kol., 2014, s. 124). 

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, vstoupil v účinnost 1. ledna 2014. 

Podle § 2 tento zákon upravuje mj. i řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí. V § 400 - 

414 jsou objasněny všechny náležitosti kolem vydání předběžného opatření. Předběžným 

opatřením může být především stanoveno, aby odpůrce opustil společné obydlí i jeho 

bezprostřední okolí, zdržel se setkávání s navrhovatelem aj. Předběžné opatření dle tohoto 

zákona může trvat až 6 měsíců (zákon č. 292/2013 Sb.). 

Na základě zde uvedených zákonů usuzuji, že v legislativě ČR není příliš akcentován ani 

rámec násilí na ženách ani rámec násilí v rodinném či partnerském vztahu, které jsem popsala 

výše v textu. Např. vymezení trestného činu „týrání osoby žijící ve společném obydlí“ nejvíce

zdůrazňuje místo, kde k násilí dochází, i když ve společném obydlí mohou z větší části žít 

právě rodinní příslušníci či partneři. Zákony ČR týkající se DN se tak dle mého úsudku 

primárně zaměřují na jednotlivce jako takového, na jeho individuální práva, bez bližšího 

zřetele na pohlaví či blízké vztahy mezi zúčastněnými. 
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2.2.3   Státní opatření týkající se domácího násilí 

V dubnu 2011 byl vládou ČR schválen Národní akční plán prevence domácího násilí  

na léta 2011 - 20149. NAP 2011 - 2014 byl vypracován Výborem pro prevenci domácího 

násilí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Členy a členkami tohoto výboru byli 

zástupci a zástupkyně ministerstev, NO a dalších subjektů (www.vlada.cz). Tento plán 

pracoval s pojetím DN, které zahrnuje násilí ve všech vztazích mezi blízkými osobami (NAP 

2011 - 2014, s. 1), což by odpovídalo spíše přístupu k DN jako k násilí v rodinném                  

či partnerském vztahu, i když se u vztahů mezi blízkými osobami nemusí striktně jednat 

pouze o vztahy rodinné či partnerské. 

V NAP 2011 - 2014 je uvedeno, že k prevenci a eliminaci DN je nutné přistupovat              

z celospolečenského hlediska a že absence koncepčního řešení DN má negativní ekonomické 

dopady na zdravotnictví, sociální sféru, justiční sféru aj. Tento plán měl přispět právě              

k systémovému řešení problematiky DN, která dle plánu zůstává rozšířeným jevem v ČR.       

V NAP 2011 - 2014 (s. 7) bylo vymezeno 32 úkolů především pro jednotlivá ministerstva       

a další subjekty, které spadaly pod sedm oblastí zájmu plánu, kterými jsou: 

1) podpora osob ohrožených DN, 

2) děti ohrožené DN, 

3) práce s násilnými osobami, 

4) vzdělávání a interdisciplinární spolupráce, 

5) společnost a domácí násilí, 

6) analýzy a studie, 

7) legislativa. 

V rámci prvního bodu, tedy podpory osob ohrožených DN, bylo strategickým cílem zajistit

dostupnou a efektivní podporu těmto osobám. Jednou z aktivit zde stanovených bylo např. 

zajistit dostupnost sociálních služeb typu azylové domy s utajenou adresou v návaznosti          

na krajské plány rozvoje sociálních služeb, dále pak zvýšení počtu intervenčních, krizových    

a jiných center na pomoc osobám postiženým DN. Dalším z cílů zde stanovených bylo také 

vytvoření druhových standardů práce s osobami postiženými DN a zavedení bezplatné 

telefonické linky pro pomoc ohroženým osobám. U dětí byl kladen důraz např. na podporu 

9 Dále v textu jako NAP 2011 - 2014. 
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provozu pracovišť věnujících se práci s dětmi jako oběťmi i svědky DN a na podporu vzniku 

a udržování ne-ústavní péče o děti, které nemohou být po přechodnou dobu v péči rodičů 

nebo jiných blízkých osob. U práce s násilnými osobami šlo o zajištění sociálních                    

a terapeutických služeb pro tyto osoby. Plán totiž uvádí, že nelze opomíjet ani původce násilí, 

naopak je nutné s nimi pracovat na změně jejich vzorců myšlení a chování. U vzdělávání        

a interdisciplinární spolupráce šlo např. o systematické a dlouhodobé vzdělávání lidí               

v profesích jako lékař, učitel, sociální pracovník, policista aj., kteří se svou činností nejčastěji 

dostávají do kontaktu s osobami ohroženými DN. Dále měla být do prevence a řešení 

problematiky DN zapojena veřejnost např. prostřednictvím informačních aktivit                       

a preventivních programů na školách, za cílem narušení a odbourávání kulturních a sociálních

stereotypů spojených s DN. V rámci analýz a studií měla být zmapována dostupná data 

týkající se DN v ČR a mělo být provedeno další zkoumání eventuálních „bílých míst“             

či podceňovaných okruhů problému. V legislativě šlo např. o zajištění komplexní právní 

ochrany osob ohrožených DN, včetně dětí jako svědků DN. Celkově pak o analýzu a případné

zlepšení aktuální právní úpravy (NAP 2011 - 2014, s. 8-25). 

Na tento plán v únoru 2015 navázal druhý strategický dokument vlády ČR, Národní akční

plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 201810. Již            

z názvu plánu je patrné, že u NAP 2015 - 2018 došlo k jasnému rozšíření na genderově 

podmíněné násilí, a je zde mj. také více akcentován přístup k DN jako k násilí na ženách. 

Větší pozornost je zde věnována konkrétním formám násilí na ženách, kterými jsou 

znásilnění, sexuální zneužívání a nebezpečné pronásledování. NAP 2015 - 2018 navazuje       

mj. také na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice z listopadu 2014. 

Jedním z mezinárodních dokumentů, které posloužily při tvorbě NAP 2015 - 2018 jako 

inspirace byla i Úmluva o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, známá 

také jako Instanbulská úmluva, přestože Česká republika tuto úmluvu nepodepsala (NAP 

2015 - 2018, s. 3, 7). Oblasti zájmu NAP 2015 - 2018 (s. 4-5) zůstaly téměř stejné jako            

v plánu předchozím, došlo však k jejich úpravě s ohledem na genderově podmíněné násilí. 

Jsou jimi tedy: 

1) podpora osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím, 

2) děti ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím, 

3) práce s násilnými osobami, 

10 Dále v textu jako NAP 2015 - 2018. 
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4) vzdělávání a interdisciplinární spolupráce, 

5) společnost a domácí a genderově podmíněné násilí, 

6) analýzy, studie a sběr dat,  

7) legislativa. 

NAP dále uvádí, že při realizaci jednotlivých opatření jsou zohledňovány i priority jako 

(NAP 2015 - 2018, s. 5): 

 postavení osob se zdravotním postižením, 

 postavení osob ohrožených sociálním vyloučením, 

 postavení seniorek a seniorů, 

 postavení osob bez domova, 

 postavení Romek a Romů, 

 postavení migrantek a migrantů, 

 postavení dalších osob čelících vícečetné diskriminaci.

Na vypracování plánu se podílel také Výbor pro prevenci DN a násilí na ženách, který 

sdružuje odborníky a odbornice na tuto problematiku z veřejné správy, NO, poskytovatelů 

sociálních služeb, akademické sféry, policejních složek a justice (NAP 2015 - 2018, s. 4). 

Členkou tohoto výboru se stala i ředitelka Acorusu, Mgr. Zdena Zuzana Bednářová, 

vystupující zde právě za tuto organizaci. V NAP 2015 - 2018 došlo k revizi stávajících 

opatření a obecnému vyhodnocení plnění NAP 2011 - 2014. Nedostatky byly shledány 

především v zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb určených osobám ohroženým 

domácím násilím, zajištění aktivit v oblasti primární prevence v rámci vzdělávacího systému, 

podpory práce s násilnou osobou či podpory sběru dat a výzkumu v oblasti domácího násilí. 

Úkoly v NAP 2015 - 2018 proto byly zformulovány co nejkonkrétněji, za použití metody 

SMART 11, aby měly dané resorty jasnou představu o jejich očekávaném plnění (NAP 2015 - 

2018, s. 13-14). 

V první oblasti, tedy u podpory osob ohrožených domácím a genderově podmíněným 

násilím, zůstaly úkoly jako zakotvení druhových standardů pro práci v oblasti DN a zajištění 

regionální dostupnosti specializovaných utajených azylových domů tak, aby v každém kraji

11 Metoda SMART  se používá při stanovování cílů tak, aby byly tyto cíle specifické, měřitelné, 
akceptovatelné, relevantní a termínované (Macková, 2015). 
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byl k dispozici alespoň jeden takový AD s odpovídajícím počtem míst. Jelikož od 1. ledna 

2015 došlo ke zřízení specializované bezplatné telefonní linky ze strany Bílého kruhu 

bezpečí12, dalším úkolem je zde transformace a integrace současných telefonních linek 

provozovaných NO z důvodu zahájení provozu celostátní bezplatné linky s nonstop provozem

pro ohrožené osoby. Další úkoly v této oblasti se zaměřují např. na možnost vytvoření 

pobytové sociální služby s delší dobou bydlení pro osoby dlouhodobě týrané nebo na zajištění

pravidelného, včasného a předvídatelného financování pro NO, které poskytují pomoc 

osobám ohroženým. V oblasti zaměřené na děti se opět jedná o zajištění dostatečného 

financování a dostupnosti služeb odborné terapeutické pomoci. Další úkoly se v této oblasti 

zaměřují např. na vytvoření standardů pro asistované styky násilných rodičů s dětmi z rodin    

s výskytem DN a na zavádění programů pro rodiče, kteří se dopouštějí anebo zažívají DN, 

zaměřených na rozvoj jejich rodičovských kompetencí. U práce s násilnými osobami jde 

znovu o zajištění regionální dostupnosti terapeutických intervencí pro násilné osoby, dále pak 

o dodržování standardů práce s násilnou osobou a rozšíření povědomí o organizacích 

poskytujících terapeutické intervence těmto osobám. V rámci vzdělávání a interdisciplinární 

spolupráce jde např. o ustanovení meziresortní pracovní skupiny pro oblast domácího              

a genderově podmíněného násilí. Dále pak zůstává zavádění, případně zlepšování, 

systematického a intenzivního vzdělávání u profesí, které přicházejí do styku s ohroženými 

osobami. Dalším úkolem je např. rozšíření interdisciplinární spolupráce o oblast znásilnění     

a sexuálního násilí. V páté oblasti, tedy společnost a domácí a genderově podmíněné násilí, 

jde obecně o zvyšování povědomí o institucích, na které je možné se v případě domácího        

či genderově podmíněného násilí obrátit, a o snižování míry tolerance k násilí a genderovým 

stereotypům aj. Konkrétně by se např. měla realizovat vládní informační kampaň složená        

z televizních spotů, internetových stránek a dalších propagačních materiálů, nebo by se měla 

uspořádat konference o problematice kyberšikany. U analýz, studií a sběru dat by na sebe tuto

činnost měly vzít více orgány státní správy. Dále by mělo dojít např. k analýze mediálního 

zobrazování případů domácího, partnerského a sexuálního násilí nebo k analýze zkušeností 

migrantů a migrantek s genderově podmíněným násilím (zahrnujícím i ženskou obřízku) 

páchaným na území ČR i v zemích původu. Poslední oblast, legislativa, zahrnuje mj. proces 

přípravy k podpisu a ratifikaci Istanbulské úmluvy a další zákonné úpravy zaměřené např.       

na zlepšení ekonomické situace ohrožených osob (odpovídající nastavení dávek mimořádné

12 Bílý kruh bezpečí je NO poskytující pomoc obětem a svědkům trestných činů. Jejich nonstop linka 
DONA je určena pro pomoc obětem kriminality a domácího násilí (www.bkb.cz). 

18



okamžité pomoci) či upravení definice u trestného činu znásilnění tak, aby sem spadaly 

všechny formy sexuálních útoků bez souhlasu druhé osoby. V průběhu roku 2015 by mělo 

dojít např. k novelizaci zákona o Policii České republiky v tom smyslu, aby bylo dítě žijící      

v rodině s výskytem DN ex lege považováno za osobu ohroženou DN, dále pak např.               

k vytvoření zákonné povinnosti podrobit se terapeutické intervenci pro násilné osoby aj. 

(NAP 2015 - 2018, s. 16-30). 

Pro můj výzkum je dále důležité, jak a zda vůbec jednotliví pracovníci a pracovnice 

Acorusu přemýšlejí o zákonných i dalších opatřeních kolem problematiky DN, která již 

aktuálně fungují anebo by měla fungovat v rámci ČR, jak moc jsou s těmito opatřeními           

v kontaktu a jak na ně reaguje případně samotný Acorus. 

2.2.4   Vznik a historie Acorusu

Jak jsem uvedla v úvodu této práce, přímo o Acorusu a systému služeb zde poskytovaných 

psala již Macková ve své bakalářské práci Občanské sdružení Acorus (monografická studie 

domácího násilí) z roku 2006. Kromě jiného ve své práci Macková popisuje i vznik a vývoj 

této organizace. Popisu historie a vývoje Acorusu se dále věnovala též Viktorinová ve své 

bakalářské práci 5 nestátních neziskových organizací v ČR, zaměřených na pomoc ženám, 

obětem domácího násilí z roku 2009, jak jsem již také výše uvedla. Viktorinová navíc             

na základě studia výročních zpráv organizace a rozhovoru s jednou zástupkyní – pracovnicí 

Acorusu provedla celkové představení této organizace na bázi několika větších témat jako 

publikační činnost, financování, profesionalizace, vytváření interakcí s dalšími organizacemi, 

se státními institucemi a s veřejností, a to v časovém rozsahu do roku 2009. Proto jsem se zde 

rozhodla převzít poznatky o vzniku a historii Acorusu z těchto prací tak, jak již byly popsány 

a zmapovány. Jedná se tedy o období dvanácti let fungování organizace, od jejího založení      

po rok 2009. 

Macková ke vzniku organizace uvádí, že Acorus byl registrován jako občanské sdružení  

na Ministerstvu vnitra ČR v září 1997. Vznik sdružení a náplň činnosti v rané fázi jeho vývoje

ovlivnila především jedna pražská městská část, na jejímž území Acorus sídlí. Název 

organizace byl odvozen od byliny Acorus calamus (puškvorec obecný), která má pročišťující, 

uklidňující a antidepresivní účinky na lidské tělo – v přeneseném smyslu tedy Acorus léčí 

obtíže klientů a pozitivně působí na nezdravé mezilidské vztahy. Dále Macková uvádí, že       
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v počátcích fungování byl Acorus zaměřen na pomoc ženám v životní krizi jak v přímé péči, 

tak i v terapii, prevenci a edukaci. K základním cílům Acorusu mj. patřilo rozšiřování              

a prohlubování odborné i veřejné informovanosti o problematice žen v životní krizi, rozvoj 

komunitní péče a sociální práce s těmito ženami včetně chráněného bydlení. Acorus však 

celkem rychle následně zúžil cílovou skupinu zařízení jen na ženy - oběti DN (a jejich děti). 

Po zajištění zázemí organizace, spojeným s bezplatným pronajmutím vhodného objektu 

jednou městskou částí, byla vlastní činnost Acorusu zahájena v roce 1998 (Macková, 2006, s. 

32-33). 

Viktorinová doplňuje, že v roce 1998, po rekonstrukci objektu určeného k provozování 

centra na pomoc ženám, obětem DN, byl tento objekt zařízen potřebným vybavením, byly 

zpracovány koncepce a metodiky zařízení a byl zde zahájen ambulantní provoz a pobytový 

program. Narátorka Viktorinové k založení organizace mj. uvedla, že u zrodu Acorusu stáli 

psychoterapeuti, z nichž někteří byli psychologové, jiní speciální pedagogové, a že práce         

s klientkami tak měla zpočátku především terapeutický ráz. Viktorinová dále uvádí, že          

ze začátku byl provoz Acorusu hodně spojen s financováním příslušnou městskou částí,          

na vícezdrojové financování organizace přešla v roce 1999, kdy začala spolupracovat také se 

sponzory, a postupně pak navázala spolupráci i se soukromými organizacemi a nadacemi, 

později i s dobrovolnými dárci aj. Služby Acorusu byly postupně dále rozšiřovány o krizová 

lůžka, vznikly podpůrné programy pro ženy a děti, a Acorus se začal realizovat také v oblasti 

školení sociálních pracovníků úřadů a NO. Během let 2000 - 2002 Acorus dále rozšiřoval své 

služby např. o videotrénink interakcí, následnou pomoc uživatelům služeb, a konkrétně v roce

2002 Acorus uvedl do provozu detašované pracoviště pro ambulantní programy a nově 

zprostředkoval také právní pomoc svým klientkám. Stejného roku se také zástupci Acorusu 

zúčastnili konference na téma DN v Polsku (Viktorinová, 2009, s. 39-42). 

V roce 2003 Acorus realizoval vzdělávací kurzy o problematice DN pro pedagogy 

středních a vyšších škol sociálně-právních, pedagogických a zdravotnických, a také                 

pro sociální pracovníky NO a veřejného sektoru. Acorus dále v tomto roce vydal „Manuál       

o DN“ a zřídil sociální byt jako formu následné pomoci. Ve stejném roce se Acorus účastnil 

také celostátní mediální kampaně proti DN na ženách. Roku 2004 stál Acorus u založení 

volného sdružení NO proti DN s názvem Koordona a zřídil také e-mailové poradenství.           

V roce 2005 vydal publikaci „Průvodce trestním řízením pro oběti DN: příručka pro laickou 

veřejnost“ a podílel se společně s organizací proFem, o.p.s. na projektu „Mosty pro ženy“.      
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V roce 2006 Acorus pokračoval ve školení sociálních pracovníků a vzdělávání žen např.         

v možnostech uplatnění na trhu práce při jejich sociálním znevýhodnění, dále Acorus vydal 

publikaci „Studijní materiál o problematice DN pro pracovnice a pracovníky orgánů sociálně-

právní ochrany dětí“. Roku 2007 Acorus mj. zajistil další vzdělávací kurzy pro ženy, školení 

studentů nebo pracovníků NO, mj. také např. z Ázerbájdžánu. Podílel se také, společně           

s organizací proFem, na projektu „Join The Net“, který se zaměřoval na rozšiřování povědomí

o posttraumatické stresové poruše mezi pomáhající pracovníky. V tomto roce také Acorus 

dále rozvíjel spolupráci s příslušnou městskou částí a začal spolupracovat s Intervenčním 

centrem Praha. Roku 2007 si Acorus nechal Ministerstvem práce a sociálních věcí 

zaregistrovat 3 sociální služby13: Odborné sociální poradenství, Krizová pomoc a Azylový 

dům (Viktorinová, 2009, s. 38-45). V roce 2008, který Viktorinová ve své práci nezmínila,      

se Acorus stal odborným partnerem firmy Avon v mediální kampani „Avon proti domácímu 

násilí“ a zavedl nabídku kurzu rodičovských dovedností (Výroční zpráva za rok 2008, s. 9). 

Stejné tři sociální služby jako v roce 2007 poskytoval Acorus i v roce 2009, kdy prováděla 

Viktorinová vlastní výzkum. Odborné sociální poradenství se zaměřovalo již celkově              

na osoby ohrožené DN, tedy i na muže, na pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů 

těchto osob, a to také formou ambulantní a terénní péče, a pomocí internetového poradenství. 

Služby Krizová pomoc a Azylový dům byly určeny výhradně ženám nebo ženám s dětmi. 

Jednalo se zde o poskytnutí ubytování těmto osobám a zajištění dalších činností jako např. 

sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti aj. Dle Viktorinové mohla organizace        

v tomto roce poskytovat všechny registrované služby na neveřejné adrese, kde byla zároveň    

i kancelář sdružení. Dále pak Acorus provozoval detašované pracoviště v Praze na volně 

dostupné adrese, kde byla poskytována především ambulantní forma služby Odborné sociální 

poradenství (Viktorinová, 2009, s. 38, 41). 

Co se týká financování organizace, narátorka Viktorinové roku 2009 uvedla, že velká část 

financí vždy plynula z Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hl. m. Prahy.             

Z evropských fondů organizace příliš prostředků nečerpala, případně na projekty, které moc 

nesouvisely s hlavním posláním organizace. Financování viděla narátorka Viktorinové 

celkově jako největší problém Acorusu. Co se týká budoucího vývoje, narátorka Viktorinové 

se vyjádřila v tom smyslu, že bude stále méně peněz a zároveň bude stoupat konkurence          

13 Nutnost registrace vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

21



a konkurenční boj mezi jednotlivými organizacemi (Viktorinová, 2009, s. 42-44). 

Viktorinovou zde ještě doplním o informaci, že roku 2009 zavedl Acorus systematickou práci 

s dětmi, která se vztahuje na individuální plánování s dětmi a scénotest. V tomto roce došlo 

také k vydání další publikace s názvem „Domácí násilí – Zkušenosti z poskytování sociální     

a terapeutické pomoci osobám ohroženým DN“ (Výroční zpráva za rok 2009, s. 9). 

Vývoji Acorusu v dalších letech až po současnou situaci se sama dále věnuji v empirické 

části této práce a navazuji tak na výše uvedené poznatky Mackové a Viktorinové.                    

Ve vlastních rozhovorech jsem se snažila navazovat také na témata, která již Viktorinová 

prostřednictvím jedné zaměstnankyně Acorusu otevřela (financování, interakce se státem,       

s dalšími organizacemi, s veřejností aj.)  – šlo mi tedy o sledování vývoje této konkrétní 

organizace a také o hlubší zmapování situace kolem chodu a fungování organizace 

prostřednictvím většího množství narátorů a narátorek, zaměstnanců a zaměstnankyň 

Acorusu. 
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2.3   Shrnutí teoretické části

V teoretické části práce mi šlo v první řadě o vymezení pojmů nezisková organizace           

a domácí násilí, kdy jsem se vždy snažila zahrnout i určitý přesah týkající se konkrétně 

organizace Acorus. Ráda bych zde také ještě jednou zdůraznila, že v mé práci primárně nejde 

o rozbor problematiky DN. 

Teoretickými východisky této práce jsou různé způsoby financování NO, dále zákony ČR 

a státní opatření upravující problematiku DN v této zemi, a v neposlední řadě již existující 

závěrečné práce Mackové (2006) a Viktorinové (2009), ze kterých jsem čerpala inspiraci        

k vlastním rozhovorům a přebrala z nich informace o vzniku a vývoji Acorusu do roku 2009. 

Na základě výše uvedených definic a poznatků jsem směřovala svůj výzkum do dvou 

stěžejních směrů: 

1) Navázání na již existující závěrečné práce především v oblasti historie Acorusu, tedy 

další pokračování v popisu historie a vývoje této organizace za pomoci studia jejích 

vnitřních dokumentů (výroční zprávy, newslettery) a vlastního pozorování v rámci 

pracovní činnosti v Acorusu. 

2) Hlubší proniknutí do chodu Acorusu prostřednictvím jeho zaměstnanců                       

a zaměstnankyň, zmapování možností a mezí této organizace právě z pohledu jeho 

zaměstnanců a zaměstnankyň za pomoci polostrukturovaných rozhovorů. 
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3.   EMPIRICKÁ ČÁST

V empirické části této práce nejprve představuji metodologii, tedy volbu metod a jejich 

aplikací ve vlastním výzkumu. Jedná se o přiblížení výzkumné strategie, výzkumných otázek 

a strategie výběru výzkumného vzorku. Dále zde popisuji konstrukci rozhovorů a jejich 

provedení v terénu. Představuji také postupy, které jsem používala pro analýzu sesbíraných 

dat, tedy kódování. Důležité mi přišlo zmínit i etické problémy, na které jsem v průběhu 

výzkumu narážela a musela se s nimi co nejlépe vyrovnat.

Dále se již věnuji popisu dalšího vývoje Acorusu v letech 2010 až 2013. Poté přibližuji, 

jak jsem se do organizace Acorus dostala já sama a získala zde post pracovnice v sociálních 

službách. Následně popisuji vývoj organizace v letech 2014 a 2015, který jsem již díky 

možnosti interního náhledu mohla zmapovat také na základě vlastního terénního pozorování. 

V posledním oddílu empirické části této práce prezentuji svou kvalitativní analýzu dat, 

tedy všechny axiální kategorie, které jsem utvořila na základě kódování jednotlivých 

rozhovorů. 

3.1   Metodologie

3.1.1   Výzkumná strategie 

Pro výzkum jsem vzhledem k celkovému zaměření práce zvolila kvalitativní výzkumnou 

strategii. Ta mi velmi dobře umožnila získat vhled do myšlení zaměstnanců a zaměstnankyň 

Acorusu, pomohla mi lépe pochopit jejich postoje a názory ohledně fungování Acorusu          

a zorientovat se v jejich výpovědích. V průběhu výzkumu jsem pracovala s induktivní logikou

(Disman, 1993, s. 287), kdy jsem postupovala směrem od průběžného pozorování, sběru dat   

a jejich současné analýzy, až k vyvozování předběžných závěrů. Dále jsem díky 

kvalitativnímu přístupu mohla podle potřeby modifikovat výzkumný plán, což se v mém 

případě projevilo např. upravováním či doplňováním konkrétních otázek v rozhovorech           

s dotazovanými. Kvalitativní výzkum se v neposlední řadě ukázal jako vhodnější                     

při zkoumání menšího vzorku. 
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Při výzkumu jsem se v první řadě opírala o studium dokumentů vydaných Acorusem tzn. 

především výročních zpráv a newsletterů, což mi umožnilo seznámit se do hloubky                 

s minulým i současným vývojem organizace a navázat na již existující studentské práce           

v oblasti historie a služeb poskytovaných Acorusem. Dále jsem využila metodu pozorování, 

kdy jsem přistoupila k zapisování terénních poznámek. Určité terénní poznámky jsem si 

zapisovala již jako dobrovolnice, ale opravdu podnětné prostředí k pozorování se mi otevřelo 

až ve fázi zaškolování na pozici pracovnice v sociálních službách. Skutečné pozorování          

s vedením terénních poznámek jsem tedy realizovala až v rámci vlastních denních směn, dále 

pak při poradách a pracovních setkáních s kolegy a kolegyněmi. Ti byli o mém pozorování při

jeho začátku informováni. Dle klasifikace, kterou používá Hendl, se tedy v mém případě 

jednalo o otevřené, nestrukturované pozorování, ve kterém jsem vystupovala v roli účastníka 

jako pozorovatele, tzn. že jsem byla rovnoprávným členem skupiny a pracovníci a pracovnice 

Acorusu si byli zároveň vědomi mé totožnosti pozorovatele (Hendl, 2005, s. 191). Při 

pozorování jsem si nejprve neutříděně všímala všech jevů, postupně jsem se více zaměřovala 

na situace, které jsem chápala jako důležité vzhledem k vlastnímu výzkumu. Své terénní 

poznámky jsem pak využila jako informační pramen při popisu vlastní cesty do Acorusu         

a aktuálního vývoje organizace. V menší míře jsem je použila také u analýzy dat, kdy jsem 

mohla určitá zjištění o organizaci díky svým poznámkám vhodně okomentovat. Stěžejní 

technikou sběru dat mi bylo provedení rozhovorů pomocí návodu (Hendl, 2005, s. 174)           

s vybranými jedenácti zaměstnanci a zaměstnankyněmi Acorusu. K analýze sesbíraných dat 

jsem využila metody kódování vycházející ze zakotvené teorie dle Strausse a Corbinové 

(1999). Konkrétněji k výběru vzorku, rozhovorům a kódování viz samostatné kapitoly níže. 

3.1.2   Výzkumné otázky a konstrukce rozhovoru

Ve vlastním výzkumu mi šlo o zmapování růstu a rozvoje Acorusu a zároveň také               

o podchycení určitých možností a omezení, silných a slabých míst této organizace. Toto 

mapování jsem rozdělila do dvou rovin. V první rovině výzkumu jsem chtěla sledovat další 

vývoj a směřování Acorusu. Určila jsem si zde tedy následující výzkumnou otázku:               

1) Jak se organizace Acorus vyvíjela po roce 2009? Zde jsem se zaměřovala především       

na vývoj v oblasti financování organizace, udržování kontaktu se zákonnými opatřeními          

v oblasti DN, vztahů s jinými organizacemi poskytujícími podobné služby, vztahů s veřejností

apod. 
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Ve druhé rovině výzkumu jsem se již chtěla zaměřit na reflexi jednotlivých pracovníků      

a pracovnic Acorusu. Druhou stěžejní výzkumnou otázku jsem si proto stanovila následovně: 

2)  Jaké jsou možnosti a meze Acorusu z pohledu zaměstnanců a zaměstnankyň této 

neziskové organizace? Jelikož je tato výzkumná otázka dosti široká, stanovila jsem si zde 

ještě několik podotázek, aby bylo zřejmé, na co jsem se ve výzkumu hlavně soustředila. Tyto 

doplňující podotázky zní: Jak se zaměstnanci a zaměstnankyně Acorusu dívají na jeho 

financování? Jak pohlížejí na vztah Acorusu a státu? Jak vnímají vztahy s dalšími 

neziskovými organizacemi, které se zaměřují na osoby ohrožené DN nebo podobnou 

cílovou skupinu? Jak reflektují vztahy s veřejností? Co si myslí o poskytování pomoci 

osobám ohroženým DN ze strany mužských pracovníků? Jak pohlížejí na poskytování 

pomoci mužským klientům Acorusu? Jak smýšlejí o dobrovolnictví v Acorusu? Jaký je 

jejich názor na pracovní kolektiv organizace? aj. Pomocí této široce zaměřené výzkumné 

otázky jsem tedy chtěla zachytit jak vnější vztahy Acorusu se státem, jinými oragiazcemi atd.,

tak i vnitřní vztahy v rámci organizace a z nich plynoucí možnosti a omezení. 

Dále jsem se již s ohledem na druhou výzkumnou otázku věnovala konstrukci rozhovoru. 

Zvolila jsem si techniku rozhovor pomocí návodu, v němž je důležité stanovení určitých 

témat, která by se měla následně v rozhovoru probrat (Hendl, 2005, s. 174). Vytvořila jsem     

si tedy seznam základních tematických okruhů, na které jsem se ptala pomocí otevřených 

otázek. Při tvorbě témat jsem se inspirovala v již existujících pracích. Zaměřovala jsem se 

tedy v první řadě na skutečnosti, které již byly nějakým způsobem v souvislosti s Acorusem 

probírány a které mě i nadále zajímaly. Na tyto skutečnosti jsem chtěla konstruktivně navázat 

a zároveň rozšířit svůj úhel pohledu hlavně o reflexi většího počtu zaměstnanců                       

a zaměstnankyň Acorusu. Sama jsem do výzkumu přinesla především téma dobrovolnictví, 

které vycházelo z mé vlastní zkušenosti s působením v Acorusu, kterou popisuji níže v textu. 

Dále pak také témata práce mužů – pracovníků Acorusu a poskytování pomoci mužským 

klientům Acorusu aj. Při určování pořadí témat jsem se opět řídila Hendlem (2005, s. 175),     

a citlivá témata jsem tedy zařadila až ke konci rozhovoru. Jednotlivá témata dotazování byla 

následující: 

• Acorus a možnosti zlepšování.

• Vztahy se státem, s dalšími neziskovými organizacemi a s veřejností.

• Práce mužů a žen v Acorusu, poskytování pomoci mužům a ženám.
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• Spolupráce, osobní naplnění14.

Kromě otevřených otázek na daná témata jsem měla připraveny ještě doplňující podotázky 

pro případ, že by se dotazovaní a dotazované nevyjádřili k určitému problému, který mě 

konkrétně zajímal, sami. Některé prohlubující otázky jsem však vytvářela až v průběhu 

rozhovoru podle situace, nejčastěji při zmínění zajímavého faktu, který jsem při tvorbě 

vlastního rozhovoru nějakým způsobem opominula. 

Tato strategie se ukázala jako velmi vhodná vzhledem k mé druhé výzkumné otázce          

a k celkovému zaměření práce. Mohla jsem si stanovit jednotlivá témata, která jsem vnímala 

jako podstatná s ohledem na druhou výzkumnou otázku, a v průběhu rozhovoru je v daném 

pořadí sledovat. Dále jsem měla otevřen prostor pro úpravu formulace otázek či vytváření 

otázek nových, dle směřování rozhovoru. 

3.1.3   Výběr vzorku

Při tvorbě výzkumného vzorku jsem se samozřejmě zaměřila na pracovníky a pracovnice 

Acorusu. V prvotní fázi na všechny, ovšem po důkladném zvážení jsem si vytvořila několik 

kritérií, na základě kterých jsem se dále rozhodovala, koho do výzkumu zahrnout. 

Hlavním kritériem pro zahrnutí do výzkumu pro mě bylo uzavření jakéhokoli typu 

pracovní smlouvy s Acorusem. Nešlo mi zde tedy o OSVČ15 ani externisty, kteří provozují 

svou činnost ve spolupráci s Acorusem. Dále jsem sledovala, aby konkrétní zaměstnanci         

a zaměstnankyně vykonávali přímou práci s klientelou, což s sebou dle mého názoru nese       

i značné povědomí o fungování jednotlivých služeb a celkově i o možnostech Acorusu. Zde 

jsem nerozlišovala, o jaké typové pozice se u jednotlivých pracovníků a pracovnic jedná,        

ani zda působí jako denní či noční služba. Ze vzorku jsem však na tomto základě vyřadila 

provozní pracovnici, účetního, údržbáře apod. V průběhu mého výzkumu se v Acorusu začala

pomalu rodit nová služba vycházející z projektu „Tři pilíře bezpečí“16, což s sebou neslo     

14 Tato čtyři témata i s konkrétními otevřenými otázkami shrnuji v Příloze č. 1 této práce. 

15 Osoby samostatně výdělečně činné.

16 Blíže k tomuto projektu viz kapitolu Současný vývoj organizace dále v textu. 
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v lednu roku 2015 nástup nových pracovníků a pracovnic. Ve výzkumu mi šlo o reflexi 

zaměstnanců a zaměstnankyň, která se formuje v souvislosti s určitou zkušeností s působením

v Acorusu. Proto jsem se zde na základě předchozích událostí rozhodla stanovit další 

kritérium, a to minimálně jednoletou pracovní činnost v Acorusu s uzavřením pracovní 

smlouvy, která po tuto dobu nebyla nijak přerušena. S takto stanovenými kritérii jsem tedy 

dostala konečný výzkumný vzorek skládající se z jedenácti pracovníků a pracovnic Acorusu, 

se kterými jsem následně provedla rozhovory. 

3.1.4   Provedení rozhovorů v terénu

S každým pracovníkem a pracovnicí, kteří spadali do mého výzkumného vzorku, jsem se 

snažila domluvit si individuální schůzku. Jelikož jsme se potkávali při nejrůznějších 

příležitostech, nejčastěji pak v azylovém domě Acorusu, nebyl to z mého hlediska žádný 

velký problém. Informaci, že pracuji na výzkumu k bakalářské práci týkající se Acorusu, již 

jednotliví lidé měli. Všichni nakonec souhlasili, že se můžeme sejít. Při domlouvání setkání 

ohledně provedení rozhovoru jsem pracovníky a pracovnice jen zběžně informovala, že se 

jedná právě o výzkum k mé bakalářské práci, více informací dostali až při schůzce samotné. 

Všichni byli před započetím rozhovoru na základě informovaného souhlasu obeznámeni         

s tím, že: 

 rozhovor bude nahráván na diktafon,

 bude zachována anonymita dotazovaných,

 spolupráce na projektu je dobrovolná, je zde možnost od výzkumu odstoupit                

či neodpovídat na zvolené otázky,

 dotazovaní mají možnost vyjádřit se k autorizovanému přepisu rozhovoru.

Dále jsem se v rozhovorech inspirovala prvkem feministického výzkumu, který staví         

na tezi, že by si výzkumník s dotazovaným měli být v průběhu rozhovoru rovni (Kiczková      

a kolektív, 2006, s. 20). Proto jsem nechala dotazovaným otevřenou možnost, aby se               

v průběhu dotazování na cokoli zeptali, pokud by je např. něco zajímalo anebo jim něco 

nebylo jasné. Toto pojetí myslím koresponduje rovněž i s přístupem zaměstnanců                   

a zaměstnankyň Acorusu při jednání s klientelou, kdy jde o to nepovyšovat se nad nimi, 

nepodsouvat jim vlastní myšlenky a názory, vycházet z jejich potřeb - Matoušek tento přístup 

ve svém textu Ženská prostituce pohledem muže a sociologa označil jako „dialogickou 

rovnoprávnost“ (2014, s. 224). Jednotliví narátoři a narátorky mě tak během dotazování žádali
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např. o bližší upřesnění otázek, u některých rozhovorů převážila na chvíli spíše diskuze           

nad tématem než striktní dotazování. 

Rozhovory se uskutečnily v rozmezí od konce prosince roku 2014 do poloviny března roku

2015. Doba jejich trvání se pohybovala od 20 až k 75 minutám. Až na jeden rozhovor, který 

se odehrál v sídle poradny Acorusu na Praze 7, se všechny zbývající rozhovory uskutečnily     

v prostorách azylového domu Acorusu. 

Všechny rozhovory jsem následně převedla do písemné podoby doslovnou transkripcí        

dle doporučení Hendla (2005, s. 208). Texty jsem následně převedla do spisovného jazyka, 

stylisticky je upravila a očistila od chyb, jelikož mi v první řadě šlo o obsah sdělení 

dotazovaných. V sedmi případech z jedenácti jsem dotazovaným na základě jejich žádosti 

zaslala autorizovaný text k nahlédnutí a případné úpravě. U jednoho přepisu rozhovoru jsem 

byla upozorněna na to, abych řečené správně pochopila. U jednoho textu došlo ze strany 

narátorky k jeho úpravě vyškrtnutím věty a upřesněním některých slov. Všechny ostatní texty 

však v závěru zůstaly ve své prvotní podobě. 

3.1.5   Analýza dat a kódování

Pro analýzu rozhovorů s jednotlivými narátory a narátorkami jsem použila postupy 

inspirované metodou zakotvené teorie dle Strausse a Corbinové (1999). Konkrétněji se tedy 

jedná o otevřené a axiální kódování. Z důvodu zachování anonymity jsem každému narátorovi

a narátorce místo jména náhodně přidělila dvou písmenné označení podle abecedy - tedy AB, 

CD, EF atd. Jednotlivé rozhovory jsem rozčlenila na odstavce začínající vždy číslem 1, abych 

na ně mohla dále lépe odkazovat. K použitým citacím tedy vždy uvádím označení narátora      

či narátorky a číslo odstavce. Z důvodu anonymizace jsem přistoupila ještě k dalšímu kroku. 

Jelikož se ve vzorku objevili muži i ženy, rozhodla jsem se v jednotlivých citacích níže          

v textu uvádět všechny výpovědi tak, aby nebylo poznat, k jakému pohlaví konkrétní narátor 

či narátorka náleží (např. byl/a jsem, pracoval/a jsem). Všechny narátory a narátorky jsem 

však ve výzkumu brala na stejné úrovni, nešlo mi o to, zda se k dané skutečnosti vyjadřuje 

muž nebo žena, ale zajímala jsem se obecně o jejich výroky ohledně organizace. Přepisy 

rozhovorů kvůli dodržení etických závazků vůči jednotlivým narátorům a narátorkám k práci 

nepřikládám. Případným zájemcům však mohu tyto přepisy poskytnout k nahlédnutí. 
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Co se týká samotné práce s vlastními nasbíranými daty z rozhovorů, nejprve jsem se 

pomocí otevřeného kódování snažila dojít ke konceptualizaci a kategorizaci údajů, tak jak to 

uvádí Strauss a Corbinová (1999, s. 43). V textech přepsaných rozhovorů jsem postupovala 

větu po větě a snažila se k určitým událostem, případům, myšlenkám či jevům přiřadit 

jednotlivá pojmová označení neboli tzv. pojmy. Při tomto označování pojmy jsem se musela 

neustále ptát, co jednotlivé jevy reprezentují, co znamenají, o čem vypovídají. Dále jsem pak 

na základě porovnávání jednotlivých pojmů mohla přistoupit k vytváření tzv. kategorií, tedy 

tříd pojmů náležejících podobnému jevu (Strauss, Corbinová, 1999, s. 42). Při pojmenovávání

kategorií (rodin pojmů) jsem se snažila co nejvíce držet celkového zaměření výzkumu             

a výzkumné otázky. Šlo mi však i o určitou abstrakci, aby mohla jedna kategorie obsáhnout 

více různým způsobem souvisejících pojmů. 

Následně jsem přistoupila k axiálnímu kódování, při němž jsem porovnávala již utvořené 

kategorie a snažila se je uspořádat novým a objevným způsobem. V rámci kategorií jsem 

chtěla odhalit nové příčinné vlivy a podmínky, interakce a následky určitých jednání. 

Pokoušela jsem se data znovu utřídit, nalézt v nich nový smysl a dát jim vyšší význam. 

Výstupem kódování bylo určení axiálních kategorií, které odráží má zjištění o reflexi 

jednotlivých narátorů a narátorek ohledně organizace Acorus. Tyto kategorie prezentuji níže  

v kapitole s názvem Kvalitativní analýza rozhovorů. Určitá data získaná z rozhovorů jsem 

nakonec vynechala a nezahrnula je do analýzy, jelikož se ukázala jako ne zcela relevantní 

vzhledem ke stanovené výzkumné otázce. Analýzu dat jsem na některých místech ještě 

doplnila o komentáře z vlastního terénního pozorování. 

3.1.6   Etické otázky výzkumu

Jako eticky problematický jsem vnímala fakt, že se u mé osoby v průběhu výzkumu 

střetávaly dva odlišné postoje, dvě role - za prvé role výzkumnice, za druhé role pracovnice 

Acorusu. To mi samozřejmě poskytlo možnost hlubšího proniknutí do fungování a chodu 

Acorusu, také jsem již měla navázán jistý vztah důvěry s dotazovanými kolegy a kolegyněmi, 

avšak tyto dva své postoje jsem musela s největší opatrností vybalancovat. Jakožto 

výzkumnice jsem chtěla odhalit co nejvíce nových a zajímavých informací, jakožto 

pracovnice jsem si uvědomovala, že zveřejnění určitých skutečností by bylo pro Acorus 

ohrožující. Jen velmi nerada bych poškodila jeho dobré jméno, navíc s ohledem na fakt,          
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že chci v Acorusu i nadále pracovat. V roli pracovnice jsem navíc neustále působila                 

na dotazované svými postoji, názory aj., stejně jako oni působili na mě, což mohlo ovlivnit,   

že mi určité skutečnosti úmyslně nesdělili anebo jsem je kvůli své roli pracovnice považovala 

za tak samozřejmé, že jsem jim nepřikládala žádnou anebo jen malou důležitost. 

Jako další eticky problematickou skutečnost jsem viděla anonymizaci jednotlivých 

dotazovaných, a to jednak navenek, mnohem více však v interním smyslu, tedy mezi 

jednotlivými narátory a narátorkami navzájem. V informovaném souhlasu jsem dotazovaným 

zaručovala zachování jejich anonymity, zde však uvedu, že jsem se o to mohla s nejlepším 

svědomím pouze pokusit. Při tak malém vzorku a s ohledem na fakt, že se pracovníci              

a pracovnice mezi sebou znají, jsem nemohla plně zaručit, že se v některých odpovědích         

či formulacích uváděných v této práci vzájemně nepoznají. Přesto jsem se pomocí různých 

opatření popsaných výše v textu snažila svým závazkům ohledně anonymizace co nejvíce 

dostát. 

3.2   Další směřování a vývoj Acorusu

3.2.1   Historie organizace po roce 2009

Zde bych ráda navázala na již existující zmapování historie Acorusu, které uvádím             

v teoretické části této práce – věnuji se tedy období až po roce 2009. Konečným milníkem  

pro vymezení historie Acorusu mi byl rok 2013. V roce 2013 jsem začala působit v organizaci

jako dobrovolnice, avšak nebyla jsem ještě interně obeznámena s jejím chodem                        

a fungováním, proto informace o tomto období čerpám z výročních zpráv a newsletterů.          

V následujících kapitolách pak popisuji to, jak jsem se roku 2014 dostala k práci v Acorusu    

a na historii organizace navazuji popisem jejího aktuálního vývoje, který se z mého pohledu 

odehrává právě od roku 2014 do současnosti. 

V roce 2010 proběhla v azylovém domě Acorusu inspekce kvality poskytovaných služeb 

ze strany pracovníků Magistrátu hl. m. Prahy a externích odborníků. Acorus dosáhl hodnocení

výborně, všechna potřebná kritéria byla splněna na 95,8 %. Organizace také získala akreditaci

od MPSV na několik vzdělávacích programů, které díky tomu bylo od následujícího roku 

možné nabízet jako placené kurzy, což pro Acorus znamenalo vytvoření dalšího finančního 

příjmu nezávislého na státních dotacích. Během roku 2010 Acorus hledal vhodné sídlo            

31



pro poradnu, která se nakonec přestěhovala do prostor centra Rosmarin na Praze 7. Stejného 

roku přibyla do pracovního týmu Acorusu pracovnice pro PR a fundraising a mohlo tak dojít 

k rozšíření aktivit organizace také směrem k veřejnosti (Výroční zpráva za rok 2010, s. 2, 9). 

V roce 2011 Acorus realizoval výše zmiňované placené vzdělávací programy, které byly 

určené pro pracovníky a pracovnice úřadů i neziskových organizací. Organizace se v rámci 

projektu „Rok jinak“ v první polovině roku zaměřila na integraci zkušeností z prostředí firem 

do práce Acorusu jakožto neziskové organizace. Díky tomuto projektu byl např. vypracován 

strategický a fundraisingový plán či nastaven systém individuálního plánování vzdělávání 

pracovníků. Acorus v tomto roce také rozšířil PR aktivity a začal vydávat newsletter                

pro dárce, a to v češtině i angličtině. V roce 2011 Acorus také začal spolupracovat s British 

School of Prague (Pražská britská škola) (Výroční zpráva za rok 2011, s. 2, 10). Dále v roce 

2011 Acorus realizoval tiskovou konferenci s názvem „Vliv ekonomické recese na osoby 

ohrožené DN“ a umožnil podporu organizace také prostřednictvím darovací DMS (Newsletter

březen 2011). Roku 2011 Acorus ještě uskutečnil projekt „Jak se bránit“, podpořený 

Magistrátem hl. m. Prahy, který byl zaměřen na primární prevenci v rámci pražských 

středních škol a gymnázií (Newsletter prosinec 2011). 

Rok 2012 pro Acorus znamenal mj. oslavu 15. výročí založení organizace. Za podpory 

generálního partnera, firmy Avon, byl k tomuto výročí uspořádán v kině Lucerna benefiční 

koncert ve spolupráci s Pražskou komorní filharmonií. Acorus v tomto roce spolupracoval      

s Avonem také na knize „V dobrém i zlém a ještě horším“ a novou spolupráci Acorus navázal

s moderátorkou Michaelou Jílkovou. Jedna zástupkyně Acorusu se v listopadu 2012 

zúčastnila 2. Mezinárodního summitu „Global Partnership to End Violence Against Women“ 

v Brazílii (Výroční zpráva za rok 2012, s. 4, 22). Ředitelka Acorusu se ve stejném roce stala 

členkou Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen            

a mužů (Newsletter červen 2012). 

Velkým posunem pro Acorus v roce 2013 bylo zavedení nové bezplatné služby 

Poskytování právních informací obětem trestných činů, resp. obětem DN. Akreditaci               

k poskytování právních informací udělilo Acorusu Ministerstvo spravedlnosti. Tato služba 

odráží především platnost nového zákona č. 45/2013, o obětech trestných činů. Jejím cílem je 

mj. pomoci získat obětem domácího násilí informace o právech oběti podle tohoto zákona 

(Výroční zpráva za rok 2013, s. 17). 
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3.2.2   Má cesta do Acorusu 

Na tomto místě jsem se rozhodla věnovat větší prostor historiografickému popisu vlastní 

cesty do Acorusu, jak jsem se stala nejprve dobrovolníkem a následně i pracovníkem této 

organizace. Bill Jordan ve svém textu Úloha výzkumníkovy biografie v biografickém 

výzkumu zdůrazňuje, že identita výzkumníka má v kvalitativním výzkumu vždy své místo 

(1999, s. 57). Stejně tak i Matoušek píše ve svém textu Ženská prostituce pohledem muže       

a sociologa o sobě, o svých vlastních zkušenostech, a využívá při tom svých terénních 

poznámek (2014, s. 206). Mé vlastní poznámky mi zde rovněž posloužily jako velká opora, 

např. počáteční fázi kontaktování Acorusu bych si bez nich nebyla schopná vybavit. Tyto 

poznámky jsem si zavedla ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že se mi otevírá možnost bližšího

náhledu do organizace pracující s oběťmi DN. Věděla jsem, že bych se tomuto tématu 

nějakým způsobem chtěla věnovat i v bakalářské práci, jasnou představu jsem však zatím 

neměla. Postupem času se mé možnosti pozorování v rámci organizace ještě rozšířily a já si 

za pomoci vedoucí práce ujasnila i konečné zaměření bakalářské práce a skutečnost, že mohu 

svých poznámek dobře využít. Ráda bych zde ještě zdůraznila, že jsem se jako dobrovolnice   

i jako pracovnice pohybovala vždy nejvíce v prostorách azylového domu provozovaného        

na neveřejné adrese. Přišla jsem tak do styku hlavně se službami Azylový dům a Krizová 

pomoc, které jsou zde prioritními službami. Ostatní služby Acorusu jsem nebyla schopná tak 

dobře sledovat. 

Začátkem května roku 2013 jsem začala obepisovat různé české organizace zaměřující se 

na problematiku domácího násilí; byly to ROSA, proFem a Acorus. Podněcoval mě k tomu 

prvotně vlastní zájem, ten ještě umocnila přednáška PhDr. Hany Havelkové, PhD. v rámci 

předmětu Úvod do feministických teorií na Fakultě humanitních studií UK. Po přednášce mi 

bylo doporučeno, abych se určitým organizacím pokusila nabídnout své služby jakožto 

dobrovolnice. Z o.s. ROSA přišla odpověď, že pro dobrovolníky nemají kapacitu.                   

S organizací proFem jsem navázala užší spolupráci. Po školení, které mně a dalším 

dobrovolnicím proFem umožnil, jsme se na přelomu září a října 2013 zúčastnily 

preventivních workshopů s tématikou domácího násilí pro základní a střední školy (Vlastní 

terénní poznámky17, s. 1). Spolupráci s organizací proFem jsem však záhy opustila                   

ve prospěch spolupráce s Acorusem. 

17 Dále v odkazech jen pod zkratkou VTP. 
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Z Acorusu na můj e-mail odpověděla tehdejší zástupkyně ředitelky, která se chtěla 

dohodnout na schůzce, kde bychom si pohovořily o možnostech dobrovolnické práce              

v Acorusu. Domluvily jsme se na setkání během července 2013 v AD, kterého se účastnila 

také současná ředitelka Acorusu. Ta mi během schůzky řekla, že s dobrovolníky jakožto 

organizace dříve hojně spolupracovali, na základě nedobrých zkušeností od toho ale                

v poslední době upustili. Dobrovolníci nechodili na dojednané aktivity včas anebo nepřišli  

bez omluvy vůbec apod. Můj e-mail však paní ředitelku oslovil a proto se mě rozhodla pozvat

na pohovor. Zajímala se především o to, jaký obor studuji a zda mám nějaké zkušenosti           

s hlídáním dětí. Na tomto setkání jsme se tedy domluvily na spolupráci ve formě hlídání dětí 

klientek v době průběhu sociálně terapeutických skupin18 a komunit19 v AD. To znamenalo 

pravidelné dobrovolnické zapojení. Dále jsme se domluvily i na nepravidelné výpomoci, 

pokud by bylo potřeba např. předat letáky nebo je někam donést či pohlídat dítě klientce AD  

i mimo výše stanovenou dobu (VTP, s. 1-2). Již před schůzkou mi bylo v e-mailu zdůrazněno,

že adresa azylového zařízení je neveřejná a neměla bych ji nikde sdělovat. Uspořádání AD      

a jeho okolí celkově slouží k zajištění bezpečnosti klientek. Areál je oplocen a vchod je 

monitorován kamerou, kterou vždy aktuální pracovník či pracovnice ve službě sleduje. Pokud

nemá daná osoba klíče, je pro vstup nutné zazvonit, případně prostřednictvím zvonku              

s hlasovým komunikátorem sdělit člověku ve službě důvod vstupu do AD (VTP, s. 1). 

S hlídáním dětí jsem začala na začátku září 2013. Před samotným hlídáním jsem obdržela 

pár informací o dětech, které jsem měla hlídat, jak se jmenují, jaká jsou některá jejich 

specifika chování apod. Má zkušenost s hlídáním byla taková, že zde většinou byla jedna stálá

pracovnice Acorusu, dále já, a případně některá ze studentek, které byly v Acorusu na stáži     

v rámci studia. Většinou jsme se společně snažily o vytvoření nějakého zábavného programu 

pro děti. Dětská skupinka byla v průběhu doby dosti proměnlivá, záviselo to na odchodech 

stávajících klientek a příchodech nových klientek do AD, mohly se zde objevit děti od tří 

18 Sociálně terapeutické skupiny jsou určeny pro ženy, které aktuálně pobývají v AD (uživatelky služby 
AD). Pod terapeutickým dohledem zde ženy pracují např. na schopnosti odolávat nátlaku či stresu, 
posilování sebevědomí aj. Skupiny jsou nyní polouzavřené a probíhají jedenkrát týdně po dobu 90 
minut.  

19 Na komunitách se setkávají pracovníci a pracovnice AD opět s uživatelkami služby AD, první 
pracovník či pracovnice komunitu vede, další dělá zápis. Jednou za čtvrt roku se koná velká komunita, 
které se účastní nejlépe všichni zaměstnanci a zaměstnankyně AD v přímé práci s klientelou. 
Na komunitách např. probíhá oficiální přijímání nových uživatelek služby, podepisují se zde 
individuální plány klientek, řeší se provozní záležitosti kolem chodu AD aj. Komunity se konají každý 
sudý čtvrtek po dobu 90 minut. 
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měsíců až do osmnácti let věku (cílovou skupinu zařízení tvoří ženy s maximálně třemi dětmi 

právě v tomto věkovém rozmezí). Menší děti samozřejmě potřebovaly větší pozornost a také 

další péči (jako krmení nebo přebalování). Hlídání dětí, které zažily domácí násilí, ať již bylo 

zaměřeno přímo na ně anebo byly v roli svědků, bývalo často složité. Některé děti mohou být 

na základě prožitků úzkostné, plačtivé a plaché, jiné se naopak mohou uchylovat k útokům     

a agresivním projevům jednání vůči sobě či ostatním (VTP, s. 2). V tomto ohledu mi velmi 

pomohla konzultace s pedagogickou pracovnicí Acorusu, která mi přiblížila možné chování 

dětí, jak bych na ně měla v dané situaci adekvátně reagovat a také celkový systém práce          

s dětmi v Acorusu. Tento rozhovor jsme však vedly až v průběhu mého zaškolování              

na pracovnici, mnohem více bych ho ocenila již zkraje při nástupu do AD jako dobrovolnice, 

což jsem také později, již jako pracovnice, reflektovala na pracovních poradách. Z konzultace 

jsem si odnesla mnoho užitečných informací, velmi zajímavé mi ve vztahu k dětem přišly 

především následující (VTP, s. 5-6): 

• vztek a agresi je dobré převést do hry a nechat tak pocity vyventilovat řízeným   

způsobem, např. říci dítěti, aby desetkrát bouchlo do polštáře,

• dětem nesuplujeme citový vztah s rodičem, např. se s nimi moc nemazlíme, případně 

řekneme, že od toho jsou tady maminky,

• před dětmi odsuzujeme chování násilného rodiče, ne přímo jeho osobu.

Jako dobrovolnice jsem se dále zapojovala i do dalších aktivit, vypomáhala jsem například 

při čtvrtletních akcích20 Acorusu aj. Blíže jsem se setkávala především s dětmi a jejich 

maminkami z AD, postupně jsem ale začala poznávat i některé další pracovníky Acorusu. 

Počítala jsem zcela samozřejmě s tím, že dobrovolnictví poskytuji zadarmo. Přístup paní 

ředitelky a její tehdejší zástupkyně byl však velmi vstřícný, a tak mi jako určitá forma 

odměny byla umožněna účast na akreditovaných vzdělávacích programech, které Acorus        

v rámci vzdělávání nabízí veřejnosti. Klasicky musí každý účastník kurzu zaplatit, já jsem si 

mohla odposlouchat všechny přednášené informace bez placení, zároveň jsem se však             

v průběhu přestávek starala o zajištění občerstvení, pomáhala jsem s přípravou a úklidem 

přednáškové místnosti apod. Jako dobrovolnice jsem se takto zúčastnila kurzů Domácí násilí 

(28.11.2013) a Práce s dětmi, které zažily domácí násilí (20.3.2014), kde byly prezentovány 

především způsoby, jakými se s dětmi v Acorusu pracuje, jako jsou např. arteterapie               

20 Na čtvrtletních akcích se většinou setkávají pracovníci a pracovnice Acorusu se současnými nebo
i bývalými uživatelkami služby AD a s jejich dětmi. Akce bývají tematické jako např. vánoční besídka, 
vítání jara aj. Bývá zajištěn také program pro účastníky, např. divadelní představení, tombola. 
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nebo stavění scénotestu aj. (VTP, s. 2). Právě na kurzu zaměřeném na práci s dětmi se mě 

ředitelka Acorusu, která kurz vedla, zeptala, zda bych nechtěla v AD Acorusu nadále zůstat 

jako pracovnice v sociálních službách. 

Potřeba po novém pracovníkovi, jak jsem se později dozvěděla, vycházela především         

od stávajících pracovníků a pracovnic Acorusu, kteří byli značně časově vytíženi                     

a potřebovali své služby někomu předat. Navíc jedna z dosavadních pracovnic opouštěla svou

pozici. Já jsem tehdy působila již sedmým měsícem v Acorusu jako dobrovolnice a dle slov 

paní ředitelky jsem se již dostatečně osvědčila jako spolehlivá osoba Určitou roli také hrála 

má ochota zapojit se do všech možných akcí Acorusu. Zároveň bylo pro paní ředitelku 

schůdnější přijmout někoho, kdo již do určité míry zná AD, jeho chod a specifika, než zcela 

cizího člověka (VTP, s. 15).  

S přijetím nabídky jsem nejprve váhala, neboť jsem se obávala, zda s prakticky nulovými 

zkušenostmi v oblasti sociální práce mohu vykonávat tuto práci kvalitně. Za asistence 

provozní pracovnice jsem se předběžně seznámila s náplní práce denní služby AD, která 

zahrnuje vedení denních zápisů s aktuálními informacemi, vyřizování telefonátů na nonstop 

telefonické lince (jednalo se o různé typy hovorů, od objednávání klientek přes komunikaci    

s úřady až po telefonickou krizovou intervenci), vyřizování korespondence, zajišťování 

pomoci a psychické aktivizace uživatelkám služby, přijímání uživatelek na pobytový program

nebo krizovou pomoc, poskytování základního sociálního poradenství, vedení dokumentace 

aj. (Popis pracovní činnosti pro denní službu - rozšířené). Klasická služba trvá 12 hodin - 

denní od 8 do 20 hod, noční od 20 do 8 hod. I přes stávající obavy jsem nakonec práci přijala. 

Ke konci dubna 2014 mě již čekalo zaškolování, které bylo plánováno průběžně na tři 

měsíce a obsahovalo jak teoretickou, tak praktickou část. Jako garant celkového zaškolování 

mi byl přidělen pracovník Acorusu, který v organizaci působí již od založení21. V rámci 

teoretické části jsem si měla sama nastudovat především vnitřní pravidla a metodiky zařízení, 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, materiály k poskytování právních informací 

21 Jak jsem si všimla, v organizaci jsou zaměstnanci jak mužského, tak ženského pohlaví na různých 
pracovních pozicích. Někteří muži působí také v přímé práci s ženami - oběťmi domácího násilí a jejich 
dětmi, které jsou ubytovány v AD Acorusu. To mě zprvu překvapilo a zamýšlela jsem se nad tím, zda 
a jaký může být rozdíl mezi poskytováním pomoci obětem DN ze strany mužských a ženských 
zaměstnanců. 
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obětem trestných činů a domácího násilí, doporučenou literaturu (v základu pět titulů), 

výroční zprávy a webové stránky Acorusu aj. V Praktické části jsem se seznamovala 

s provozem AD, účastnila se nejrůznějších jednání s klientkami AD a konzultací s klientkami 

v poradně Acorusu, dále probíhaly výše zmiňované konzultace s pedagogickou pracovnicí 

(Plán zaškolení pracovnice v sociálních službách Barbory Kardové). 

V sobotu 26.4. a v neděli 27.4. 2014 jsem vždy na několik hodin přišla za svým garantem 

zaškolování, který měl přes víkend službu v AD a postupně mě seznamoval především s jeho 

provozem. Většinu základních informací o Acorusu a DN, které mi garant zaškolování           

v rámci zaučování říkal, jsem již věděla. Zajímavá mi přišla informace, že Acorus nyní 

pracuje pouze s jednou osobou páru, nelze tedy poskytovat služby oběti a zároveň násilnému 

partnerovi. V AD je zajištěno ubytování pouze ženám a jejich dětem, do poradny však může 

přijít i mužský klient. Dále jsem byla seznámena se čtyřmi hlavními službami, které Acorus 

aktuálně nabízí, tedy Azylový dům, Krizovou pomoc, Odborné sociální poradenství                

a Poskytování právních informací. Detailněji mi byly přiblíženy všechny povinnosti a průběh 

denní služby. Věnovali jsme se také nonstop telefonické lince, kterou má Acorus zavedenou 

do AD, a nejrůznějším typům hovorů, se kterými bych se na lince mohla setkat. V telefonu je 

vždy důležité rozlišit, zda se jedná o cílovou skupinu tj. osoby ohrožené domácím násilím.      

U necílových skupin se může jednat např. o ženy, které hledají pouze bydlení, dále sem 

spadají bývalé klientky, které si chtějí popovídat, úřady, volající agresoři, kteří chtějí zjistit 

určité informace. Velmi běžné jsou také telefonáty z poradny Acorusu, kdy služba zapisuje 

objednané klientky do rozpisu poradenských termínů, který visí na nástěnce v AD, aby bylo 

vždy jasné, které termíny jsou volné a které již obsazené. Do cílové skupiny pak spadají např. 

volající klientky objednávající se na termín do poradny, zájemkyně či zájemci o naše služby 

anebo osoby se specifickou potřebou telefonické krizové intervence ve spojitosti s DN.           

V rámci zaučování jsem si zkoušela různé modelové situace, kdy můj garant zaškolování hrál 

volající s určitým problémem a já jsem měla adekvátně reagovat. Garant zaškolování mi také 

blíže ukázal práci na počítači a orientaci v různých složkách a souborech. Služba vede           

tzv. žurnálový list, kam se zapisují veškeré podstatné události dne, velká část práce se týká 

právě zaznamenávání nejrůznějších potřebných informací. Jednotlivé žurnálové listy se 

zakládají do žurnálové knihy, která poté obsahuje události jednoho měsíce. Tyto zápisy slouží

k tomu, aby se všichni pracovníci a pracovnice mohli obeznámit s tím, co se v AD dělo např. 

v době jejich nepřítomnosti, a mohli tak adekvátně navázat při řešení určitého případu.            

Při mém zaučování se ještě vedly denní záznamy ručně, od května 2014 se přešlo                     
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na elektronickou formu zapisování denních záznamů. Potřebné informace se zaznamenávají 

také do složek jednotlivých klientek, které jsou jak v elektronické podobě v počítači,           

tak i v tištěné podobě založené v kartotéce. Garant mi v závěru zaškolování ještě zdůraznil,  

ať nezanedbám samostudium, a také ať se na něj nebojím obrátit s jakýmkoli dotazem, pokud 

si nebudu něčím jistá v průběhu vlastní služby apod (VTP, s. 2-4). 

V pondělí 5.5.2014 jsem již oficiálně podepsala pracovní smlouvu a další potřebné 

dokumenty (VTP, s. 5). Nejprve se jednalo o pětinový úvazek na zkušební dobu do konce 

srpna 2014, postupně byl úvazek navýšen na 35 % a smlouva byla dále prodloužena.  

V pátek 16.5.2014 jsem měla první zkušební službu dohromady s jednou z dlouhodobých 

pracovnicí Acorusu. Hlavním cílem bylo, abych si vyzkoušela povinnosti služby                      

pod dohledem zkušené pracovnice a vše za chodu odpozorovala. Pracovnice mě již nechala 

zvedat telefony a poté mi vysvětlovala, v čem jsem při komunikaci udělala chybu a jak bych 

měla příště reagovat. Dále mi tato pracovnice předala informace o různých druzích 

předběžných opatření: vykázání, svěření dítěte do péče, systému dávek státní sociální podpory

a systému pomoci v hmotné nouzi (VTP, s. 6-8). 

Ve středu 21.5.2014 mě již čekala první samostatná služba v AD (VTP, s. 8). Zprvu jsem 

si v nové pozici pracovnice nebyla moc jistá, avšak noví kolegové a kolegyně ke mně byli       

ve všech ohledech velmi vstřícní, nemusela jsem se bát na cokoli zeptat, vždy se mi snažili co 

nejlépe poradit, přestože měli sami mnoho práce. Hodně času jsem věnovala studiu vnitřních 

standardů, metodik organizace a odborné literatury, abych si byla v práci jistější. Také 

klientky si musely zvyknout na mé nové postavení. Dále jsem tedy sloužila v průběhu dalších 

dnů podle vytvořeného rozvrhu a účastnila se provozních22 a klientských23 porad pracovního 

týmu. V červenci 2014 mě čekalo vyhodnocení zaškolování s garantem zaškolování                

a ředitelkou Acorusu. Tam jsem zjistila, co bych měla ještě vylepšit, zároveň jsem mohla říci, 

co vnímám jako vlastní potřeby pro práci v Acorusu (VTP, s. 15). 

22 Na provozních poradách se řeší záležitosti kolem chodu Acorusu jako tvorba metodik, organizování 
nejrůznějších akcí, práce na projektech aj. 

23 Na klientských poradách se mluví o jednotlivých klientkách. V AD jsou dvě klíčové sociální 
pracovnice, které mají na starosti určité klientky a hovoří o jejich případech na poradách před ostatními,
jelikož o nich ví nejvíce. Na klientských poradách se vyhodnocuje, zda se dané klientce prodlouží pobyt
v AD, zda se jí udělí napomenutí za porušování Vnitřních pravidel AD, rozhoduje se, jak by se mělo 
s klientkou dále pracovat atd. 
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Postupem času jsem si stále více zvykala na práci v AD a její specifika. Začala jsem vést 

vlastní program pro klientky24 v rámci služeb a později i komunity. V rámci vnitřních 

programů a činností v AD jsou klientkám nabízeny také programy pro matky s dětmi jako 

např. videotrénink interakcí, při němž se může matka pomocí videonahrávky zaměřit               

na chyby v komunikaci s vlastním dítětem a pracovat na zlepšení vzájemného vztahu. Dále je 

klientkám nabízena možnost konzultací s terapeutkou, kde mohou individuálně hovořit           

o vlastních obtížích a potřebách. 

Co se týká mých osobních zkušeností s prací v AD, realita práce s oběťmi DN je velmi 

zatěžující, někdy jsem se nedokázala od práce odpojit a musela jsem na jednotlivé případy 

klientek myslet i po odchodu z AD. Nezanedbatelnou roli při tomto typu práce tím pádem 

hraje supervize, která se pro členy pracovního týmu v AD pravidelně uskutečňuje v jeho 

prostorách25. Podle potřeby je možné domluvit supervizi individuální. Supervize také dává 

pracovnímu týmu prostor řešit konkrétní případy klientek v AD nebo jiné aktuální téma.          

Jak jsem již uvedla výše, v průběhu služby je nutné vést dokumentaci ohledně dění v AD, 

zaznamenávat záležitosti ohledně jednotlivých klientek atd., což může být časově velmi 

náročné. Jako opora, ale zároveň i nutný rámec práce slouží jednotlivé vnitřní metodiky. 

Jedná se např. o metodiku zapisování informací do dokumentace klientek, o metodiku 

poskytování informací ohledně klientek třetím stranám aj. Tyto metodiky bývají často 

upravovány podle aktuálních potřeb organizace, ovšem tak, aby byly vždy v součinnosti         

s právními normami. Na vypracování nebo přepracování jednotlivých metodik se mohou 

podílet téměř všichni zaměstnanci AD, kterých se bude metodika týkat, konečné slovo            

při jejich schvalování má pak ředitelka Acorusu. 

V Acorusu jsem chtěla zůstat, i když mé působení v organizaci bylo zatím domluveno jen 

na dobu určitou, do října 2015. Proto jsem v průběhu února a března roku 2015 absolvovala 

kurz pro pracovníky v sociálních službách. § 116 odst. 5 zákona o sociálních službách (2006)

24 Téměř každý pracovník vede určitý volnočasový program pro klientky AD, na který mohou docházet. 
Zaměření programu většinou vychází z toho, co daný pracovník nejlépe umí a co může klientkám 
předat. Jedná se tak např. o jógu, výuku sebeobrany nebo výuku práce na počítači.  

25 V současnosti došlo k oddělení supervizí zaměstnanců a zaměstnankyň AD, ambulantní poradny a nově 
vzniklé služby vycházející z projektu Tři pilíře bezpečí. Dříve probíhaly supervize společně pro AD 
a ambulantní poradnu. 
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předepisuje potřebnou odbornou způsobilost pracovníka v sociálních službách, které jsem 

složením tohoto kurzu dosáhla. Aktuálně tedy v AD Acorusu stále pracuji a doufám v další 

prodloužení pracovní smlouvy.  

3.2.3   Současný vývoj organizace

U aktuálního vývoje organizace, tedy od roku 2014 do současnosti, jsem již kromě 

oficiálních dokumentů pro veřejnost mohla čerpat i z vlastního pozorování a terénních 

poznámek, které jsem si vedla. Měla jsem také přístup k interním dokumentům Acorusu jako 

např. k záznamům o projektu „Tři pilíře bezpečí“, který budu popisovat níže v textu. 

Rok 2014 byl pro Acorus rokem velkých vnitřních změn v rámci pracovního týmu.             

Po odchodu zástupkyně ředitelky se této role ujala jedna ze stávajících pracovnic Acorusu, 

která se zároveň začala věnovat i PR a fundraisingu (VTP, s. 11). Došlo také k výměně 

klíčových sociálních pracovnic v AD, které jsou jakýmisi koordinátorkami práce s klientkami 

azylového zařízení, provádí s nimi např. individuální plánování (VTP, str. 18). Personální 

změny se odehrály i v ambulantní poradně Acorusu (VTP, s. 22). Kromě těchto přesunů 

přinesl rok 2014 organizaci rozšíření spolupráce s Michaelou Jílkovou, která se oficiálně stala

patronkou Acorusu (Newsletter květen 2014). V září 2014 proběhl první ročník charitativního

pochodu pořádaného Acorusem s názvem „Šlapeme násilí na paty“. Akce se pořádala              

v Šáreckém údolí se zázemím v kempu Džbán. Byly k vidění i známé osobnosti podporující 

Acorus, např. Květa Fialová, David Matásek a samozřejmě i patronka organizace Michaela 

Jílková (Newsletter říjen 2014). V průběhu tohoto roku Acorus využil nabídky na bezplatné 

zajištění většího a komfortnějšího zázemí pro své vzdělávací kurzy. Některé kurzy tak byly 

přesunuty do prostor Střediska sociálních služeb Pražského vzdělávacího institutu na Praze 9, 

což s sebou přineslo možnost většího počtu účastníků na jednom vzdělávacím kurzu, a tím 

pádem i lepší rentabilitu pro Acorus (VTP, s. 29). K 25. listopadu 2014, tedy                            

k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách, se v ambulantní poradně Acorusu uskutečnil den 

otevřených dveří (Newsletter říjen 2014). Tematicky se den otevřených dveří zaměřoval          

na domácí násilí očima dítěte, a byl tak určitou předzvěstí většího zaměření Acorusu na práci 

s dětmi i v následujícím roce. 

Na začátku roku 2015 zahájil Acorus realizaci projektu „Tři pilíře bezpečí“, na kterém se 

velkou měrou podílela pedagogická pracovnice organizace. Tento projekt byl podpořen 
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Nadací Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“ financovaného               

z Norských fondů. Do financování projektu se zapojila také Nadace Terezy Maxové dětem. 

Cílem tohoto projektu je vybudování inovativního systému práce s celou rodinou ohroženou 

DN, který má chránit především zájmy dítěte. V rámci tohoto projektu je plánováno otevření 

centra komplexní pomoci pro děti ohrožené DN (Materiál pro účastníky kulatého stolu            

z 19. 2. 2015, Newsletter leden 2015). Centrum má být oficiálně otevřeno 28. května 2015 

pod názvem LOCIKA (VTP, s. 54). Toto centrum má mít pověření k sociálně-právní ochraně 

dětí a má poskytovat služby jako posuzování situace konkrétního dítěte a jeho rodiny, terapie 

dítěte, ochrana dítěte před sekundární viktimizací, jejíž součástí je i zajištění bezpečného 

kontaktu s původcem násilí. Odbornými garanty projektu se stali klinický psycholog, soudní 

znalec a vedoucí katedry sociální práce UK Doc. PhDr. Oldřich Matoušek a psycholožka, 

terapeutka, supervizorka a jedna ze zakládajících členek Acorusu PhDr. Hana Prokešová. 

Dále má být jako součást tohoto projektu Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí 

vypracována kvalitativní studie „Vliv DN na vývoj dítěte“ a zahájena informační kampaň „Co

je doma normální“ zaměřující se přímo na ohrožené děti (Materiál pro účastníky kulatého 

stolu z 19. 2. 2015). Především kvůli ujasnění dané problematiky a vytvoření kvalitního 

oborového slovníku základních pojmů pro potřeby nového centra bylo naplánováno několik 

kulatých stolů. Na prvním z nich se mezi zástupci relevantních organizací, OSPODů aj., 

diskutovalo např. o definici pojmu DN a o pojmu dítě ohrožené DN (Pozvánka na kulatý stůl 

19. 2. 2015). 

V roce 2015 na půdě AD Acorusu proběhlo setkání s pracovníky a pracovnicemi 

pražského intervenčního centra. Šlo hlavně o vzájemné představení služeb, které nabízí dané 

organizace, a také o navázání užší spolupráce (VTP, s. 49). Tohoto roku také organizace 

WOMEN FOR WOMEN vydala knihu s názvem „Jak přežít první (k)rok“, na jejímž vzniku 

se podílely ředitelka a sociální pracovnice Acorusu. 21. dubna 2015 proběhl benefiční koncert

pro Acorus v kostele sv. Anny, tedy v prostorách Pražské křižovatky, kde vystoupila mj. 

Lucie Bílá za klavírního doprovodu Petra Maláska. Na konceru došlo k předání šeku               

s finanční podporou pro Acorus z rukou paní Zuzany Baudišové, prezidentky Nadace Naše 

dítě. (VTP, s. 55). 

Co se týká dalšího směřování Acorusu, aktuálně je plánován přechod organizace z právní 

formy spolku na zapsaný ústav (VTP, s. 53). Do budoucna se také řeší natočení dokumentu     

o DN pod vedením katolického kněze a scénáristy Romualda Štěpána Roba, ve kterém by se 

41



svými příběhy vystupovaly právě klientky Acorusu. Tento dokument by krom jiného mohl 

sloužit také interním potřebám Acorusu, mohl by být např. promítán na vzdělávacích kurzech 

(VTP, s. 50). 

3.3   Kvalitativní analýza rozhovorů

Pomocí otevřeného a axiálního kódování, které jsem popsala výše v této práci, jsem 

dospěla k vytvoření následujících kategorií. Tam, kde mi to přišlo vhodné, jsem ještě doplnila 

svá zjištění o komentáře z vlastních terénních poznámek. 

3.3.1   MULTIFAKTOROVÝ PROBLÉM FINANCOVÁNÍ

V rámci této kategorie mi šlo o zachycení toho, jak se jednotliví narátoři a narátorky dívají 

na možnosti a zároveň i problematičnost financování Acorusu. Domnívám se, že si zde mohu 

dovolit říci, že se prakticky každá nezisková organizace potýká s nedostatkem finančních 

prostředků. Nejinak je tomu i v Acorusu. Přesto, že se dvě osoby vyjádřily v rozhovoru v tom 

smyslu, že finanční situace Acorusu není v současné době nijak ohrožující pro jeho 

fungování, většina ostatních narátorů a narátorek vnímala finance jako hlavní problém 

organizace. 

„Já myslím, že jako u každé neziskové organizace je problém s rozpočtem. Sehnat peníze        

na svoji činnost, na rozvoj, na všechno. To je alfa a omega. ... Cítím, že finance jsou největší 

problém.“ (AB, odst. 17)

Narátoři a narátorky dále prezentovali svůj názor, že je Acorus stále z větší části 

financován státem a že se na něj v tomto ohledu musí Acorus spoléhat. 

„... pořád ta hlavní opora je na státu. I když se ty finance omezují, a musíme se to učit,        

tak mám pocit, že jsme na nich pořád závislý. Ty finance, to jedna věc, která je zdroj, který 

evidentně všichni propagují, jak se omezuje, ale že tou základní jistotou pro nás stát pořád 

je.“ (GH, odst. 15) 

     Co se týká financí plynoucích od státu, dvě osoby uvedly, že si uvědomují, že se státní 

finance musí rozdělovat mezi více subjektů a tím pádem může konkrétní organizace dostat 
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menší dotace, což by nebyl až takový problém. Jako velký problém se ovšem ze strany 

narátorů a narátorek ukázala nutnost psát stále dokola žádosti o finanční příspěvky, a dále také

velké průtahy kolem přidělování financí a informování organizací, jak velký finanční obnos    

v konkrétním roce od státu obdrží. 

„V současné době, březen bude pomalu končit, a my nemáme vůbec ani jedinou zprávu o tom,

kolik peněz budeme mít v letošním roce. Nejdříve, jestli se to dozvíme, tak to bude v dubnu, 

což znamená, že první čtvrtletí jaksi věštíme z koule.“ (OP, odst. 17) 

     Při otázce, co konkrétního by měl stát podniknout (co by mohlo vést k vyřešení těchto 

nedostatků), přišla většina narátorů a narátorek s nápadem garance pravidelného příjmu. 

„Ale myslím si, že by takováto organizace, která má takovouto letitou zkušenost, výsledky, 

záběr, tu potřebnost, tak by si určitě zasloužila nějaké pravidelné příjmy od státu, co já vím.“ 

(MN, odst. 11)

 „Takové ty osvědčené, zajeté, letité s praxí, s výsledky, zkušené (organizace), by mohly mít 

třeba nějaký extra buřt, že by mohly dostávat ty finance pravidelně, aby měly ty peníze jisté.“ 

(MN, odst. 20) 

„Já si myslím, že by to mohlo být to, že pokud ta organizace splní nějakou akreditaci nebo 

bude mít nějaké standardy kvality, že by mohli mít částečně nebo i cele garantovaný příjem, 

že by to pokrylo větší část nebo část toho rozpočtu.“ (IJ, odst. 18) 

„Mně by přišlo dobré, nevím, v jaké fázi to teď je, ale mluvilo se o tom, že by si stát,                

na základě zkušeností a rozborů vybral pro určité oblasti pár organizací, u kterých by věděl, 

teď nevím, jestli tam byla doba tří nebo pěti let, které by měly garantovanou na tuto dobu 

podporu.“ (GH, odst. 16)  

     Téměř všichni narátoři a narátorky mluvili o tom, že se z  hlediska financování nelze          

v současnosti spoléhat pouze na stát, přestože může z velké části finančně zajišťovat chod       

a fungování Acorusu. Jako velkou změnu oproti začátkům organizace vnímali daleko větší 

zaměření Acorusu na PR a fundraising, které spolu dle názorů daných osob velmi souvisí.       
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Ve velké míře byla tato změna spojována s převzetím role fundraiserky současnou zástupkyní 

ředitelky Acorusu, která se tomuto tématu začala velmi aktivně věnovat. 

„A hodně teď v poslední době vnímám, takové tři čtyři roky, že jsme se vrhli na PR                 

a fundraising, jako jiný typ financování, než jsou granty a dotace.“ (OP, odst. 2) 

„My jsme zjistili, že ten fundraising je v podstatě nezbytný a to PR taky, takže teď máme 

poměrně nově pracovnici na fundraising a PR,... myslím, že tahle oblast se teď dobře rozjíždí,

a je to i v souvislosti s tím, že dnes už je to nezbytné.“ (IJ, odst. 31) 

     Díky dobrému PR a fundraisingu se na poli financování otevírá možnost zapojení různých 

nadací, firem, pořádání benefičních akcí aj. V rámci vlastních denních služeb a pracovních 

porad jsem si všímala toho, že v podstatě v průběhu celého roku přicházeli nejrůznější 

finanční příspěvky na chod Acorusu, případně na konkrétní službu či program, ze strany 

nadací, menších i větších společností apod. Narátoři a narátorky mluvili i o možnosti finanční 

pomoci z řad široké veřejnosti. Dobrá spolupráce týkající se finanční pomoci je již                  

v současnosti dle dvou osob navázána např. s rodiči z Pražské britské školy, kteří Acorus 

aktivně finančně podporují. Dosavadní zkušenosti většiny osob jsou však zatím takové, že 

široká veřejnost obvykle nabízí nejprve materiální pomoc a až poté, na základě dobrých 

zkušeností, přistupuje také k pomoci finanční. 

„Veřejnost má vždy tendenci poskytovat spíše materiální pomoc. Což je logické a je to 

vlastně i taková výměna vizitek. Ti lidé nabídnou nejdříve oblečení po dětech, popřípadě 

hračky, a když se s nimi naváže kontakt a nějakým způsobem se s nimi pracuje, tak občas 

pošlou i nějaký finanční příspěvek, případně i opakovaný finanční příspěvek. Takto se to 

nabaluje. Věřím tomu, že skutečně je potřeba vytvořit si základnu a poté po té pyramidě 

postupovat dál. Strašně málo kdo, z veřejnosti, ať se to týká firem nebo jednotlivců, tak        

na začátku dává peníze.“ (UV, odst. 31)

     Bez ohledu na to, odkud finance Acorusu plynou, je stále pociťován jejich nedostatek.       

V následujícím výčtu uvádím zaznamenané skutečnosti, na které má podle narátorů                 

a narátorek vliv nedostatek finančních prostředků: 
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a) Ohrožení poradenské služby. Na službu Odborné sociální poradenství bývají dle názoru 

dvou osob vyčleňovány od státu vždy velmi malé příspěvky, které se poté musí hledat někde 

jinde. Dle názoru jedné osoby to může být zapříčiněno velkým množstvím zaregistrovaných 

poradenských služeb. 

„A úplně nejhorší je poradenství, a to z toho důvodu, že většina, nebo velké množství 

neziskových organizací, když se registrovali, tak si zaregistrovali službu odborné sociální 

poradenství, i když nemají samostatnou poradnu. Například domov pro seniory má 

zaregistrováno odborné sociální poradenství, protože mají pocit, že takto stejně radí. Když se

potom optikou magistrátu na to podívají a vyjedou si ty registrace, tak zjistí, že je strašně 

moc poraden v Praze. Takže z jejich optiky od stolu je samozřejmě nechtějí hradit. Poradna, 

která je u nás nezbytná pro nějakou bezpečnost, tak je vždycky hodně očesávaná, a to vnímám

jako nedobré.“ (OP, odst. 20) 

b) Konkurenční boj mezi organizacemi. Co se týká konkurence mezi jednotlivými 

organizacemi, které poskytují pomoc osobám ohroženým DN, někteří narátoři a narátorky 

mluvili o určitém chránění know how a neochotě spolupracovat především ze strany 

organizace ROSA, tato neochota však již mírně polevuje. Jinak se narátoři a narátorky 

vyjadřovali v tom smyslu, že konkurenci zapříčiňuje právě nedostatek financí. Samotné 

organizace mezi sebou konkurenční prostředí vytvářet nechtějí.  

„Konkurenční prostředí myslím funguje. Je to dáno zase nastavením a bojem o peníze, to 

znamená vůbec o fungování těch organizací, takže tohle je myslím dáno tím prostředím, ne že 

by to ty organizace sami chtěly nebo by to bylo jejich cílem. Je to tak, že my fungujeme v tom, 

že vlastně z těch zdrojů, které jsou omezené, musíme získat prostředky.“ (IJ, odst. 24) 

„Ono je to dané právě i tím přidělováním financí. Každá ta organizace si chce z toho koláče 

ukrojit co nejvíce pro sebe.“ (UV, odst. 20) 

c) Velká vytíženost jednotlivých pracovníků a pracovnic. Z důvodu nízkých finančních 

prostředků na vyplácení mezd musí být velký objem práce proveden v rámci stanovených 

pracovních hodin. Pokud chce pracovník či pracovnice věnovat určitému případu větší prostor

a pracovat např. přesčas, nebývají tyto hodiny většinou propláceny. Toto pracovní nasazení 

zapříčiňuje velké vyčerpání a únavu jednotlivců a může následně vést k větší koncentraci        
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na výkon a menšímu zaměření na klientelu jako takovou, a tím pádem i k omezování kvality 

služeb. 

„Já tam vnímám velký tlak s časem, že nemám šanci někdy ty věci stihnout, může to být tím.   

A vnímám tam, že už někdy i já sám/sama za sebe omezuji to povídání si, takovou tu 

přirozenou intervizi, protože vím, že pak nestihnu ty věci, které musí být napsané                     

na papíře,...“ (GH, odst. 6) 

d) Nedostatek terapeutické pomoci. Řada osob v rozhovorech vyjadřovala potřebu               

po možnosti rozsáhlejší a intenzivnější terapeutické pomoci pro klientelu Acorusu. Co se týká

především poradenských služeb, naráží zde případné rozšiřování terapeutické práce dle 

výroku jedné osoby na vlastní kapacity terapeutek, ale také na finanční limity Acorusu. 

„… ty terapeutické hodiny, ať už tedy v počtu terapeutek nebo navýšení hodin, ale to není       

v současné době v důsledku možné. ... ty (terapeutky) nemají kapacity na rozšíření hodin, ale 

řešíme to se Z., nějakým způsobem s tím pracujeme a je cílem to rozšířit, ale velmi to stojí      

na finančních možnostech.“ (EF, odst. 14) 

e) Omezování vzájemného sdílení mezi pracovníky. Jako důležité momenty sdílení 

informací v rámci pracovního týmu jsou vnímány, kromě běžného probírání případů klientek 

např. během směny, hlavně porady a supervize. Především jedna osoba se vyjadřovala             

k faktu, že se již noční pracovníci a pracovnice AD neúčastní supervizí, protože by to bylo 

finančně nákladné. Tímto dochází k jakémusi „vylučování“ nočních pracovníků z klientské 

práce, i když je pravda, že noční pracovníci rozhodně nepřicházejí do styku s klientkami         

v takové míře, jako pracovníci denní. Celkově jsou noční pracovníci více odpojeni od chodu 

organizace. 

„Když se tady máme sejít úplně všichni, mají nám zaplatit dvě hodiny (supervize), plus ještě 

paní Vodáčkovou, tak je to strašný balík.“ (KL, odst. 15)   

     V rámci svého pozorování jsem také zaznamenala, že došlo k vytvoření „sdílených 

úvazků“, tedy k vytvoření dvojic lidí z pracovního týmu, které se na poradách střídají -            

to znamená, že se jednotlivé osoby dvojice neúčastní všech porad týmu. K tomuto opatření 
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bylo přistoupeno právě kvůli finanční nákladnosti proplácení hodin strávených na poradách 

(VTP, s. 23). 

f) Chybějící systematická práce s dobrovolníky. V rozhovorech jsem se jednotlivých 

narátorů a narátorek ptala také na to, co si myslí o dobrovolnictví v Acorusu. Toto téma mě 

zajímalo kvůli tomu, že jsem jako dobrovolnice v Acorusu sama působila. Většina osob si 

uvědomovala, že se dosud nikdo dobrovolníkům příliš nevěnoval a že je škoda tohoto 

potenciálu nevyužívat. Zároveň se však tyto osoby vyjadřovaly v tom smyslu, že je nutné 

vytvořit konkrétní koncept práce s dobrovolníky, určitý systém, a zároveň vyčlenit člověka, 

který se bude práci s dobrovolníky věnovat. A zde se opět vynořují finanční limity 

organizace. 

„...kdyby měla O. úvazek jenom na dobrovolníky, tak se nám to vůbec nevyplatí. Za to, co 

bychom platili O. za systematickou práci s dobrovolníky, a na to, kolik jich potřebujeme, tak 

bychom si je mohli zaplatit.“ (OP, odst. 10)

     Acorus se však i přes tyto obtíže rozhodl na zajištění systematické práce s dobrovolníky 

vyčlenit jednu pracovnici AD, která absolvovala kurz pro organizátora dobrovolníků a pustila 

se do vytváření požadovaného systému práce (VTP, s. 52). Zda byla celá situace ve výsledku 

nějak speciálně finančně ošetřena, nevím. 

g) Nízké finanční ohodnocení. Narátoři a narátorky hovořili také o tom, jak vnímají své 

nízké finanční ohodnocení vzhledem k náročnosti dané práce a také k potřebné odbornosti, 

která vzhledem k dané problematice není vůbec zanedbatelná. Pokud by byly k dispozici 

vyšší mzdové prostředky, tato situace by se tím mohla zlepšit. 

„Jde sem málo prostředků, přičemž je to zase o tom, že ta práce je neuvěřitelně stresová, jsou

tady největší rizika vyhoření, když se to dá do srovnání s žebříčkem ostatních profesí, a hezky 

k tomu přímá úměra k málo platům.“ (CD, odst. 16) 

„… zároveň vnímám to, že je to velmi nedostatečně finančně ohodnoceno, že je to opravdu 

náročná práce, a že to je tak podpodnocené, když se člověk podívá na průměrný plat, že je to 

směšné.“ (GH, odst. 34) 
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h) Nevyhovující stav AD. V souvislosti s finančními omezeními se narátoři a narátorky 

vyjadřovali také k podmínkám bydlení v AD Acorusu, které by mohly být kvalitnější              

a komfortnější. Na jedné straně narátoři a narátorky pochybovali o tom, zda se vůbec vyplatí 

investovat finance do rekonstrukce stávajícího objektu. 

„Jak jsem řekla, já tam vnímám, co se týká objektu jako takového, spíše vhodnost toho 

objektu, je to zastaralé. Myslím si, že ti klienti nemají takové soukromí, že možná by byl jiný 

objekt lepší z hlediska všeho. ... Pokud by to neměl být jiný objekt, ale tady tento, tak otázkou 

je, kolik by stály investice, zda by to vůbec stálo za to opravit. Acorus je tady v nájmu, takže 

bychom zvelebovali objekt někoho jiného a finančně by to pohltilo hodně peněz, takže to asi 

možné není. Ale pokud by se do toho dalo investovat, tak možná že by se s tím daly dělat 

zázraky, ale je to o penězích, což si myslím, že na to nebudeme mít.“ (QR, odst. 16) 

     Na druhé straně se vynořila také otázka, zda se již rovnou nepřestěhovat do nových 

prostor. Tři osoby však uvedly, že přesun do jiného prostoru a jeho hledání v současnosti není

tématem, které by Acorus aktivně řešil. 

„Konkrétně pro mě je to otázka objektu, ... pořád to mám spojené s tím, jak dlouho tato 

budova vydrží. Ale zatím bych řekla, že tady není ta vůle dát si tu otázku, ne jak dlouho 

vydrží, ale jestli chceme shánět jinou budovu.“ (UV, odst. 3) 

„Myslím, že cíl, který by měl být naplněný a nedaří se ho naplnit, je ten nový dům. To si 

myslím, že je dlouhodobý cíl, který se pořád odsouvá.“ (GH, odst. 2) 

     Jen okrajově bych zde ještě chtěla zmínit fakt, že ačkoliv je AD Acorusu prezentován jako 

utajený resp. neveřejný, tato utajenost či neveřejnost není bohužel stoprocentní, což uváděli 

během dotazování téměř všichni narátoři a narátorky. Jelikož tuto informaci vnímám jako 

citlivou a nerada bych jí ohrožovala bezpečnost AD, nebudu se k ní již blíže vyjadřovat. 

48



3.3.2   NASTAVOVÁNÍ LEGISLATIVY STÁTEM

     V této kategorii jsem se pokusila o zachycení vnímání vztahů Acorusu a státu očima 

jednotlivých narátorů a narátorek. Dané osoby vnímají stát především v rovině poskytovatele 

finančních prostředků, a to hlavně na úrovni magistrátů a jednotlivých městských částí. 

Financováním jsem se již zabývala v rámci předchozí kategorie, proto bych se zde chtěla 

soustředit hlavně na druhou rovinu vnímání státu, kterou je jeho pojetí jako tvůrce zákonů. 

Stát dle většiny osob nastavuje a tvoří zákony, které v první řadě ovlivňují chod a fungování 

samotných neziskových organizací. Dále pak vytváří zákony, které mají vliv na cílovou 

skupinu Acorusu, tedy na osoby ohrožené DN. 

     Převaha osob se vyjádřila v tom smyslu, že stát se o téma DN zajímá, řeší ho a uzpůsobuje 

této problematice i legislativní opatření. 

„Už je to i pro tu státní správu i pro ten stát důležité téma, kterému se chce věnovat. Jsou 

tomu přizpůsobené zákony.“ (ST, odst. 15) 

„Takže od té doby, na tom prostoru těch šestnácti sedmnácti let, se podařilo strašně moc, 

vzhledem k tomu, že dřív se o tom nemluvilo, bylo to normální jakoby. Teď už od té doby je 

institut vykázání, vznik trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, vznikají 

metodiky na policii, jak zjišťovat, zda se jedná o násilí, vzniklo co všechno kolem soudu          

s obětí domácího násilí, například v kategorii zvlášť zranitelných obětí. Rozhodně se udělalo 

hodně v tom smyslu, že už je tam to pojmenovávání, že se to snaží nějakým stylem řešit,...“ 

(CD, odst. 18) 

„I to předběžné opatření, jak vzniklo, že opravdu ta oběť je upřednostněna i v tom trestu. 

Myslím si, že jsou to dobré kroky, že se to opravdu posunulo, ty práva oběti. Myslím si, že 

legislativa je rozhodně nastavená lépe, než byla,...“ (GH, odst. 20) 

     Jedna osoba mluvila přímo o konkrétním pozitivním vlivu zákona o obětech trestných činů

na klientku Acorusu. 

„Jenom jsem tam vnímal/a na konkrétním příběhu konkrétní klientky, když probíhalo soudní 

řízení a zapojili se tam ty nové atributy ze zákona o obětech trestných činů, jak to bylo 
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opravdu jinde. Od toho, že mohla mít důvěrníka, zmocněnce, nemusela vypovídat před 

agresorem. Opravdu tam byla spousta věcí, které to posouvaly dopředu. Teď se ještě rozšířilo

spektrum předběžných opatření, takže v tomto vidím, že posun je, v legislativě se věci dějí.“ 

(UV, odst. 17)

     Narátoři a narátorky zároveň zmiňovali, že ač již některé oblasti práva berou v potaz osoby

ohrožené DN, především právo trestní, v jiných oblastech mohou nastat komplikace např.       

při stanovování střídavé péče. Dalším omezením pak může být aplikace legislativy v praxi      

ze strany úřadů, soudů, policie apod. 

„Já si myslím, že legislativní úprava se lepší, udělala velký pokrok a není špatná, i když 

bychom mohli ještě nějaké věci dolaďovat. Problém je s aplikací v praxi. A ještě je otázka,     

na které oblasti práva se díváme. Myslím, že v trestu, teď jak to přineslo ten nový zákon          

o obětech, tak ten je převratný, otázka je jeho aplikace v praxi. Pak máme ale nový občanský 

zákoník a ten trend i v tom opatrovnickém řízení, kde to jde k velkému posilování práv obou 

rodičů a tam nějak... myslím si, že je možná zajištěná ochrana dětí ve smyslu toho 

předběžného opatření na ochranu před domácím násilím, ale pokud jde o úpravu poměrů, 

pokud jde o styk s tím druhým rodičem, myslím si, že tam nikde není žádné ustanovení             

o domácím násilí. Myslím si, že je veliký problém, pokud jde o aplikaci a praxi soudů, kdy 

největší váhu mají soudní znalecké posudky.“ (MN, odst. 30)

„Tady je zákonem stanovená povinnost, že policisté mají informovat o neziskových 

organizacích, které právě poskytují konkrétní oběti konkrétní pomoc, oni vůbec neví, neumějí,

nefunguje to.“ (CD, odst. 17) 

„Teď naopak udělali (policisté) krok zpět v nějaké vnitřní směrnici, že když tam přijde oběť    

a líčí týrání doma, tak první krok je, že ji vyšetřovatel pošle na psychiatrický znalecký 

posudek, což je podle mě retraumatizující, když máme půl roku zákon o obětech. Takže je tam

toho hodně za těch sedmnáct let, proti tomu nic, ale je třeba na tom pracovat dál.“ (CD, odst.

18) 

„Myslím si, že legislativa je rozhodně nastavená lépe, než byla, a to používání legislativy, to 

je zatím oříšek, jak pro pracovníky na úřadech, tak pro policisty a všechno. Pokud jsou tam 

pořád ti samí lidé, tak to nedokázali úplně přijmout, že ta pozice je jiná.“ (GH, odst. 20) 
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     Co se dále týká vztahu Acorusu jakožto neziskové organizace a státu, dvě osoby se 

vyjádřily v tom smyslu, že by uvítaly také větší propojení neziskového a státního sektoru. 

„Takže z tohoto pohledu si myslím, že by se mohl stát více starat, protože toto zařízení zase 

dělá něco pro klienty, kteří jsou součástí státu a ten systém by mohl být nějakým způsobem 

provázanější.“ (QR, odst. 18) 

„Ještě  je ale třeba pomoci, protože ta práce pracovníků v neziskové organizaci, těch 

skutečných odborníků, konkrétních na konkrétní oblast, ti lidé jsou připraveni spolupracovat,

ale ta jejich práce by měla navazovat na státní zaměstnance jako je například policie, soudci,

prostě orgány činné v trestním řízení. Tady je to perfektní v tom, že ten zákon je nádhera, 

nádhera je dotace, ale mohla by tam být například ze strany ministerstva nějaká koordinace 

spolupráce policie – neziskovky.“ (CD, odst. 17) 

3.3.3   INTERAKCE S VEŘEJNOSTÍ A DALŠÍMI NO 

     Pod tuto kategorii jsem se rozhodla zahrnout reflexi narátorů a narátorek ohledně 

vytváření interakcí a navazování vztahů - v první rovině s veřejností, ve druhé s dalšími NO, 

které se zaměřují na stejnou nebo podobnou cílovou skupinu jako Acorus. 

1) Rostoucí význam oslovování veřejnosti

     Opět většina narátorů a narátorek zastává názor, že je důležité oslovovat širokou, 

odbornou i ohroženou veřejnost. Dvě osoby uvedly, že se dá s tématem pomoci obětem DN 

dobře pracovat, je to téma, které lidi zajímá a chtějí mu věnovat pozornost. V poslední době, 

nejdéle v horizontu čtyř až pěti let zpátky, vnímá většina narátorů a narátorek aktivitu 

Acorusu směrem k jeho propagaci. Sama jsem zaznamenala i snahy jednotlivců z řad 

Acorusu k jeho propagaci např. na školení, které pořádala jiná organizace, či                            

na mezioborovém setkání ohledně problematiky DN (VTP, s. 11). Jedna osoba také                

v rozhovoru uvedla, že nemá problém se zapojením do propagace Acorusu např. 

prostřednictvím distribuce letáčků při svých dalších pracovních aktivitách. Jednotlivé osoby 

zde také hojně uváděli zapojení nynější zástupkyně ředitelky do PR a fundraisingu, což 

vnímají jako posun této oblasti k lepšímu. Díky nasazení zástupkyně ředitelky pořádal Acorus

v roce 2014 první ročník charitativního pochodu, v roce 2015 benefiční koncert, přičemž jsou

tyto akce vnímány jako účinné spojení oslovování veřejnosti a potenciálního zisku financí. 
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„Myslím si, že teď tam I. s P. dělají velký kus práce, že vytvářejí takovou základnu pro to, aby

byl Acorus více vidět. Myslím, že to v minulých letech byla jedna z hodně zanedbaných částí. 

Na to, jak kvalitní služby jsme poskytovali, tak se o nás málo vědělo. Spíše o nás věděla ta 

odborná veřejnost než široká veřejnost.“ (ST, odst. 29) 

„Teď třeba co byl ten benefiční pochod, to je vlastně prezentace navenek. Stejně tak ten 

koncert, který bude. Takže Acorus se snaží prezentovat navenek.“ (AB, odst. 32) 

„... více se o nás mluví, více máme nějaké aktivity pro širokou veřejnost. Když to srovnám      

s dobou dejme tomu před pěti lety, tak si myslím, že o nás téměř nikdo nevěděl, jenom ten, 

kdo nás potřeboval. Teď díky I., a L. možná ještě, jsou akce jako ten pochod, co byl, teď bude 

další koncert, už byl jeden koncert. Myslím si, že se dostáváme daleko více do povědomí než 

to bylo dříve.“ (KL, odst. 4) 

     Zároveň zde však podstatná část narátorů a narátorek uvedla, že Acorus ještě není zdaleka 

tak známý, jak by mohl být a že jsou zde jiné organizace, které před Acorusem v tomto 

ohledu „vedou“ - jsou jimi ROSA a Bílý kruh bezpečí. 

„Myslím, že teď je udělán velký kus práce směrem k propagaci, ale samozřejmě ještě jsme      

v závěsu. Každý zná Bílý kruh bezpečí, potom zná ROSU, a potom řekne, že třeba o nás vůbec

neslyšel.“ (OP, odst. 35) 

     Jedna osoba uvedla, že by se jako nástroj oslovování veřejnosti dal daleko lépe využít 

facebookový profil Acorusu. V současnosti tento profil sledují především bývalé klientky, 

avšak byl by zde prostor pro zapojení širšího pole sledujících např. prostřednictvím sdílení 

zajímavých informací o DN, otevíráním témat k diskuzi apod. Jedna osoba zmínila, že jako 

dobrý nástroj propagace vnímá odborné dokumenty o DN. Dokumenty jsou dle názoru této 

osoby dobrým informačním zdrojem a zároveň dokáží člověka upoutat a vtáhnout do tématu. 

Ohledně vytvoření takového dokumentu Acorus aktuálně vyjednává. Další možností, jak 

oslovit veřejnost, se mi jeví i publikační činnost. Acorus zatím vydal čtyři publikace 

zabývající se problematikou DN. Aktuálně není dle slov narátorů a narátorek aktivně 

plánováno vydání další publikace, pokud by se však mělo přistoupit k napsání nové knihy, 

mohlo by se jednat o sbírku kazuistik. 
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     Co se týká úrovně povědomí společnosti o problematice DN, narátoři a narátorky uváděli, 

že se o DN již mnohem otevřeněji mluví, obecně vzrůstá povědomí o pomáhajících 

organizacích, a na tuto problematiku se zaměřují i média. Jedna osoba dávala tento nárůst 

pozornosti do souvislosti s vydáním Národních akčních plánů. 

„Díky tomu Národnímu akčnímu plánu bych řekl/a, že je na ni více zaměřena pozornost. 

Dříve se vůbec něco takového jako domácí násilí neřešilo. První akční plán to trochu 

pozvedl. Mezitím se vznikem intervenčních center, institutem vykázání a tak, se tomu ta 

pozornost začala věnovat. Teď jsem cítil/a, když se schvaloval ve vládě ten NAP, tak že hodně

silně byla zaměřena média na domácí násilí. I často volali sem a prošlo to novinami.“ (OP, 

odst. 22) 

     Jedna osoba však uvedla, že si myslí, že je veřejnosti prezentována hlavně fyzická podoba 

DN a na ostatní se již tolik důrazu neklade. 

„Myslím, že hodně komunikované je hlavně fyzické násilí, které tvoří jenom část domácího 

násilí. Že to je to, na co veřejnost už dobře slyší. Bít se lidé nemají, ale domácí násilí je 

složitější, než že by šlo jenom o fyzické útoky.“ (ST, odst. 31)  

2) Omezení spolupráce pouze na úrovni jednotlivých organizací

     Dle výpovědí jednotlivých osob Acorus jednoznačně spolupracuje s celou řadou organizací

a vytvořil si, za léta svého působení mezi těmito organizacemi, dobré profesní jméno. 

Narátoři a narátorky jako spolupracující organizace nejčastěji uváděli pražské intervenční 

centrum, o.s. Magdalenium a organizaci WOMEN FOR WOMEN. Spolupráce zde však 

sestává především z předávání klientely či ze vzájemného doplňování jednotlivých 

poskytovaných služeb. 

     U jedné konkrétní organizace, která zprostředkovává především asistované setkávání 

rodičů s dětmi, se kterou Acorus prostřednictvím doporučování klientek hojně spolupracoval, 

se tato spolupráce ukázala v poslední době jako nefunkční. Stížnosti klientek, že jsou v rámci 

služeb této organizace tlačeny do něčeho, co sami nechtějí, či ohledně neprofesionálního 

přístupu ze strany pracovnic, jsem zaznamenávala již od srpna 2014 (VTP, s. 21). Především 

na základě této zpětné reflexe od klientek se Acorus rozhodl od spolupráce s touto organizací 

začít pomalu ustupovat. 
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„Pro Dialog bych teď řekl/a, že možná s nimi spolupracujeme nejvíc, ale že to teď někde 

skřípe. To víme od klientek.“ (OP, odst. 27) 

„ … docela snaha o spolupráci byla i s ProDialogem, to mi přišlo, že bývalo mohlo být 

nějaké navázání dobré spolupráce, ale zase se to ukázalo jako nefunkční zrovna s nimi.“ 

(GH, odst. 23)  

     Acorus je členem Koalice organizací proti domácímu násilí, zkráceně Koordony. Tato 

koalice má sdružovat specificky zaměřené neziskové organizace napříč Českou republikou     

a jejími cíly je mj. i prosazování systémových změn. Z výpovědi jedné osoby však vyplývá, 

že Koordona v současnosti není příliš činná, což znamená, že organizace se nijak plošně 

nepodporují ani nesetkávají, a spolupráce se v tomto ohledu omezuje. 

„Byli jsme hodně provázaní kolem Koordony, ale Koordona teď spí a nikdo není ochoten tam

moc aktivně pracovat, takže jsme už dlouho nic nedělali.“ (OP, odst. 27) 

     Jako deficit v rámci spolupráce mezi organizacemi vnímaly dvě osoby také to, že se 

Acorus příliš neangažuje na mezinárodní úrovni, a že zde tím pádem chybí udržování 

kontaktu s mezinárodními trendy. Určitou roli zde však může hrát i jazyková bariéra. 

„A v čem ještě já vidím možnost zlepšení, je nějaké zapojení do mezinárodních sdružení, …“ 

(EF, odst. 17)

3.3.4   PŘEHODNOCOVÁNÍ STRUKTURY POMOCI 

     V rozhovorech s jednotlivými narátory a narátorkami jsem zaznamenala také to, jak se 

vyjadřovali ke službám, které Acorus poskytuje. Obecně lze říci, že si všechny osoby 

uvědomují postupné rozšiřování služeb Acorusu a zároveň také posun směrem                         

k profesionalizaci vlastní práce. 

„Takže cítím, že teď je to takové velmi dynamické, profesionální – to jsou asi ty dvě slova, 

která mě napadají. Je to hodně strukturované, tak to mě napadá, že to je teď. Když si to tak 

vezmu zpátky, tak za poslední čtyři roky, ... , to rozhodně nemělo ty dimenze jako to má teď.“ 

(GH, odst. 1) 
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„... , že ta organizace jednoznačně rozšířila své služby. ... Myslím si, že došlo k větší 

profesionalizaci, k většímu oddělení služeb, na jedné straně azylový dům a krizová pomoc,      

na druhé straně poradna. A rozšíření dalších aktivit, vlastně vzdělávání, které je už takovým 

samostatným blokem, a přednášková činnost v rámci těch preventivních aktivit na středních 

školách.“ (EF, odst. 2) 

„Hodně jsme na to nabalili další věci. Když jsme začínali, tak byl Acorus jako takový, a říkali

jsme, že máme dva programy, pobytový a ambulantní. Ambulantní je dnes poradna a další 

věci, pobytový byla krize a azyl. Toto rozdělení bylo v podstatě od začátku, jenže zákonem      

v roce 2007 se z toho udělaly ty škatulky jako sociální služby. K tomu přibyly právní věci, 

právníky jsme neměli od začátku. Poskytování právních informací je úplně nové.                   

Se vzděláváním jsme začali poměrně brzy, já mám pocit že už někdy v roce 1999, to už jsme 

vzdělávali pracovníky. To jsme jenom vypilovávali. No a teď je velký balík LOCIKA.“ (OP, 

odst. 2) 

      Jednotliví narátoři a narátorky také mluvili o tom, že došlo s postupem doby k jisté změně 

u služby AD. Dříve chod AD fungoval více na komunitní úrovni, s klientkami se více 

hovořilo, byl jim věnován větší prostor. Práce byla více psychosociální. Tato změna může být 

dána již výše zmiňovanou profesionalizací práce a také nutností zvládnout velké množství 

práce v malém časovém rámci, o které jsem již psala výše. 

„...my jsme na začátku s těmi klienty vážně hodně trávili ten čas. Když byl člověk na denní 

službě, tak byl minimálně polovinu času s klientkami nahoře. Bylo to o běžném sdílení, 

přirozeném učení péče o děti, kolem domácnosti a tak. Mám pocit, že toto se tou 

profesionalizací a tím..., že člověk musí sedět dole, protože musí každou věc desetkrát zapsat, 

kterou udělá, do toho je mnohem víc telefonů a všechno. … Protože si myslím, že potom je 

něco život nahoře, něco my dole, a že my si myslíme, to co oni prožívají nahoře a co tam řeší, 

a myslím, že to mnohdy vůbec nevíme, a předtím to byla úplně přímá zpětná vazby každý den. 

Každý den jsme měli denní komunity, že se každý den vyhodnocovalo, co se povedlo, co kdo 

řešil, mohly to být blbosti, ale byl tam ten prostor, že věděli, že můžou něco říct, potom se to 

odbouralo.“ (GH, odst. 5) 
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„Myslím si, že Acorus opravdu zezačátku fungoval hodně komunitním způsobem. A to bylo to,

co nám pomáhalo řadu věcí, jak mezi námi, tak s klienty, upracovávat. A už si myslím, že ty 

služby jsou nastavené jinak.“ (ST, odst. 43) 

     Jedna osoba se však k této změně vyjádřila v tom smyslu, zda tento styl práce nemůže vést 

spíše k „zneschopňování“ klientek. 

„... dříve tady byl více ten systém komunitní práce, že ty komunity byly častěji a tak. To prostě

naráží na ty kapacity. I když říkám, že to se mi docela líbí, spíše jako nápad. Nejenom na ty 

kapacity, ale také na to, jak moc by to těm ženám bralo ty kompetence.“ (MN, odst. 15) 

     V rámci této kategorie, která reflektuje přehodnocování struktury pomoci poskytované 

Acorusem osobám ohroženým DN, jsem si dále určila dvě následující subkategorie: 

1) Bilancování dětského centra LOCIKA

     V první fázi pořizování rozhovorů, na konci roku 2014, jsem se v otázkách na dětské 

centrum aktivně nezaměřovala. S počátkem nového roku se však vznik nového dětského 

centra ukázal jako velké téma, a proto jsem do rozhovorů zařadila další otázky zaměřující se 

na zjištění postojů vůči tomuto centru. Ohledně vzniku nového centra LOCIKA jsem               

u narátorů a narátorek zaznamenala dva následující trendy smýšlení: 

a) Odborná pomoc zacílená v první řadě na děti je velmi důležitá. Nové centrum se má 

věnovat dětem, které mají zkušenost s DN. Na první místo zde má být kladen právě zájem 

dítěte. Dříve Acorus poskytoval služby i dětským klientům, ovšem větší pozornost byla stále 

věnována především jejich matkám. Navíc zde nebyla možnost jak poskytnou dostatečnou 

péči i případným zájemcům o ambulantní péči - arteterapie a další programy totiž byly 

poskytovány pouze dětem, které byly ubytovány společně s matkou v AD Acorusu. Dle mého

vlastního názoru založení centra LOCIKA velmi dobře koresponduje s požadavky v obou 

Národních akčních plánech na větší zaměření se na specifickou práci s dětmi, které zažily 

DN. 

„Domnívám se, že je dobře, že vzniklo centrum Tři pilíře, protože tato poptávka                      

ve společnosti byla. Já jsem to tady vždy reflektovala, když volaly na linku převážně matky, 
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které již nějakým způsobem problematiku domácího násilí měly někde ošetřenou, ale hledaly 

pomoc pro děti, a to jsme nemohli nabídnout.“ (UV, odst. 2) 

„... ale ty děti v poslední době vnímám, že je opravdu hodně důležité, aby se s nimi pracovalo 

intenzivněji, terapeuticky. … Řekla bych, že je to čím dál víc vidět na těch dětech, nebo jestli 

je to tím, že to já čím dál víc vidím a znám. Je to hodně důležité pracovat s těmi dětmi.“ (MN, 

odst. 4)

„… tak teď se ukázalo, že tou další cílovou skupinou jsou i děti, a je zapotřebí na to reagovat 

a změnit strukturu, vymezit další kompetence, rozšířit služby.“ (CD, odst. 5) 

b) Paradigma práce v centru LOCIKA se liší od paradigmatu Acorusu. Zde je nutné říci, 

že centrum LOCIKA sice vzniklo a je prezentováno jako jedna z dalších služeb Acorusu, 

avšak zatím není plně ujasněno, jakou autonomii bude v rámci Acorusu mít. Současné 

směřování nasvědčuje tomu, že bude stát spíše vedle Acorusu, jako jeho odnož. Sami 

pracovníci a pracovnice Acorusu volají po tom, aby se vzájemné prolínání Acorusu                 

a LOCIKY více ozřejmilo. Z tohoto důvodu již byla domluvená společná supervize všech 

existujících služeb organizace (VTP, s. 55). 

     Další střet však nastává ohledně paradigmat práce v jednotlivých službách. Acorus jako 

takový si v začátcích práce stanovil, že nebude pracovat s osobou násilnou. 

„Potom jsme si vymezili, že nebudeme pracovat s agresory, vůbec. … Myslím si, že je špatně, 

aby organizace, která je podpůrná, a my teď jsme podpůrní směrem ke klientkám jako            

k obětem, tak aby pracovala i s tou druhou stranou. Že by nemusela být věrohodná pro ty 

oběti.“ (OP, odst. 41) 

     V rámci centra LOCIKA se však ukazuje, že je práce s osobou násilnou, resp. s druhým 

rodičem dítěte, nutná. Otázkou je, jak bude v praxi fungovat vzájemné střetávání práce 

Acorusu, nejvíce patrně azylového zařízení, kde se mají hájit v první řadě zájmy klientky        

a má se dbát na její ochranu před násilím, a dětského centra. Z úst narátorů a narátorek 

zaznívaly většinou souhlasné komentáře nad tím, že by se s osobou násilnou mělo pracovat 

jako s rodičem. Zároveň se však objevovaly i výroky vyjadřující obavy nad tím, zda se tímto 

přístupem nepodkope důvěra klientek v Acorus jako celek. 
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2) Nerovnovážné rozdělení pomoci

     V rámci této subkategorie jsem se pokusila zachytit a reflektovat názory narátorů                

a narátorek ohledně potřebnosti rozdělení pomoci osobám ohroženým DN. Dvě osoby si 

všímaly toho, že klientky Acorusu, tedy dospělé ženy, oběti DN, mohou být někdy 

nabízenými službami až „přesyceny“. I ostatní narátoři a narátorky si pak všímali toho, že 

existuje ještě řada skupin osob ohrožených DN, kterým se Acorus věnuje jen málo, vůbec, 

anebo je zde jeho pomoc nějak limitována. Těmito skupinami jsou: 

a) Ženy, oběti sexuálního násilí. Poskytování pomoci ženám, obětem sexuálního násilí, již 

Acorus v minulosti zvažoval. Faktické rozšíření své cílové skupiny však zatím neuskutečnil. 

„Zamyslet se znovu, my už jsme o tom mluvili, ale nějak to nedopadlo, nad rozšířením             

na oběti sexuálního zneužití nebo sexuálního násilí.“ (KL, odst. 11) 

b) Muži, oběti DN. V současnosti mohou muži využívat ambulantní poradnu Acorusu, avšak 

co se týká pobytových služeb, jsou z nich vyloučeni. Ohledně společného soužití v jednom 

AD, který Acorus aktuálně provozuje, měli až na jednu osobu všichni jasný názor. Toto 

soužití by nebylo možné především kvůli interiérovým podmínkám AD, tedy malému 

intimnímu prostoru, který by zde museli všichni sdílet. Jako možné řešení poté většina osob 

uváděla zřízení jiného AD pouze pro muže. 

„Tady to na to není uzpůsobené. Jsou tady společná sociální zařízení. Kdyby tady vedle byla 

druhá budova, kde by to mohlo být pro muže, tak by to nebyl problém. Ale tady to působí tak, 

že je to omezené, je to bráno jenom jako pro ženy.“ (AB, odst. 39) 

„Všeobecně bych řekl/a za sebe, že jestli přijímat ženy nebo muže jako klienty, já bych v tom 

problém neviděl/a. Já v tom vidím problém, který tady vyvstává díky tomuto objektu a jak je 

to tady vlastně zařízeno, takže pokud by byl jiný objekt, jiného charakteru, kde by nebyly 

společné kuchyně, záchody, sprchy, tak já osobně bych se vůbec nebránil/a pomoci i mužům 

jako obětem domácího násilí, pokud by tedy využívali oni služby azylového domu s utajenou 

adresou. Já naopak si myslím, že mužům i ženám by se mělo pomáhat stejnou měrou, v tomto 

nejsem zaměřen/á jenom na jedno pohlaví, i muži mohou být obětí domácího násilí a mohou 

trpět úplně stejně jako ty ženy, akorát by to muselo být potom v tom zařízení vyřešeno tak, 
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aby to nebylo kontraproduktivní pro tu klientelu a aby mohli být to svoje soukromí v té 

intimitě.“ (QR, odst. 43) 

„Museli by mít svůj azylový dům. Je to kvůli prostorům a malému oddělení soukromí. Třeba 

ve sprše, WC, kuchyň, tam je velmi malý intimní prostor.“ (ST, odst. 36)  

     Z výpovědí narátorů a narátorek však vyplývalo, že o realizaci tohoto nápadu ani příliš 

nestojí. Může to být způsobeno tím, že mužů, obětí DN, kteří tento svůj problém přiznají, 

vyhledají pomoc a potřebovali by ubytování v AD, navíc ještě s utajenou resp. neveřejnou 

adresou, je opravdu velmi málo. Tím pádem ani pracovníci a pracovnice Acorusu nemusí cítit

potřebu tuto skupinu více ošetřit. 

c) Příslušníci minorit. Jedna osoba uvedla, že by se Acorus mohl více otevřít také 

příslušníkům minorit žijícím v České republice. Zpřístupnit pomoc více i nečesky mluvícím 

osobám. Služby Krizová pomoc a Odborné sociální poradenství lze v současnosti poskytnout 

v českém i anglickém jazyce, ostatních služeb se to však netýká (VTP, s. 12, 45). 

     Co se týká samotných žen, obětí DN, i v rámci této skupiny zaznamenaly jednotlivé osoby 

rozdíly, na které by měl být brán zřetel při poskytování pomoci. Na jedné straně stojí ženy, 

které mají nízký sociální statut, s DN se mohly setkávat již od dětství, byly dlouhodobě týrané

a zanedbávané, pochází z multiproblémového prostředí. Ty by potřebovaly dlouhodobější 

péči, než jakou jim nabízí Acorus, případně širší možnosti v oblasti následné pomoci - zde je 

možné ubytování pouze na dobu jednoho roku v AD, poté případně na další rok v bytě 

následné pomoci anebo docházení do ambulantní poradny. Další skupinou žen jsou pak ženy  

s vyšším sociálním statutem, ženy vzdělané, manželky politiků, velvyslanců, tzv. zelené 

vdovy apod., které nepotřebují tolik azylové ubytování, jako spíše pomoc formou 

ambulantních nebo terénních služeb. Problematické okamžiky mohou nastávat právě v rámci 

vzájemného soužití těchto dvou rozdílných skupin žen v AD Acorusu, pokud o ně stojí. Ne 

všechny ženy také musí zcela naplňovat představu „typické bezbranné oběti DN“.
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3.3.5   GENDEROVÁ DĚLBA „PRACOVNÍCH“ ROLÍ 

V rozhovorech jsem se zaměřila také na to, jak jednotliví narátoři a narátorky uvažují         

o poskytování pomoci obětem ohroženým DN ze strany mužů a žen, jelikož daleko větší část 

klientely organizace tvoří právě ženy, které mají s muži prozatím veskrze negativní 

zkušenosti. Mě samotnou při navázání spolupráce s Acorusem zaujalo, že v této organizaci 

pracují také muži, i když je jich pouze pár. Název axiální kategorie jsem vyvodila ze zjištění, 

že na zastání některých pracovních, ale i s konkrétní prací méně souvisejících, rolí se podle 

narátorů a narátorek hodí lépe muži a na jiné naopak ženy. 

Mé otázky v rozhovorech směřovaly v první řadě na zjištění názorů na mužské pracovníky 

Acorusu. Narátoři a narátorky vnímali na jedné straně fakt, že jsou pro ně mužští pracovníci 

důležití a přínosní ve více směrech. Na druhou stranu se také velmi často objevovaly obavy 

narátorů a narátorek z reakcí klientek na mužské pracovníky a snaha se s těmito obtížemi 

nějak vypořádat. V rámci této axiální kategorie jsem tedy stanovila dvě následující 

subkategorie:

1) Důležitost mužského prvku v organizaci a jeho výhody

Většina narátorů a narátorek se vyjádřila v tom smyslu, že vnímají muže jako důležitou      

a přínosnou součást pracovního týmu a že oceňují, že je zde prostor i pro mužské pracovníky. 

Některé osoby však zmínily, že muži, kteří v organizaci pracují, jsou zde již velmi dlouho, 

prakticky od jejího založení. Z výpovědí většiny osob i tak usuzuji, že v Acorusu převládá 

pozitivní naladění pro zaměstnávání mužů i v rámci citlivé a specifické problematiky práce     

s oběťmi DN.  

„Já jsem za to, aby tady ti muži byli v týmu.“ (MN, odst. 35)

„A vnímám, že je lepší mít tady tyto lidi (muže), než v jiných zařízeních, kde je vážně vylučují 

v rámci té veliké ochrany. Ale tam si myslím, že ta ochrana jde moc daleko, že je 

kontraproduktivní, není to přínosné.“ (CD, odst. 35)

Tři osoby dokonce dávaly přítomnost mužů v organizaci do souvislosti s tím, že Acorus 

nevystupuje jako čistě ženská organizace a tento postoj ani zastávat nechce. To znamená, že 

se Acorus nechce zaměřovat pouze na pomoc ženám, ale všem osobám ohroženým DN. Tři 
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lidé také zmínili, že nechtějí v Acorusu vytvářet umělé „skleníkové“ prostředí, ve kterém by 

fungovaly pouze ženy. 

„My jsme vždy vycházeli z toho, že jsme nechtěli být vysloveně ženská organizace.“ (IJ, odst. 

34)

„Já od začátku prosazuji to, že nejsme ženská organizace. ... A já nechci být jenom ženská 

organizace, protože takto jsme skleníkoví, a kdybychom ještě vyřadili muže, tak by to byl 

skleník dokonalý.“ (OP, odst. 39) 

Z výpovědí jednotlivých narátorů a narátorek se také ukázalo, že muži jako zaměstnanci 

mohou být pro organizaci přínosní, a to hned v několika směrech. Narátoři a narátorky se však

vyjadřovali specificky k práci s pobytovými klientkami a potažmo i s jejich dětmi, další 

služby Acorusu, ve kterých by působili muži jako pracovníci, zmiňovány nebyly. Následující 

výčet pozitivního působení mužů se tedy dotýká pouze služeb Azylový dům a Krizová 

pomoc. Názor na pozitivní působení mužů na klientky a jejich děti jsem zaznamenala ve třech

následujících rovinách: 

a) Zastání pozitivního mužského vzoru. Jedná se o to, že muži – pracovníci mohou 

posloužit jak klientkám, tak i jejich dětem, jako určitá představa toho, jak by měl nenásilný, 

„normální“, muž jednat a vystupovat. Především děti, a zejména pak chlapci, z hlediska 

některých osob potřebují ve svém světě i mužské zastoupení, téměř až pozitivní „náhradu 

otce“. 

„Mohou se setkat s mužem, který funguje jinak, než jak byly (klientky) zvyklé z té rodiny, že 

nekřičí, je spolehlivý, pomůže jim, když se na něj obrátí.“ (MN, odst. 36)

„Pro děti mohou být dobrým identifikačním vzorem.“ (ST, odst. 33) 

„P. hrozně hezkým způsobem dokázal s takovými chlapci ve věku osm, deset, dvanáct let, tak 

udělat jim trošku takového, nechci říkat úplně náhradního tatínka, ale prostě člověka, který    

s nimi dělal letecké modely... A ti kluci občas tady opravdu nadšeně stepovali za dveřmi, ať už

ten P.  přijde, protože tam máme rozdělané to letadélko.“ (UV, odst. 34)
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„Myslím si, že je také výborný, když jsou tu kluci jako děti, tak jako vzor pro kluky toho 

dobrého táty, nebo dobrého muže, že není muž jenom ten, co mlátí.“ (OP, odst. 39) 

   Ovšem ohledně ženských pracovnic a jejich případném vlivu na holčičky ubytované             

s matkami v AD se již narátoři a narátorky nevyjadřovali. Domnívám se, že to může být 

způsobeno tím, že ženská postava dětem v AD nechybí, všechny děti jsou zde společně se 

svými matkami, ovšem mužská postava je vnímána jako nedostatková a proto výjimečná. 

b) Poskytnutí korektivní zkušenosti. Některé klientky mohou mít z mužů kvůli svým 

dosavadním zkušenostem obecně velký strach, což je z hlediska fungování ve společnosti 

může znevýhodňovat. Proto je dobré, když se setkávají s muži, se kterými mohou bezpečně 

hovořit a zvykat si tak na tyto situace. 

„Myslím si, že je to taková pozitivní korektivní zkušenost, kdy se opravdu ty klientky mohou 

potkat s mužem, je to užitečné. I když pro některé to  může být hodně náročné, a setkáváme se 

s tím, ale myslím si, že je to ku prospěchu věci. Je dobré to překonat a podpořit ty ženy 

klientky v tom, aby se nebály oslovovat naše mužské pracovníky a obracet se na ně a jednat    

s nimi v těch věcech.“ (MN, odst. 35) 

„A taky může být to, že s tím (klientky) nějak pracují, v nějakém progresu toho jejich zatížení, 

to se všechno dá.“ (CD, odst. 34)

c) Navození pocitu bezpečí. Některé osoby také mluvily o tom, že muži mohou v klientkách 

lépe než ženy navodit pocit bezpečného zajištění objektu AD a jeho střežení. Klientky si tak 

mohou spíše odpočinout, neobávají se tolik možných hrozeb zvenčí. Jde zde především           

o noční služby v AD. Tento názor se mi jeví dosti stereotypně a je otázkou, zda se jedná          

o vlastní názory jednotlivých osob anebo pouze o reflexi toho, co jim sdělovaly samotné 

klientky. Názory narátorů a narátorek mohou být do značné míry ovlivněny konstrukty 

klientek ohledně většího bezpečí poskytovaného ze strany mužů. Uvedená citace se týká 

právě zpětné vazby od klientek AD. 

„Co zase máme zpětnou vazbu, tak ty klientky ocenily, že co se týče například  nočních 

služeb, tak vlastně to bezpečí.“ (IJ, odst. 34)
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2) Ambivalentní názor na konkrétní práci s klientkami

Přestože se narátoři a narátorky shodli v tom, že zastoupení mužů v Acorusu je veskrze 

přínosné, co se týká konkrétní práce s klientkami, objevily se u nich velké názorové 

odlišnosti. Názory zde vyjádřené se opět týkají především pobytových služeb, kde se objevují 

pouze ženské klientky, případně jejich děti. Zachytila jsem zde názory narátorů a narátorek 

ohledně přístupu k pomoci klientkám a případně k požadovanému specifickému začlenění 

mužů v rámci této pomoci ve třech následujících pojetích: 

a) Na pohlaví nezáleží. Dvě osoby se vyjádřily v tom smyslu, že u pomoci ženám – obětem 

DN nezáleží na tom, jakého je pracovník pohlaví. Stejnou práci může dobře poskytnout jak 

žena, tak muž. 

„Z toho, co se tady nabízí za služby, tak nevidím důvod, proč by to nemohla dělat obě 

pohlaví.“ (AB, odst. 37) 

„Myslím si, že ve vztahu ke klientkám, tam asi na pohlaví nezáleží. Spíše záleží na odbornosti,

znalosti a jak se naváže kontakt s tou osobou, jak se s ní bude pracovat. V tom, co nabízí 

Acorus za služby nebo v tom, co vůbec dělá, tak tady asi muži a ženy nemusí hrát žádnou roli,

... “ (QR, odst. 42) 

b) Vyšší nároky na mužské zaměstnance. Ostatní osoby však jasně vnímají, že mohou být 

muži jako zaměstnanci pro ženy – oběti ohrožující kvůli dosavadním zážitkům žen s DN, kdy 

byl pachatelem většinou muž. Ženy mohou mít z mužských zaměstnanců strach a nechtějí si 

za nimi dojít pro pomoc. Stejně tak na telefonní lince může být mužský hlas pro volající 

ženské oběti důvodem pro velké zděšení. Toto ohrožení žen pak dané osoby reflektují             

v postoji, že na mužské zaměstnance by měly být kladeny větší nároky v oblasti empatie         

a odborných znalostí. Dále také v tom směru, že některé činnosti, především terapii, by mužští

pracovníci s klientkami provádět neměli, a že obecně může být pro klientky obtížnější 

svěřovat se muži s tím, co jim prováděl jiný muž. 

„Komplexně muži do týmu určitě ano, ale vážně si myslím, že by to měli být buď 

psychologové nebo opravdu sociální pracovníci s výcviky nebo s něčím, ty nároky na ně jsou 

hodně těžké, k tomu tématu se nějak postavit a ustát to. Nezdá se to, ale mohou na to narážet, 

a ty ženy, když vědí, že je tady jenom ten muž v té službě, tak třeba radši vůbec nepřijdou, ten 
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blok tam prostě může být. ... Mám pocit, že tam by měl být na ty muže pracující v tomto ten 

hledáček ještě zostřenější, protože jak ty přenosy, tak ta empatie by tam měly být 

maximální ... Ale naopak si myslím, že například  muž psycholog v tomto týmu anebo, to co 

jsem si myslela, kdybychom sehnali někoho na ty trestní věci, ..., a to by byl muž, tak si 

myslím, že by to bylo velmi prospěšné.“ (GH, odst. 30) 

„Že by byla těžká ta terapie, je těžké jít do nějakého podrobnějšího nebo detailnějšího popisu 

zejména kolem sexuálního násilí.“ (OP, odst. 40) 

     Všichni mužští zaměstnanci, vyjma údržbáře a účetního, pracují v AD Acorusu na pozici 

pracovníka v sociálních službách. To znamená, že pokud mají službu a klientky něco 

potřebují, měly by se na tyto pracovníky obrátit. Stejně tak v rámci svých služeb obsluhují 

telefonní linku. Z těchto úkonů tedy nejsou nijak vylučováni. Jako terapeutka funguje v AD 

pouze žena, avšak je otázkou, zda by byl muž s terapeutickým vzděláním z této činnosti v AD

skutečně vyřazen. 

c) Prvokontakt jako záležitost žen. Menšina osob vyjádřila ještě zostřenější postoj                

k ohrožení žen ze strany mužských pracovníků. Tyto osoby souhlasí s tím, aby s klientkami 

muži pracovali, avšak až v pozdějších fázích pomoci. Jedna osoba ještě navíc uvedla, že by si 

práci s mužským pracovníkem měly klientky dobrovolně zvolit. Je zajímavé, že tato osoba 

sama několikrát zmiňovala, že DN vnímá jako genderově podmíněnou záležitost a kloní se     

k pojetí DN jako k násilí na ženách. Co se týká prvního kontaktu s klientkou, zejména pokud 

se jedná o krizovou situaci např. přímo po napadení a přijímání na krizové lůžko, může být 

setkání s mužským pracovníkem pro klientku traumatizující a proto by měla tato pomoc 

ideálně být pouze záležitostí žen. 

„Ale v tom prvokontaktu vidím trochu problém. … Anebo s krizovou pomocí, s příjmem          

na krizovou pomoc, kdy je to neplánovaný nástup. Ale nevím, jak to provozně ošetřit, ale         

v těchto situacích tam cítím nějaký možný problém.“ (ST, odst. 33, 34) 

„ ..., a podle mě v první přímé práci s ženami ohroženými domácím násilím by neměl být muž,

může to být pro některé z nich traumatizující.“ (EF, odst. 48) 
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     Opět zde uvedu, že pokud má službu v AD mužský pracovník a dojde ke krizovému 

nástupu klientky, měl by tento mužský pracovník klientku přijmout na pobyt a dále s ní 

vyjednat potřebné náležitosti. Prakticky tedy k vyřazení mužů z této činnosti nedochází.          

Z vlastní zkušenosti však mohu uvést, že jsem zažila situaci, kdy nechtěla klientka při nástupu

na krizový pobyt s mužským pracovníkem komunikovat. 

3.3.6   ZVÝŠENÉ RIZIKO ZTRÁTY TÝMOVÉ DYNAMIKY

   Poslední kategorie, kterou jsem si na základě analýzy sesbíraných dat určila, se týká 

interakcí mezi pracovním týmem Acorusu. Jak jsem již psala výše, práce s osobami 

ohroženými DN je velmi náročná, emočně a psychicky vyčerpávající, jednoznačně je zde 

velká pravděpodobnost vyhoření. Také proto jsem se i v rámci vlastní výzkumné otázky 

zajímala o vztahy mezi pracovníky Acorusu a funkčnost kolektivu, kterou vnímám pro tuto 

práci jako klíčovou. Odhalila jsem zde jak momenty, které mohou spolupráci týmu brzdit 

(těch se ve výsledku objevilo více), tak i takové, které ji naopak výrazně posouvají pozitivním

směrem. V rámci této kategorie jsem tak díky těmto zjištěním určila dvě následující 

subkategorie: 

1) Faktory ohrožující týmovou dynamiku 

   Pod tuto subkategorii jsem zařadila ty skutečnosti, které i sami narátoři a narátorky vnímali 

jako problematické. Jsou tedy následující: 

a) Relativní stálost zaměstnanců. Čtyři osoby se vyjádřily v tom smyslu, že pracovní 

kolektiv Acorusu se s postupem doby mění jen velmi málo. Některé osoby toto pak vnímaly 

jako něco, co může způsobit zamrznutí služeb a obecně i celkového vývoje kupředu. Dále dvě

osoby uvedly, že někdy se postupy práce v Acorusu provádějí zvykově a je při tom spoléháno 

na to, že „staří zaměstnanci vědí“, přestože tomu tak nemusí vždy být. 

„Dejme tomu, co tady byli lidé před čtrnácti lety, tak polovina je jich tady i teď po těch 

čtrnácti letech, … Pár lidí odešlo, pár přišlo, ale je to relativně stabilní kolektiv. ... S novým 

člověkem může přijít nějaký nový směr a nepanuje taková slepota, když je člověk už na něco 

zvyklý, napadne ho třeba, že to jde dělat jinak. Něco se může novému člověku zdát úplně 

nepochopitelné, proč se to dělá takto, když by se to mohlo dělat jinak.“ (AB, odst. 45)
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b) Malá zastupitelnost pracovních rolí. Narátoři a narátorky velmi hojně hovořili o tom, že 

vnímají jednotlivé členy pracovního týmu jako velké individuality, jak osobnostně, tak            

i specifičtějším profesním zaměřením. Někteří členové týmu dosahují z pohledu narátorů        

a narátorek znalostně mnohem vyšší úrovně než ostatní a pokud by nemohli z nějakého 

důvodu dále plnit svou pracovní roli, nástupce na jejich místo by se hledal jen velmi těžko. 

Přestože je v Acorusu věnován prostor průběžnému vzdělávání např. v rámci školení u jiných 

organizací a většina narátorů a narátorek v tomto ohledu vnímá podporu Acorusu, některé 

osoby ještě dále volají po možnosti nějakým způsobem sjednotit znalostní základy týmu. 

„Například, když jdeme někdo na nějaký kurz, na který nejdou ostatní, tak si říkám, byť 

nějaký půl hodinový výstup z toho, co si přinesl, tak prokonzultovat ty výsledky a seznámit      

s nimi i ostatní, to si myslím, že i když šijeme na sebe bič, že by to možná bylo prospěšné.        

A máme hrozně neúměru v těch vědomostech a znalostech mezi sebou, a neznám způsob, ale 

nějak to posjednocovat, mít vymezené jednou za měsíc něco, v čem se opravdu potřebujeme 

utužit. Částečně formou tak, že k tomu někdo něco řekne, ale pak i abychom se na to učili 

reagovat, ty odborná slova, i jak to používat, aby se to vyladilo. Mám pocit, že například P. 

má obrovský rozhled, a pak je nás tady spousta, která tam nedosahuje, a než bychom ušli ten 

kus cesty, tak je to x let, tak nějaký trochu obrazný výtah k tomu v tom, že jsou některé ty věci 

důležité, a my s nimi nejsme seznámeni. Papír v žurnále mám pocit nestačí, pokud přijde nové

téma, nový zákon nebo něco, tak mám pocit alespoň s tou nejzákladnější informací by měli 

nutně být všichni seznámeni nějakou interaktivnější formou.“ (GH, odst. 8)

   Na druhou stranu se zde některé osoby vyjadřovaly v tom smyslu, že není možné požadovat

po všech zaměstnancích a zaměstnankyních stejnou míru odbornosti. 

 

c) Absence péče o pracovní tým. Narátoři a narátorky velmi často zmiňovali, že práce           

v Acorusu hodně stojí na konkrétních lidech, na jejich rozpoložení a motivaci. Tím pádem by 

bylo dobré tyto konkrétní osoby více podporovat v tom, co dobrého do organizace přinášejí,   

a zároveň také hojněji budovat přátelské vztahy mezi jednotlivými kolegy a kolegyněmi. 

Jednotliví narátoři a narátorky mluvili o tom, že v porovnání se současnou situací se dříve 

podnikalo více společných akcí, což vnímají jako deficit. 

„A pak, to se taky projevilo v těch rozpisech, co jsme dělali předtím, já tam vnímám tu péči    

o tým v tom, co třeba mají jiné organizace, že jsou tam nějaké, i v pracovní době, trochu něco
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jako teambuildingy, opravdu sladění toho týmu, navázání i jiných vazeb. Tak to mi chybí.“ 

(GH, odst. 6) 

„A ta péče o tým, společně někam vyrazit, i to si myslím, že je nějaký nedostatek, že se prostě 

nevídáme,...“ (KL, odst. 11) 

 „Ještě mi přijde, že dříve se hodně jezdilo třeba někam na chalupu, byly oslavy něčeho, a teď

je toho méně.“ (AB, odst. 45) 

2) Pozitivní podněty pracovního týmu

   Pod touto subkategorií naopak uvádím ty skutečnosti, které mohou pracovní tým dále 

posouvat či udržovat ve stabilitě. Jsou jimi: 

a) Dobré týmové vztahy založené na morálce. Všichni narátoři a narátorky hovořili o tom, 

že oceňují dobré vztahy, které v rámci týmu panují. Tyto vztahy jsou udržovány, i když jim 

nemusí být věnován takový prostor anebo se v nich střetávají jednotlivci s odlišnými názory - 

tito jednotlivci se dle názorů narátorů a narátorek dokáží vždy respektovat a vyjít si vstříc.      

V pracovním týmu je vnímána přítomnost určité morální úrovně. Toto vnímám jako 

specifikum práce v sociální oblasti a úžeji i práce s těžkou tématikou DN v porovnání např.     

s prostředím tvrdého byznysu, kde se na morální stránku často příliš nehledí. 

„Vlastně od začátku, co jsem tady, tak jsem velice oceňoval/a týmovost. To jsem zatím, pokud

jsem byl/a v zaměstnaneckém poměru, nezažil/a v takové míře jako tady. Musím říci, že to      

na mě působí velice dobře.“ (UV, odst. 1) 

„Já myslím, že je (pracovní kolektiv) dlouhodobě vždycky dobrý a naše vztahy byly i 

pracovně vždy nadstandardní, takové podporující a týmové.“ (IJ, odst. 41) 

„Není tady nikdo, kdo je hajzl, kdo je podrazák, kdo dělá nějaké věci na úkor druhého.           

A i když s něčím nesouhlasíme, někdo s někým, i když něco zaskřípe, tak vždycky se to 

dokázalo říci bez útoku, bez arogance, bez řevu. A to si myslím, že není všude. Nejsou tady 

takové ty intrikářské věci, že jeden druhého podrazí, někde pomluví. Toho si hrozně vážím, že 

to tady vážně není.“ (OP, odst. 48)
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b) Hrdost na vlastní práci. Jako velmi výrazný pozitivní podnět, který může pracovníky       

a pracovnice dále nabíjet a dodávat jim sílu pro další práci s oběťmi DN, je vlastní pocit 

užitečnosti a smysluplnosti dané práce a zároveň také hrdost na organizaci, které jsou součástí

a která se věnuje takové práci, s níž se mohou jednotlivé osoby ztotožnit. Přijde mi důležité 

zdůraznit, že stejně jako u předchozí skutečnosti, tedy reflexi dobrých týmových vztahů, tak   

i zde byli všichni narátoři a narátorky velmi podobného názoru. 

„... pro mě je důležitý ten pocit, že člověk dělá něco smysluplného, co je užitečné a má            

i nějakou budoucnost.“ (IJ, odst. 38) 

„A hlavně mě to opravdu uspokojuje, vidím v tom smysl, smysluplnost té práce a baví mě to, 

má to široký záběr.“ (MN, odst. 38)

„Je to i důvod, proč tuhle práci dělám, že mě osobně hrozně naplňuje, je to pro mě hnací 

motor.“ (KL, odst. 36)  

„Já mám takový ten pocit, možná to vyzní jako klišé, že dělám něco, co mi přijde užitečné.“ 

(UV, odst. 38)  
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4.   ZÁVĚR

Acorus si za dobu svého sedmnáctiletého působení na poli poskytování pomoci osobám 

ohroženým DN prošel významným vývojem zejména v oblasti rozšiřování služeb, zapojení se

do tvorby dokumentů na státní úrovni, vytváření interakcí s veřejností atd. Cílem mé práce 

zde bylo zmapování možností a mezí této organizace, s využitím vlastního náhledu do jejího 

chodu. 

Jednou velkou mezí, která do značné míry omezuje fungování Acorusu, je nedostatek 

finančních prostředků. Nejspíše jako všechny neziskové organizace, i Acorus bojuje                

s nízkými finančními příjmy od státu. Možným řešením by se zde mohla stát garance 

pravidelného příjmu od státu pro osvědčené, odborně pracující organizace. Celkový 

nedostatek financí pak vede v rámci Acorusu zejména k většímu ohrožení chodu jednotlivých 

služeb, nutnosti vykonávat velmi náročnou práci v kratší pracovní době a neutěšenému stavu 

azylového zařízení. Na druhé straně velkým plus a možností k dalšímu rozvoji je zde snaha 

Acorusu nespoléhat se pouze na státní dotace a vyvíjení vlastní iniciativy získávat finance 

také z jiných zdrojů. Větší prostor fundraisingu byl věnován již v roce 2010, v současnosti se 

tato oblast ještě více rozvíjí a rozšiřuje díky nasazení aktuální pracovnice pro PR                     

a fundraising. 

Také oblast PR a udržování kontaktu s veřejností - jak širokou, tak i odbornou a ohroženou

- nabízí Acorusu možnosti dalšího rozvoje. Téma pomoci obětem DN je ve společnosti široce 

přijímáno a Acorus by s ním měl dále dobře pracovat, aby se stal ještě více veřejně známým. 

V Acorusu je přítomno celkové naladění vydat se tímto směrem a PR aktivity dále rozšiřovat. 

Stejně tak i jednotliví pracovníci a pracovnice organizace jsou ochotni propagovat Acorus 

téměř všude, kde je to možné. 

Ohledně spolupráce s dalšími organizacemi se vynořil trend udržovat spolupracující vztahy

pouze s kvalitními organizacemi, což vnímám jako velké plus. Zároveň se však ukázala určitá

neaktivita v rámci Koordony, tedy sdružení organizací na republikové úrovni, kterého je 

Acorus členem. Dále zde vnímám deficit zapojení Acorusu do mezinárodních sdružení            

a koalic. Přestože jsem z hlediska historie Acorusu zaznamenala kontakty se zahraničními 

organizacemi, nejednalo se nikdy o systematičtější a dlouhodobější spolupráci a ani                 

v současnosti jsem si nevšimla snah toto nějak změnit. 
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Co se týká udržování kontaktu s legislativními opatřeními kolem problematiky DN, 

Acorus na toto jednoznačně reaguje. Vnímám zde velký posun v souvislosti se zprovozněním 

služby Poskytování právních informací roku 2013, jejíž zavedení reaguje na vznik zákona       

o obětech trestných činů. Velkým plus pro Acorus je zde také fakt, že stát se již o téma DN 

zajímá a řeší ho i na poli legislativy. Také Acorus samotný se mohl zapojit do tvorby vládních

dokumentů, které ošetřují problematiku DN, tedy Národních akčních plánů, a to 

prostřednictvím ředitelky Acorusu, která je v současnosti členkou Výboru pro prevenci DN     

a násilí na ženách. Brzdou pro plné využití těchto možností pak může být aplikace legislativy 

a jednotlivých opatření v praxi, a to především ze strany úřadů, soudů a policie. 

Z hlediska dalšího rozšiřování služeb je velkým krokem kupředu zprovoznění centra 

LOCIKA, které se má zaměřovat především na potřeby dětí, které se setkaly s DN. Není ještě 

plně vyjasněno, jak budou ve výsledku Acorus a LOCIKA společně fungovat a jak se budou 

vzájemně ovlivňovat, co zde však vnímám jako podstatný posun, je vyčlenění dětí jako 

samostatné cílové skupiny. S tímto souvisí i určitý deficit Acorusu v pokrytí dalších osob, 

které se setkaly s DN. Těmito osobami jsou podle názorů pracovníků a pracovnic Acorusu 

specificky oběti sexuálního násilí, muži - oběti DN, a příslušníci minorit či nečesky hovořící 

osoby. 

Na pomezí, zda se jedná spíše o omezení nebo výhodu, stojí zaměstnávání mužských 

pracovníků Acorusem. Obecně lze říci, že je Acorus nakloněn spíše směrem k pozitivnímu 

přístupu k mužským pracovníkům - jsou vyzdvihovány přínosy, které mohou mít mužští 

pracovníci pro organizaci oproti tomu, kdyby byl Acorus jen čistě ženskou organizací.            

Na druhou stranu je zde vnímán i strach, který mohou mužští pracovníci v klientkách 

vyvolávat, což je může v určitém smyslu odradit od plného využívání služeb Acorusu. 

Přestože se z hlediska spolupráce týmu vynořily skutečnosti, které mohou signalizovat 

zvýšenou míru ohrožení dynamiky pracovního týmu, jako relativní stálost zaměstnanců          

a zaměstnankyň či potřeba větší péče o tým, která by mohla ve výsledku vést i ke snížení 

pravděpodobnosti vyhoření daných pracovníků a pracovnic, jsou zde i pozitiva, na kterých se 

dá stavět. Jsou to fungující pracovní vztahy, vysoká morální úroveň jednotlivců a hrdost          

na vlastní práci. I já bych zde závěrem ráda uvedla, jak moc oceňuji, že jsem se mohla stát 

součástí Acorusu. 
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K poznatkům, které zde uvádím, jsem z části dospěla na základě studia dokumentů 

Acorusu a vlastního pozorování. Velkou měrou jsem se však opírala především o data 

nasbíraná prostřednictvím rozhovorů s jednotlivými pracovníky a pracovnicemi a mám tedy 

za to, že má zjištění odrážejí také jejich názory a postoje. S daty jsem ovšem analyticky 

pracovala na základě vlastního úsudku, a proto nepopírám, že by někdo jiný mohl stejná data 

interpretovat odlišným způsobem. 

Myslím si, že Acorus je progresivní neziskovou organizací, kterou čekají další léta vývoje 

a postupného zdokonalování. Budu tedy ráda, pokud se někdo ze studentů či studentek 

rozhodne na moji práci navázat. Stejně tak mě potěší, pokud má práce někomu poslouží jako 

zdroj inspirace k vlastnímu výzkumu. Doufám také, že kromě svého akademického účelu by 

mohla má práce mít i pozitivní vliv na budoucí chod a fungování samotného Acorusu. 
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Příloha č. 1

Tematické okruhy rozhovoru

1) Acorus a možnosti zlepšování

• Jak bys jednoduše svými slovy zhodnotil/a dosavadní činnost Acorusu?

• Mohl/a by ses prosím vyjádřit k pohledu Acorusu na odborné znalosti pracovníků? 

• Mohl/a by ses prosím vyjádřit také ke spolupráci Acorusu s dobrovolníky? 

• V čem vidíš u organizace jako je Acorus možnosti zlepšování? 

• Jaké jsou nejčastější problémy organizace Acorus? 

2) Vztah se státem, s dalšími neziskovými organizacemi a s veřejností:

• Co si myslíš o vztahu Acorusu jakožto neziskové organizace a státu? 

• Jak si myslíš, že je v tomto státě pojímána problematika domácího násilí?

• Jak bys popsal/a vztahy Acorusu s jinými organizacemi poskytujícími podobné 

služby?  

• Co si myslíš o publikační činnosti Acorusu?

• Jak se obecně stavíš ke kontaktu s širokou veřejností? 

    

3) Práce mužů a žen v Acorusu, poskytování pomoci mužům a ženám:

• Jak se díváš na poskytování pomoci v Acorusu ze strany mužů a žen?

• Jaký je Tvůj názor na práci s muži - klienty v Acorusu? 

4) Spolupráce, osobní naplnění:

• Jak ze svého pohledu reflektuješ svoji práci v rámci společnosti?

• Měl/a jsi někdy chuť věnovat se na profesionální úrovni něčemu zcela jinému? 

• Co si myslíš o pracovním kolektivu Acorusu? 
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