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Anotace 

Diplomová práce se zabývá tématem „Předsudky v sociální práci“. Jejím cílem bylo zjistit, 

zda sociální pracovníci mají předsudky vůči svým klientům. Na základě stanoveného cíle 

práce jsem chtěla zjistit, jak se sociální pracovníci s předsudky vyrovnávají a zda si své 

předsudky uvědomují. Teoretická část se zabývá sociálně-právní ochranou dětí, 

definováním pojmů předsudek a postoj. Dále se zaměřuji na proces posuzování životní 

situace klienta a definováním pojmu vliv. 

Výzkumná část probíhala metodou polostrukturovaného rozhovoru. Komunikační partneři 

byli seznámeni s cílem výzkumu i s tím jak bude rozhovor probíhat. Cílem kvalitativního 

výzkumu bylo zodpovězení hlavní výzkumné otázky, jaké různé vlivy mají předsudečné 

postoje sociálních pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí na posouzení životní 

situace klientů. 

 

Annotation 

This thesis deals with the theme "Prejudices in social work". Its aim was to determine 

whether social workers have prejudices against their clients. Based on the stated objectives 

of the work I wanted to find out how social workers cope with prejudice and whether they 

are aware of their prejudices. Theoretical part describes Socially and legal protection of 

children, defines terms prejudice and attitude. I also focus on the process of assessing the 

client's life situation and defining the concept of influence. 

The research part was based on the semi-structured interview method. Communication 

partners were acquainted with the research goal as well as how the interview will take 

place. The objective of the qualitative research was to answer the main research question, 

what different effects the pre-judging attitudes of the social workers of the department of 

social and legal protection of children have on the assessment of the life situation of the 

clients. 

 

Klíčová slova 

Sociálně právní ochrana dětí, předsudky, postoje, klienti, vliv, posuzování životní situace. 

 

Keywords 

Social and legal protection of children, prejudices, attitudes, clients, influence, life 

situation assessment. 
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Úvod 

Důvodem proč jsem si vybrala téma diplomové práce „Předsudky v sociální práci“ byla 

jeho zajímavost, problematičnost. Ale hlavně asi výzva, pro zpracování takového tématu 

jako jsou předsudky, o kterých se v podstatě nemluví. Vzhledem k tomu, že téma 

předsudků je velice rozsáhlé, zaměřila jsem svou pozornost na sociální pracovníky 

oddělení sociálně právní ochrany dětí. 

Diplomová práce bude mít dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. V první 

kapitole teoretické části bych se zaměřila na „Sociálně právní ochranu dětí“. Uvedu zde 

zaměření sociálně právní ochrany, a jaké kompetence má sociální pracovník na tomto 

oddělení. Dále bych zde uvedla, jaké činnosti sociální pracovník na tomto oddělení 

vykonává, podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Ve druhé kapitole 

bych se věnovala samotným předsudkům. Budu zde definovat předsudky, uvedu typologii 

předsudků, a jak se projevují. Ve třetí kapitole se zaměřím na postoje a jejich definování, 

projevy a druhy. Čtvrtou kapitolu bych věnovala pohledům sociálních pracovníků na 

klienta. V páté kapitole bych zmínila proces posuzování životní situace klienta, jeho fáze, 

modely a faktory, které posouzení ovlivňují. V šesté kapitole bych definovala pojem vliv. 

Praktická část bude zaměřená na kvalitativní výzkum a bude rozdělená na dvě části. První 

část bude zaměřena na metodologii výzkumu, kde budou popsány metody a postupy. 

Druhá empirická část, se bude zabývat podrobnou analýzou a interpretací dat.  

V této části práce vydefinuji kvalitativní výzkum, jehož cílem bude najít odpověď na 

hlavní výzkumnou otázku: „Jaké různé vlivy mají předsudečné postoje sociálních 

pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí na posouzení životní situace klientů?“ 

Z důvodu rozsáhlosti a náročnosti zaměřím svůj výzkum na sociální pracovníky oddělení 

sociálně právní ochrany dětí na městském úřadě obce s rozšířenou působností, kde mám 

s pracovníky dobré osobní vztahy. 
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TEORETICKÁ ČÁST  
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1 Sociálně právní ochrana dětí 

Sociálně právní ochrana dětí je cílená činnost, která zahrnuje zejména zajištění 

práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte 

a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Je upravena zejména zákonem 

č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. (Špeciánová, 

2007) 

Termín má původ v zákonech přijatých v České republice před rokem 1989. Podle 

nyní platné legislativy ČR (zákona č. 326/1999 Sb.,) je to ochrana práva dítěte na zdravý 

vývoj, řádnou výchovu a ochrana oprávněných zájmů dítěte včetně zájmů majetkových 

a zájmu na funkční rodině. (Matoušek, 2008) 

Sociálně právní ochrana dětí je uceleným systémem fungujícím samostatně 

v českém právu. Jejím účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem. 

Tuto ochranu provádí státní orgány, přičemž některé pravomoci mohou svěřovat 

soukromým osobám, činným na základě pověření Ministerstva práce a sociálních věcí 

(dále jen MPSV). Jde o činnosti s cílem zabezpečit ochranu zájmů dítěte, jeho zdravý 

a harmonický vývoj v případě jeho ohrožení. (Koldinská, 2009) Jedná se tedy o podporu 

danou těm, u kterých společnost vnímá jako důležité jim podporu nabídnout z důvodu 

jejich věku do dosažení zletilosti. 

Moderní sociálně-právní ochranu dětí můžeme charakterizovat jako centrálně 

garantovanou, ale lokálně provozovanou. Tato charakteristika znamená, že ochrana dětí je 

ve všech moderních systémech již od počátku 20. století garantována státem 

prostřednictvím státní správy, ale přímo realizovaná konkrétními sociálními pracovníky na 

místní úrovni (přenesená působnost státní správy na samosprávu). (Pemová, 2012) 

Podle zákona o sociálně právní ochraně dětí se sociálně právní ochranou dětí 

rozumí zejména ochrana práva dítěte1 na příznivý vývoj a řádnou výchovou, ochrana 

oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a dále působení směřující k obnovení 

narušených funkcí rodiny. Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho 

dítěte. Sociálně právní ochrana se poskytuje dítěti, které má na území České republiky 

trvalý pobyt anebo má povolen trvalý pobyt či podalo žádost o udělení azylu nebo je 

                                                 
1 Pro účely tohoto zákona se dítětem rozumí nezletilá osoba. Podle Úmluvy o právech dítěte se dítětem 
rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není 
zletilosti dosaženo dříve. 
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oprávněno trvale pobývat2. (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 

znění pozdějších přepisů) 

 

1.1 Zaměření sociálně právní ochrany  

Dítě má právo požádat orgány sociálně právní ochrany dětí a další subjekty, kterým 

přísluší ochrana práv dítěte, o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv. Tyto 

subjekty jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. (ŠPECIÁNOVÁ‚ 2007) 

Sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče či vychovatelé 

nemohou nebo nechtějí plnit výchovné povinnosti, a na děti, které utíkají z domova, vedou 

„nemravný či zahálčivý život“ nebo na kterých byl spáchán trestný čin. (Matoušek, 2008) 

Dále se jedná o děti, které jsou ohroženy násilím mezi rodiči či vychovateli, jsou na 

základě žádostí rodičů opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči 

o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců. Popřípadě jsou 

děti žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů. (zákon. č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů) 

Ochrana se poskytuje dítěti, které má v ČR trvalý pobyt nebo podalo návrh na 

zahájení řízení o udělení azylu. i u ostatních dětí pobývajících na území ČR, které se zde 

ocitly bez jakékoli péče, má obecní úřad povinnost učinit nezbytná opatření, jimiž jsou: 

podání návrhu na předběžné opatření, podání návrhu na ustanovení poručníka nebo 

opatrovníka, podání návrhu na ústavní výchovu nebo zprostředkování umístění dítěte 

v azylovém zařízení. (Matoušek, 2008) 

Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných 

za výchovu dítěte, což je třeba zdůraznit. Sociální pracovníci se tak mohou dozvědět 

o ohrožení dítěte od něj samotného. (Špeciánová, 2007) 

 

1.2 Orgány sociálně právní ochrany dětí 

Orgány sociálně právní ochrany dětí jsou obecní úřad obce s rozšířenou působností 

(ty zřizují povinně komise pro sociálně-právní ochranu dětí), obce v samostatné 

                                                 
2 §87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Dle 
tohoto paragrafu se jedná o cizince mladšího 18 let svěřený do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného 
orgánu, je oprávněn trvale pobývat na území, je-li alespoň jedna fyzická osoba, jíž je cizinec svěřen, 
přihlášena k trvalému pobytu na území nebo se na území nachází ústav, ve kterém je cizinec umístěn. Dále je 
v tomto paragrafu definováno, kdy oprávnění k trvalému pobytu cizince zaniká. 
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působnosti, krajské úřady, Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí (poskytuje sociálně-

právní ochranu dětí ve vztahu k cizině), Ministerstvo práce a sociálních věcí. (Matoušek, 

2008) 

Od orgánů sociálně právní ochrany dětí je třeba odlišovat další subjekty, které sice 

sociálně právní ochranu dětí rovněž poskytují, ale nejsou orgány sociálně právní ochrany 

dětí. Jedná se o obce v samostatné působnosti, kraje v samostatné působnosti a další 

právnické a fyzické osoby, které jsou výkonem sociálně právní ochrany dětí pověřeny (tzv. 

pověřené osoby). Sociálně právní ochrana dětí se poskytuje bezplatně nezletilým dětem, 

avšak s výjimkou pobytu dítěte ve výchově rekreačním táboře, pobytu dítěte v zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc a správy jmění dítěte. (Špeciánová, 2007) 

 

1.3 Vymezení činnosti oddělení sociálně právní ochrany dětí 

V rámci oddělení sociálně právní ochraně dětí zajišťují specializovaní pracovníci ve 

čtyřech základních oblastech, a to péče o rodinu a děti, náhradní rodinná péče, kuratela dětí 

a mládeže a dále týrané, zneužívané a zanedbávané dětí (syndrom CAN). (Žalud, 2017) 

Pracovníci OSPOD jsou zejména oprávněni poskytnout ohroženému dítěti potřebnou 

pomoc, projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově a s dítětem nedostatky v jeho 

chování, sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a činit opatření k jejich omezování, 

poskytnout pomoc rodičům po umístění jejich dítěte do zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, uskutečnit 

opatření sociálně-právní ochrany vyplývající z vyhodnocení situace dítěte a individuálního 

plánu ochrany dítěte, poskytnout rodiči spolu s poučením o možných důsledcích 

neprojevování opravdového zájmu o dítě poradenství a pomoc. (Žalud, 2017) 

Sociální pracovník na oddělení sociálně právní ochraně dětí vede agendu náhradní 

rodinné péče, kde zprostředkovává a organizuje náhradní rodinnou péči (osvojení, 

pěstounskou péči a poručenství); vede agendu terénní sociální práce a metodiky, kdy 

zajišťuje celou agendu sociálně právní ochrany dětí pro širší správní obvod města; vede 

agendu péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, řeší problematiku dětí vyžadujících 

zvýšenou pozornost (např. děti páchající trestnou činnost, útěky z domova, zneužívání 

návykových látek, výchovné problémy). Dále sociální pracovníci řeší podání a stížnosti 

občanů, týkající se postupu sociálních pracovníků, spolupracuje s dalšími subjekty, jako 

jsou např. Fond ohrožených dětí, Bílý kruh bezpečí, Charita, atd. Sociální pracovník 
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poskytuje informace, kterých lze využít při řešení různých sociálních situací občanů, 

především rodin s nezletilými dětmi. (Návtatová, 2016) 

Poskytování preventivní a poradenské činnosti orgány sociálně-právní ochrany dětí 

se prolíná celým zákonem o sociálně právní ochraně dětí. Souhrnně lze práva a povinnosti 

jednotlivých orgánů v oblasti preventivní a poradenské činnosti uvést, podle Špeciánové, 

takto: 

1) Obecní úřad v rámci preventivní a poradenské činnosti zajišťuje následující 

činnosti, jako vyhledávání děti, na které se sociálně-právní ochrana dětí zejména zaměřuje. 

V rámci této aktivity by se měl obecní úřad zaměřit na cílenou terénní sociální práci, při 

které bude za spolupráce dalších subjektů nalézat ohrožené děti. Projednává s rodiči 

odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednává s dítětem nedostatky v jeho chování, 

sleduje, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje 

a výchovy ohrožující. (Špeciánová, 2007) 

 

2) Obecní úřad obce s rozšířenou působnosti v rámci poskytování preventivní 

a poradenské činnosti pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 

souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při 

výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. Dále v rámci poradenské 

činnosti poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc 

související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče. V rámci 

preventivní činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich 

vzniku, a dále činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti. (zákon č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů) 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen poskytnout rodiči pomoc při 

umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Pomoc obecního úřadu obce s rozšířenou působností spočívá zejména 

v pomoci uspořádat rodinné poměry, které by umožnily návrat dítěte do rodiny, při řešení 

životní a sociální situace, včetně hmotné úrovně rodiny. (Špeciánová, 2007) 

 

3) Krajský úřad v rámci poradenské činnosti zajišťuje přípravu fyzických osob 

vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytuje těmto 

osobám poradenskou činnost. Dále krajský úřad zajišťuje osvojitelům nebo pěstounům 

poradenskou pomoc s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče. (zákon č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů) 
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Krajský úřad může zajišťovat přípravu a poradenskou pomoc v případech poručenství, 

pokud poručník o dítě osobně pečuje, nebo v případech svěření do péče jiné fyzické osoby. 

Dále je povinen krajský úřad alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu 

pěstounské péče. Konzultací se zúčastňují, jak odborníci na řešení výchovných a sociálních 

problémů, tak pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje. (Špeciánová, 2007) 

 

4) Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí byl zřízen zákonem č. 359/1999 Sb., se 

sídlem v Brně. Úřad je správním úřadem s celostátní působností; je podřízen Ministerstvu 

práce a sociálních věcí. V čele Úřadu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce 

a sociálních věcí (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších přepisů) 

Hlavním úkolem Úřadu je zprostředkovávání sociálně právní ochrany dětí ve 

vztahu k cizině, včetně zprostředkování osvojení. Jde o zprostředkování dětí, které mají 

v ČR povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt, nebo dětí, jež jsou občany ČR a nemají na 

jejím území trvalý pobyt, a dětí, které nejsou občany ČR a nemají na jejím území povolen 

trvalý nebo dlouhodobý pobyt ani se na jejím území nezdržují, jestliže jejich rodiče nebo 

jiné fyzické osoby mají vůči nim vyživovací povinnost a zdržují se v ČR. (Tomeš, 2009) 

 

5) Komise pro sociálně právní ochranu dětí a poradní sbor zřizuje starosta obce 

s rozšířenou působností, jako zvláštní orgán obce. Komise navrhuje a posuzuje předložené 

sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí 

a zajišťuje projednání jednotlivých případů dětí v komisi, za účelem navržení opatření 

k účinné pomoci dítěti a rodině. Dále komise doporučuje provést opatření, která by měla 

být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, a připravuje 

programy péče o problémové skupiny dětí. Mezi další úkoly komise patří rozhodování 

o vydání pověření k výkonu sociálně právní ochrany, pokud právnická nebo fyzická osoba 

žádá pouze o prověření ke zřízení zařízení a o odnětí tohoto pověření. A dále koordinuje 

výkon sociálně právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů) 

Hejtman kraje zřizuje k plnění úkolů kraje a krajského úřadu na úseku sociálně 

právní ochrany poradní sbor. Poradní sbor tvoří odborníci působící v oblasti sociálně 

právní ochrany. Zejména jde o odborníky z oboru pediatrie, psychologie, pedagogiky, 

zástupce obcí, poskytovatelů sociálních služeb, škol a školských zařízení, orgánů policie, 

zaměstnanec krajského úřadu. Poradní sbor spolupracuje na vytváření programů 
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a koncepcí kraje v oblasti zajištění a rozvoje služeb pro rodiny s dětmi, náhradní rodinné 

péče, prevence sociálně patologických jevů; posuzuje záměry kraje na zřízení 

a provozování zařízení sociálně právní ochrany a jiných zařízení pro péči o děti; na žádost 

krajského úřadu posuzuje žádosti o změnu pověření nebo o vydání nového pověření 

k výkonu sociálně právní ochrany dětí v případě, že pověřená osoba chce na území kraje 

zřídit nové zařízení SPOD nebo jiné pracoviště téhož zařízení. (zákon č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů) 

 

6) Opatření na ochranu dětí 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn podat dle zákona o sociálně 

právní ochraně soudu návrh na: 

 rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují 

zájem o své dítě 

 omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu – 

podmínky tohoto zásahu do výkonu rodičovských práv a povinností jsou stanoveny 

zákonem o rodině a mohou nastat výhradně na základě rozhodnutí soudu 

 na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy 

 na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na 

prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do 

tohoto zařízení. (Špeciánová, 2007) 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává funkci opatrovníka a poručníka; 

může být ustanoven opatrovníkem i v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině. Dále 

může vykonávat poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti 

poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce. (359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů) 

 

1.4 Kompetence sociálního pracovníka v rámci sociálně-právní ochrany 

dětí  

„Snahou sociálního pracovníka by s v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně 

dětí mělo být nabídnout rodině různé možnosti řešení situace a pomoci ji tyto možnosti 

realizovat (např. odkazem nebo doporučením jiného odborného poradenského zařízení), 

a tím ji umožnit, aby byla schopna vlastními silami vyřešit svou životní situaci nebo 

problém, aniž by došlo k výraznějšímu zásahu do její integrity.“ (Černá, 2007 str. 24) 
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Gulová uvádí, že „sociální pracovník by měl být důvěryhodný, měl by být schopen 

zúčastněného naslouchání a hluboké empatie. Klienti musí cítit vřelost a zaujetí svým 

případem.“ (Gulová, 2011 str. 36) Vítanými vlastnostmi sociálního pracovníka jsou 

iniciativa, smysl pro poznání souvislostí, samostatné rozhodování, abstrakce 

a předvídavost, vysoká motivace a smysl pro humor, odolnost k neúspěchu, schopnost nést 

riziko, zájem o informace, odmítání rychlých závěrů. (Gulová, 2011) 

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou stanoveny předpoklady 

k výkonu povolání sociálního pracovníka na úseku sociálně právní ochrany dětí, a to 

způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a především odbornou 

způsobilost. (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů) 

Pojetí kompetencí v oblasti sociální práce vychází podle Mlčáka většinou z popisu 

pracovních činností či ze způsobů pracovního chování a není založeno na důsledném 

hodnocení pracovního výkonu. Pracovní činnosti podle něj nelze rozčlenit na sekvence 

a podřídit je výkonovým kritériím, jak je to možné učinit v jiných profesích. Mnohé 

užitečné a smysluplné činnosti sociálních pracovníků mohou vést i při vysokém pracovním 

úsilí k neefektivnímu výkonu. Sociální pracovník v praxi musí volit mezi několika 

špatnými alternativami nebo jednat proti vůli klienta. (Mlčák, 2005b) 

Veteška vymezil kompetence úředníků státní správy, kam spadají kompetence 

související s osobností sociálního pracovníka, a to: osobní chování, vlastnosti osobnosti 

důležité pro výkon, volní vlastnosti osobnosti, morální vlastnosti, a dále schopnosti 

a dovednosti pro danou činnost a pro řízení, požadavky na další profesní rozvoj, a také 

znalosti významné pro konkrétní činnost. (Veteška, 2008) 

Řezníček řadí k osobnostním předpokladům tvořivost a flexibilní důraznost, což 

zdůvodňuje tím, že problémové situace klientů nabízejí několik možných řešení. Sociální 

pracovník musí hledat řešení, některá nemusejí být uplatnitelná hned, někdy je třeba ho 

změnit nebo mezi nimi improvizovat. (Řezníček, 2000) 

Havrdová člení kompetence v sociální práci do šesti základních oblastí, a to 

1)kompetence orientovat se a plánovat postup, 2)kompetence podporovat a pomáhat 

k soběstačnosti, 3)kompetence zasahovat a poskytovat služby, 4)kompetence přispívat 

k práci organizace, 5)kompetence rozvíjet účinnou komunikaci, 6)kompetence odborně 

růst. (Matoušek, 2008 str. 84) Každá z uvedených oblastí profesionální role je blíže 

charakterizovaná pomocí tzv. kritérií. V každé kompetenci jsou uvedena taková kritéria, 

která podle nás popisují složky dané kompetence, které jsou pro naplnění profesionální 

role nezbytné a současně je lze objektivně pozorovat. (Havrdová, 1999) 
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2 Postoj 

Postoj je „stav mysli jedince vůči hodnotě.“ (W.J.Thomas a F. Znaniecki, in Novák, 

2002). Postoj je i „mentální a nervový stav pohotovosti, organizovaný zkušeností, který 

vykonává usměrňující nebo dynamický vliv na odpověď jedince vůči všem předmětům 

a situacím, s nimiž je ve vztahu.“ (Allport in Novák, 2002). 

Postoj je „relativně ustálený sklon jedince chovat se v určité situaci určitým 

způsobem, případně reagovat pozitivně nebo negativně na podněty s takovou situací spjaté. 

Postoj vyjadřuje souvislosti psychických stavů a vnějších objektů či tříd objektů.“ 

(Winkler, 1997) 

Postoj je relativně stabilní, naučená dispozice chovat se určitým způsobem k nějakému 

objektu. (Atkinsonová, 2003) Nakonečný (2009) k tomu dodává, že se jedná o vztah 

člověka k nějakému objektu, jevu, předmětu či jinému člověku. Část postojů je vrozených, 

nicméně většinu získáváme prostřednictvím osobní či zprostředkované zkušenosti 

s objekty. Postoje jsou relativně stabilní a mají následující funkce: 

a) instrumentální postoje – které lidé zastávají z praktických nebo utilitárních důvodů 

(Výrost, 2008). Pozitivní postoje si subjekt vytváří vůči objektům, které jsou 

asociovány s odměnami a negativní postoje si subjekt vytváří vůči objektům 

asociovaným s tresty (Nakonečný, 2009) 

b) kognitivní postoje – každý člověk má tendenci k uspořádání poznatků o světě i o sobě 

samém, nacházet určitý řád, chápat smysl událostí a vztahů mezi nimi, strukturovat 

svou zkušenost, a tato tendence se projevuje i ve vytváření postojů, které spojují 

poznávání a cítění v určitý systém hodnot (Nakonečný, 2009) 

c) hodnotové postoje – vyjadřují hodnoty a sebepojetí, odvozeny od hlubší hodnotové 

orientace a těžko se mění (Výrost, 2008) 

d) ego-obranné postoje – chrání před úzkostí a devalvací3 ega 

e) sociálně adjustační postoje – napomáhá pocitu, že jsme součástí nějaké sociální 

skupiny (Výrost, 2008) 

Postoj je naučená predispozice k celkové nepříznivé nebo příznivé reakci na daný 

objekt, osobu či událost. (Fishbein, Ajzen, in Hayesová, 1998) Jejich definice zdůrazňuje 

tři základní rysy postojů: (1) jsou naučené, (2) jsou konsistentní, (3) týkají se příznivých 

či nepříznivých reakcí. (Hayesová, 2009) 

                                                 
3 devalvace - znehodnocení 
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Postoje nejlépe předpovídají chování, když jsou pevné a konsistentní, založeny na 

přímé osobní zkušenosti a vztahují se přesně k předpokládanému chování. (Nakonečný, 

2009) 

„ Postoje jsou hodnotící vztahy zaujímané jednotlivcem k okolnímu světu, jiným 

subjektům i sobě samému, která zahrnují i tendenci chovat se či reagovat určitým relativně 

stabilním způsobem.“ (Průcha, 2006 str. 78) 

Postoj je relativně ustálený sklon jedince chovat se v určité situaci určitým 

způsobem, případně reagovat pozitivně či negativně na podněty s takovou situací spjaté. 

Postoj vyjadřuje souvislost psychických stavů a vnějších objektů či tříd objektů orientace. 

Poznání podmínek utváření, trvání a změny postoje je předpokladem výkladu 

individuálního jednání z jeho pozorovatelných znaků je postoj odvozován. (autorů, 1996 

str. 812) 

Základními rysy postoje, jsou komplexnost, konzistence, konsonance, resistence vůči 

změně a určitá míra intenzity. Postoje vyjadřují pohotovost k chování, ale chování jimi 

není nutně determinováno, protože v určitých situacích se chováme v rozporu s nimi. … 

Zvláštním druhem postojů jsou předsudky jako tradicí dodržované iracionální postoje. 

(Nakonečný, 2009) 

 

2.1 Vznik postoje 

Postoje jsou získávány v průběhu celého života a k jejich utváření přispívá vzdělání 

a životní zkušenosti. Pro vznik postojů jsou důležité vlastnosti a charakter dané osoby, 

protože jejich trvalostí ovlivňují hodnotovou orientaci člověka. Jsou ovlivňovány 

hromadnými sdělovacími prostředky a působí na mínění ve skupině. (Kelnarová, 2010) 

Postoj je výsledkem psychické organizace předchozí zkušenosti, s níž jedinec 

přistupuje ke každé následující obdobné situaci. Trvá tím, že dosavadní zkušenost je 

přenášena na nové situace, a mění se s novou zkušeností, získanou ve změněné situaci…. 

V psychologii je postoj spojován s motivací, s jejím dynamickým ovlivňováním reakce na 

objekty či události. Důraz je kladen na vnitřní propojení motivačních, emocionálních, 

perceptuálních a kognitivních procesů spjatých s prostředím, v němž se jedinec nachází…. 

Z metodologického hlediska je postoj hypotetický konstrukt, vyjadřující pravděpodobnost 

a pravidelnost výskytu určitého chování. (autorů, 1996 str. 813) 
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Podle Průchy (2006) se vytvářejí od dětství na základě spontánního učení v rodině 

a v jiných sociálních prostředích. Jsou determinovány kulturně, tj. mají specifický obsah 

v kulturních skupinách. (Průcha, 2006) 

 

2.2 Druhy postojů 

Nakonečý rozlišuje postoje (1) centrální ty, mají integrativní funkci, některé postoje 

mohou kompenzovat nevědomé komplexy. Centrální postoje vyjadřují vztahy 

k významným objektům (k rodině, zaměstnání, druhým lidem, apod.). (2) Periferní postoje 

se týkají méně významných objektů (např. k americké zahraniční politice). Ovšemže platí, 

že významnost objektu je subjektivní. A právě tento subjektivní význam postojů zakládá 

jejich funkci. (Nakonečný, 2009) 

Postoje se uplatňují ve dvou rovinách regulace chování, a to zjevným a skrytým 

způsobem, je to vědomě a nevědomě. „Skryté postoje jsou hodnotící tendence, které 

mohou ovlivnit hodnocení či chování, aniž by si jejich vliv daná osoba uvědomovala.“  

Zjevné postoje jsou důsledkem vědomých zkušeností, skryté postoje jsou důsledkem 

nevědomých zkušeností. Zjevné a skryté postoje vůči témuž objektu mohou být spojité 

nebo nespojité. (Nakonečný, 2009)  

Etnické postoje patří do obecné kategorie meziskupinových postojů. Vyjadřují vztah 

k etnicky definovanému jedinci nebo skupině. Studie těchto postojů se mohou značně lišit 

tím, co etnický postoj zjišťuje. Zda jde o strukturu (kognitivní, afektivní nebo behaviorální 

složka), nebo o obsah (homogenní nebo vytvořený několika dimenzemi). (Výrost, 2008) 

 

2.3 Utváření postojů 

Postoj se utváří v průběhu činností směřujících k uspokojování potřeb. Je 

psychickým zprostředkováním tendence k vyhledávání určitých podnětů nebo k vyhýbání 

se určitým situacím, spjaté s příslušnou potřebou. Je reziduem opakovaných odpovědí na 

podněty stejného typu a jejich psychické integrace, reaktivací dřívějších rozhodnutí jedince 

a predispozicí k další aktivizaci určitých motivů. (autorů, 1996 str. 813) 

Podle Nakonečného (2009) postoje vyjadřující vztah k hodnotám, ty předpokládají 

větší či menší míru orientace ve světě těchto hodnot, která je založena na zkušenostech. 

Hodnotová orientace se vytváří již u dítěte v raném věku (v průběhu první socializace), 

kdy se odpoutává od vrozených smyslových hodnot a začíná se seznamovat s hodnotami 
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svého sociálního prostředí. Obecně řečeno dítě, které dospívá později a dospělý se učí 

oceňovat, co je dobré a co špatné, a to ve dvojí rovině: (1) rovině společensko-normativní 

(ovlivněno kulturním a sociálním prostředím), (2) rovině subjektivní (z hlediska 

subjektivních zkušeností). (Nakonečný, 2009) 

 Faltýn uvádí, že se postoj se utváří učením, především generalizací zkušeností 

jedince a přebíráním postojů autorit. Mezi hlavní socializační autority patří rodina, přátelé, 

škola či vrstevnická skupina, média nebo církev. Rodina svým rozsahem zasahuje i do 

dalších oblastí života jedince…Je-li postoj zprostředkován jedinci rodinou od narození 

a zároveň je součástí zmíněné tradice, bude pravděpodobně velmi těžké jej změnit. (Faltýn, 

2004 str. 55) 

 

2.4 Projev postoje 

Postoje se vzájemně liší vzhledem k časovému horizontu, k němuž se vztahují, mírou 

aktivizačního potenciálu, kterým působí na výsledné jednání, a specifičností nebo 

všeobecností zaměření, které poskytují osobnosti. (1) k přítomnosti se vztahující a spíše 

pasivní postoje se projevují jako osobnostní rysy a záliby, k budoucnosti vztažené pasivní 

postoje jako očekávání či předpoklad a celková psychická naladěnost. (2) k budoucnosti 

vztažené direktivní postoje představují úmysly a aspirace. (autorů, 1996 str. 813) 

 Dle Nakonečného existuje subjektivní význam postojů, a to tzv. postojů 

„centrálních“, které vyjadřují vztahy k významným objektům, např. k rodině, druhým 

lidem, k zaměstnání, k hodnotám, které člověk uznává za významné, jako je láska, 

přátelství, svoboda, apod. Naproti tomu „periferní“ postoje se týkají méně významných 

objektů, např. zahraniční politika. (Nakonečný, 2009 str. 249) 

 

2.5 Složky postoje 

Lze rozlišovat zjevnou a skrytou, uvědomovanou nebo neuvědomovanou složku 

postoje. Skrytá složka zahrnuje kognitivní, afektivní a hodnotící rozměr postoje. 

Předmětem hodnocení je nejčastěji společenská stránka vztahu subjektu a objektu nebo 

sociální význam či kolektivně uznávaný smysl objektu. (autorů, 1996 str. 813) 

Složka iracionální a citová často způsobují, že se postoj nedá vysvětlit. Projevují se 

v chování, jednání a prožívání člověka, tak že již předem je určena reakce na daný podnět 

(např. ustálený postoj rasové otázce, k sexuálním praktikám, k alkoholu apod., předem 
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stanovuje, jak se člověk bude chovat, při řešení praktické otázky. Podle toho zda převládá 

racionální nebo iracionální složka, můžeme postoje rozdělit na přesvědčení a předsudky. 

(Kelnarová, 2010) 

Postoje zahrnují jak emoční tak kognitivní složku. Kognitivní procesy nám přinášejí 

poznatky, v emocích poznáváme jejich význam a v postojích, v nichž jsou kognitivní 

a emoční aspekty psychiky integrovány, zaujímáme vůči objektům hodnotící vztahy. Tzn., 

že jim přiřazujeme určitou hodnotu, která se nám jeví v dané míře žádoucí nebo nežádoucí. 

(Nakonečný, 2009) 

 

2.6 Změna postoje 

Postoje jako produkty učení se mohou za určitých podmínek měnit, neboť vše 

naučené je podmíněné, a tedy relativně trvalé, i když určité zkušenosti mohou vést 

k trvalým důsledkům. V sociální psychologii se zkoumal především vliv komunikace na 

změnu postojů (vliv informace). Významné postoje jsou stabilizované a v běžném životě 

se obvykle nemění, a pokud ano, tak jedině vlivem psychického otřesu či životní krize. 

Tlaku na změnu životně významného postoje se člověk brání, protože takový postoj, má 

důležitou funkci (přispívá k psychické integraci jedince). Zejména obtížná je změna 

extrémních postojů. Pravděpodobnější je jen změna intenzity postoje, jeho zeslabení nebo 

zesílení, ať už ve směru pozitivním či negativním. (Nakonečný, 2009 str. 267) 

Faktory změn podle Hayesové jsou: (1) kredibilita zdroje, kde hraje důležitou roli 

důvěryhodnost, odbornost člověka, který informaci sděluje, sociální identifikaci diváka, 

atraktivita mluvčího. Nepřímá komunikace informace je účinnější než přímé sdělení. (2) 

Proměnné týkající se zdroje mohou ovlivnit úspěšnost pokusu někoho o něčem přesvědčit.  

Proměnné týkající se sdělení souvisí se strukturou a obsahem zprávy samotné, jde 

o emocionální prožitek. (3) Příjemce sdělení může ovlivnit při změně postoje, informace, 

že opačný postoj zaujímá, někdo koho zná. (Hayesová, 2009) 

Obecně platí, že lidé se snaží dosáhnout tzv. kognitivní rovnováhy, což znamená, aby 

byly jejich postoje v souladu s jinými postoji. Jestliže se tak nestane, nazývá se tento stav 

kognitivní disonancí, tzn. nesoulad. Kognitivní disonance se objeví tehdy, když zjistíme, že 

si naše postoje odporují. Kognitivní disonance je hlavním faktorem změny postojů. 

(Hayesová, 2009) 

Festinger tvrdí, že lidé, kteří už mají na nějakou otázku vyhraněný názor, jsou však 

často rezistentní k informacím, které odporují jejich přesvědčení, a mají tendenci se bránit. 
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Někdy jednoduše takovou informace ignorují a někdy překroutí tak, aby byla slučitelná 

s jejich přesvědčením. (McLeod, 2014) 

Hlavním prostředkem pro navození změny je považováno přesvědčování, které 

probíhá v důsledku zpracování informací. (Wood, Petty, Wagener in Hewstone, Stroebe, 

2006). Výzkum změny postojů pomocí přesvědčování vyčleňuje tři základní skupiny 

proměnných: 

1. Proměnná komunikačního procesu, která je složena z pěti prvků, a to zdroje a obsahu 

přesvědčování, kanálu informace, přijímatele a cíle či určení informace. 

2. Proměnná vysvětlující proces změny postoje, ta se také skládá z pěti prvků. Mezi tyto 

prvky patří pozornost, porozumění, přijetí, podržení a konání. 

3. Vnitřní, strukturální komponenty postoje. (Výrost, 2008) 

Proměnné, vysvětlující proces změny postoje, představují nevědecké procesy, který 

sestává z více na sebe navazujících kroků. Těchto korků je pět; pozornost, porozumění, 

přijetí či přesvědčení, uchování a konání. Každý z kroků má vliv na efekt přesvědčování 

a zároveň slouží jako prostředek vyjádření. (Výrost, 2008) 

Ke změně postojů může dojít změnou chování. K tomuto účelu jsou využívány sankce 

či pobídky. Změna důsledků chování vyvolávají požadované změny chování. (Hewstone, 

2006) 

„Krecht, Crutchfles a Ballachey (1968) rozlišují následující druhy změn postoje: (1) 

sourodé změny, které se týkají zesilování pozitivního nebo negativního postoje, (2) 

nesourodé změny, kdy se určitá míra pozitivního postoje mění v určitou míru negativního 

postoje nebo naopak…. Pak Triandis (1975) na základě empirických poznatků určil 

následující faktory změn postoje: (1) důvěryhodnost zdroje informací; (2) atraktivita zdroje 

informace; (3)moc zdroje informací; (4) styl, struktura a obsah informace.“ (Nakonečný, 

2009 stránky 268-269) 

„ Krech, Crutchfield a Ballachey podali následující přehled základních charakteristik 

postojů, v němž se uplatňuje zřetel k jejich možným změnám: 

1. Extrémnost postoje (zcela pozitivní či negativní hodnocení objektu) je méně častá, 

ale intenzivní, a jako taková nejvíce odolná vůči změnám 

2. Multiplexita postoje, tzn., že postoj může být jednoduchý nebo mnohotvárný, 

založený na jediném faktu či na množství poznatků. Jednoduché postoje se mohou 

snadněji měnit ve svůj protiklad než multiplexní postoje, které jsou zase přístupnější 

ke změnám ve své intenzitě. 

3. Konzistentnost postoje vyžaduje vnitřní (psychickou) vyrovnanost jeho složek. 
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4. Interkonexe postojů, což znamená, že postoje jsou na sobě různě závislé. 

5. Konsonance v seskupení postojů: shodné postoje se mohou podporovat, a být tak 

odolnější vůči změnám. Kdežto disonance v postojích mohou vést k tendenci se 

redukovat. 

6. Centrálnost vztažných hodnot: Nakonečný za centrální označuje postoje, které má 

jedinec vůči objektům, jež mají pro něj význam a jako takové jsou velice odolné vůči 

změnám.“  (Nakonečný, 2009 str. 253) 
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3 Předsudky 

Při rozlišování mezi obyčejnými omyly ukvapeného soudu a předsudkem nám 

může pomoci toto kritérium: Pokud je člověk schopen opravit ve světle nových skutečností 

svůj chybný úsudek, nemá předsudky. „Předčasný soud se stává předsudkem pouze tehdy, 

je-li nezvratný i tváří v tvář novým poznatkům.“ Na rozdíl od obyčejné mylné představy se 

předsudek aktivně brání všem důkazům, které by ho mohly vyhodit ze sedla. Když je 

předsudek ohrožován nějakou nesrovnatelností, máme sklon nechat se ovládnout emocemi. 

Rozdíl mezi běžným předčasným soudem a předsudkem tedy spočívá v tom, že člověk 

dokáže diskutovat a ukvapený úsudek opravit, aniž by kladl emocionální odpor. (Allport, 

2004 str. 41)  

„Předsudek je averzní nebo hostilní postoj vůči osobě, která náleží k určité skupině, 

prostě proto, že náleží k této skupině, a je možno předpokládat, že má závadné kvality 

připisované této skupině.“ (G.W. Allport, 1958, in Novák T., 2002) 

V širším významu je předsudek většinou chápán jako uzavřený postoj k čemukoliv, 

který se utváří jednou a priori danou náboženskou či ideologickou determinantou, nezávisí 

na okamžité situaci, neopírá se o porozumění. (autorů, 1996) 

Předsudek je fixovaný dopředu zformovaný postoj, obvykle negativní nebo hostilní 

a zaměřený na určitou společenskou skupinu. Ať už se jedná o předsudky vůči věku, 

náboženství, etniku, národnosti, vůči fyzickému vzhledu, vůči postiženým lidem, vůči 

příslušnosti k mužskému či ženskému pohlaví, ekonomické nebo třídní předsudky či 

rasové předsudky. (Šišková, 2008) 

Hnilica (2010) vymezil předsudky coby negativní postoje. Pokud jedinec 

diskriminuje příslušníky určité kategorie, hledáme tak dlouho, dokud nenajdeme postoj 

nebo atribut stereotypu, který je hodnotově shodný s valencí jeho aktu, tj. negativní. Ten 

pak prohlásíme za jeho předsudek, tzn. za příčinu diskriminace. (Hnilica, 2010) 

Dle M. Nakonečného předsudky ignorují objektivní a relevantní kritéria usuzování, 

tím pádem předmětem předsudků může být cokoliv.“ (Novák, 2002). Holá a kol. (2012) 

dále uvádí, že předsudek neodráží jednání nebo vlastnosti svého objektu. U předsudků se 

nejedná o nějaký odůvodněný odpor vůči pravé povaze objektu. Zdrojem předsudků je 

osoba, která je v jejich zajetí, její poznávací modely a kultura. (Holá, 2012) 

 Gadamer chápe předsudky jako základní východiska poznávacích procesů. 

Abychom něčemu porozuměli, musíme mít předem informace a předpoklady. Bez 

předsudků jako dřívějšího soudu těžko pochopíme další věci. Předsudky mají ochranitelský 
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aspekt, nejsou pouze negativním lidským výtvorem. Cílem předsudků je ochrana před 

zklamáním, nebezpečím, nepříjemnou konfrontaci a zachování konzistentního životního 

schématu. Předsudky mají motivační aspekt. Mohou znevýhodněné jedince motivovat 

k překonání své odlišnosti (maratony invalidních lidí na vozíku, atd.). (Gadamer, 2013) 

 Předsudek je model nepřátelství v interpersonálních vztazích, namířeného proti celé 

skupině nebo proti jejím jednotlivým příslušníkům, pro svého nositele plní specifickou 

iracionální funkci. (Allport, 2004) 

 Hayesová (2009) uvádí, že předsudek je fixovaný, předem zformovaný postoj 

k nějakému objektu, projevující se bez ohledu na individualitu nebo povahu tohoto 

objektu. Člověk, který má nějaké předsudky, nezvažuje při jejich hodnocení jiné 

alternativní řešení. Výsledek jeho hodnocení je již dopředu určen nějakou libovolnou 

vlastností hodnoceného objektu. (Hayesová, 2009) 

 Předsudky jsou zvláštní hodnotící postoje. Jejich specifickou vlastností je to, že jde 

o postoje předpojaté, tzn., že se neopírají o objektivní znalosti osob či jevů, k nimž se 

vztahují, nýbrž jsou to subjektivní úsudky velmi emočně nasycené. (Průcha, 2006) 

 Nakonečný uvádí, že předsudek se vyznačuje předpojatostí a nárazovou strnulostí. 

Je emočně nabitý, kriticky nezhodnocený úsudek a z něj plynoucí postoj. Může být 

zaměřen pro i proti a může se vztahovat k čemukoliv. (Nakonečný, 2009) 

 „Předsudek je zvláštním druhem stereotypu, je zobecněním, podle něhož určitá 

kategorie lidí má kvalitu nižší než my sami, přičemž tento názor je brán za daný bez 

dalšího přezkušování…Předsudky nejčastěji vystupují ve vztazích mezi rasami, národy či 

etniky, mohou však vycházet též z rozdílů sociálního, kulturního, regionálních, 

náboženských, mohou se vázat na rozdíly věku, pohlaví apod...“ (autorů, 1996 str. 875) 

 Předsudek v jakékoliv formě, rasový či sociální, je destruktivní a nákladná pro 

společnost. V současné době společnost předsudků je přijat společností a málo realizuje 

jeho ničivou sílu. Předsudek v jakékoliv formě, rasové nebo sociální, nese vysokou cenu, 

snižuje účinnost a zvyšuje režijní náklady. Předsudek zabije komunikaci, inovaci, motivaci 

jen abychom jmenovali alespoň některé atributy. Společenský předsudek snižuje kvalitu 

a zpomaluje tok. Společenský předsudek je propast, která odděluje informace od lidí, kteří 

ji potřebují. (Webb, 2014) 

 Postačující definice předsudku má dvě základní složky. Musí tam být příznivý či 

nepříznivý postoj a ten musí být v nějakém vztahu k příliš zobecněnému (a tudíž 

chybnému) přesvědčení. Tvrzení ovlivněná předsudkem vyjadřují někdy postoj, někdy 

přesvědčení. Tam, kde narazíme na postoj, tam narazíme i na přesvědčení. Bez jistého 
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generalizovaného přesvědčení, které se týká skupiny, jako celku, se odmítavý postoj 

dlouho neudrží při životě. (Allport, 2004) 

Předsudek, je termín dosti pružný, aby zohlednil dispozice izolovaného lidského 

jedince. Je také dosti široký, aby při jeho výzkumech byly zohledněny kulturní vlivy. Lze 

tedy hovořit o individuálních postojích i o postojích celého společenství. (Novák, 2002) 

Nakonečný uvádí, že „předsudky jsou zvláštním druhem postojů a již slovo samo 

naznačuje, že jde o něco předem vytvořeného, převzatého… spojováno s negativními 

a neodůvodnitelnými postoji.“ (Nakonečný, 2009 str. 276) 

 

3.1 Vznik předsudků 

Tvorba předsudků představuje třístupňový proces. Nejprve se rozpozná objekt 

předsudku (např. člověk s psychickou poruchou). Následuje přijetí předsudku. Nedostatek 

znalostí o problematice duševních nemocí vede k vytvoření soudu. (Sartorius, 2006) 

Pojem předsudku prošel několika vývojovými fázemi: nejprve měl význam 

předčasného úsudku, což je dříve než se prozkoumají fakta. Později získal tento pojem 

emocionální akcent přízně či nepřízně. (Nakonečný, 2009 str. 276) 

Obecně vzato pomáhají předsudky obhájit zjevnou či skrytou diskriminaci. Nemusí 

jít zdaleka o diskriminaci výhradně rasovou. Může jít o podobný přístup ke kterékoliv 

skupině obyvatel. První z paradoxů diskriminace spočívá v její „výhodnosti“. Prvoplánově 

chápaná nesporně diskriminující skupinu znevýhodňuje. Při hlubším a nepředsudečném 

rozboru představa o výhodnosti leckdy bledne. (Novák, 2002 str. 36) 

3.1.1 Vznik předsudků podle Allporta 

Předsudky vznikají na podkladě mylné interpretace okolních událostí. (Allport, 2004) 

Allport definuje utváření předsudků z hlediska 3 rovin: 

1) Konformizace 

Konformita jako posilování sebeúcty skupiny je podle Allporta také jeden z faktorů, 

pomáhající skupině přežít. Etnocentrismus tedy v tomto pojetí může nabývat funkčního 

významu. i jedinec bez předsudků může být „donucen“ okolnostmi, aby se choval 

náležitým způsobem, protože nechce být vyloučen ze středu dominantní skupiny. 

Etnocentrické přesvědčení může být vnímáno jako nezbytná součást kultury. Hlavní roli 

zde hraje rodina, ale také mimorodinné vlivy institucí jako je škola, církev a stát, které 

jedince formují neméně významně. 
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2) Malé dítě  

Zde vysvětluje rozdíl mezi přejímáním a rozvojem vlastních předsudků. Přejímat může dítě 

od svých rodičů už jakási „hotová postojová schémata“. Stádia učení předsudků rozděluje 

Allport na (1) abstrakci – dítě se snaží vytvářet správné kategorie ve snaze zavděčit se 

rodičům, identifikuje se tak se svým okolím. (2) naprosté zavrhování – dítě se 

bezvýhradně snaží uplatňovat své vytvořené kategorie. (3) diferenciace – předsudky 

přestávají být absolutní a postoje se stávají logičtější a přijatelnější. Podmiňováním 

můžeme pochopitelně získat i pozitivní postoje. Dalším způsobem může být učení 

prostřednictvím podřizování, potřeba statusu, uznání či společenské prestiže. 

3) Vnitřní konflikt 

Předsudek, který není doprovázen výčitkami svědomí, je méně častý, než předsudek, který 

výčitky svědomí doprovází. Předsudky tedy většinou doprovází pochybnosti a výčitky. 

 Žádný z těchto faktorů nemůžeme označit za hlavní nebo nejdůležitější. Tyto 

faktory se navzájem prolínají a určují tak vztah jedince k jeho okolí. (Allport, 2004) 

3.1.2 Vznik předsudků z hlediska PCS analýzy4 

Nejdůležitějším faktorem vzniku předsudku je podle Thompsona struktura 

společnosti. Thompson pomocí analýzy PCS hledá odpověď na otázku, jak se 

nerovnoprávnost a diskriminace projevují na sociálních podmínkách klientů a na vztazích 

mezi klientem a státem. Tuto situaci analyzuje ve třech rovinách, které jsou spolu 

propojeny a navzájem na sebe neustále působí. Snaží se tak zasadit problémy, se kterými 

se potýkají sociální pracovníci i jejich klienti, do širšího strukturálního kontextu, a ukázat 

tak různé úrovně, na nichž se diskriminace projevuje. (Thompson, 2006) 

Analýza PCS se skládá ze tří úrovní, a to: 

1. Úroveň P (personal, psychological level) – vztahuje se k osobní či psychologické. 

Tato úroveň je individuální, zahrnují se do ní myšlenky, pocity, činy či postoje. 

Souvisí s předsudky sopr, které stojí v cestě rovnoprávné a nesoudící praxi v SP. 

2. Úroveň C (cultural level) – vypovídá o kulturní úrovni, zvyklostech a způsobech či 

vzorcích myšlení v dané společnosti. 

                                                 
4 PCS analýza (Personal – cultural – structural) se využívá v antiopresivním přístupu. Antiopresivní přístup je 
postup užívaný v SP, jenž reaguje na systémové znevýhodňování určitých skupin, ať už jsou jeho zdrojem 
rasové předsudky, společenského postavení, sexuální orientace, apod. Chce navrhovat řešení těchto situací 
a prosazovat je, a to pokud možno s aktivní účastí těch, kterých se to týká. 
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3. Úroveň s (structural level) – odkazuje ke strukturální úrovni společnosti a také 

souvisí se způsoby, kterými jsou útlaky a diskriminace zaváděny do institucí. 

Úroveň C diktuje zájmy dané společnosti, které se odráží ve společenských hodnotách 

a kulturních normách. Kulturní úroveň je součástí úrovně S, ta představuje širší rovinu 

společenských sil či sociálně politickou dimenzi. 

Thompson uvádí, že „pokud nejste součástí řešení, pak musíte být součástí problému, 

tzn., že proud diskriminace (úroveň C a S) je natolik silný, že pokud proti němu aktivně 

neplaveme, je více méně nevyhnutelné, že nás s sebou odnese.“ (Thompson, 2006 str. 24) 

 

3.2 Typologie předsudků 

Allport ve své knize o předsudcích (1954) rozpoznal nejenom emotivní, sociální, 

ekonomické a historické dimenze předsudků, také odhalil, že předsudek je vlastně přímý 

důsledek normálního lidského fungování. Lidská mysl si musí vypomáhat kategorizací. 

Kategorie jsou základem usuzování. Nemůžeme zrušit tento proces, protože na něm závisí 

naše žití. (Allport, 2004) 

Další dělení uvádí Kosek (2004), který zde rozděluje předsudky na negativní 

a pozitivní. Rozlišuje předsudek podle toho, zda přináší kladné nebo záporné očekávání ve 

vztahu j jedinci nebo ke skupině, kterých se tento předsudek týká. ( (Kosek, 2004) 

Hayesová uvádí, že předsudky mohou být v určitém případě i pozitivního rázu. 

Někdo může považovat např. všechny lidi, kteří pocházejí ze stejné části země jako on za 

přátelské. Upozorňuje však, že psychologické průzkumy se zaměřují spíše na negativní 

předsudky, zvláště na extrémní nepřátelskost vůči členům etnických menšin. (Hayesová, 

2009) Podstata negativních předsudků spočívá v neoprávněném zobecňování jednotlivých 

případů. Předsudek je falešná generalizace, dále šířená a přijímána. Platí však také, že 

předsudek je model nepřátelství v interpersonálních vztazích. (Allport, 2004) 

Thompsonovo (1997) členění je založeno na jednotlivých společenských strukturách, 

ke kterým se předsudečné uvažování vztahuje. Jedná se o sociální třídu, dále rod a rodové 

rozdíly, další dimenzi tvoří rasa a etnikum a diskriminace, na základě sexuální orientace 

a rasového původu. (Thompson, 2006) 

 „Předsudky nejčastěji vystupují ve vztazích mezi rasami, národy či etniky, mohou 

však vycházet též z rozdílů sociálních, kulturních, regionálních, náboženských, mohou se 

vázat na rozdíly věku a pohlaví apod.“ (autorů, 1996 str. 875) 
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Podle Allporta jsou etnické předsudky antipatie založené na chybných 

a nepružných generalizacích, což je však charakteristika, která platí o všech druzích 

předsudků. (Nakonečný, 2009) 

 Nakonečný (2009) uvádí, že podle Krechta, Crutchfielda a Ballacheye slouží rasové 

předsudky k podpoře agrese navozené frustrací, a to hospodářskou, sociální či politickou, 

zejména chronickou. Dále tito autoři poznamenávají, že předsudky mohou sloužit 

k maskování potlačených impulzů chamtivosti, krutosti a dalších. (Nakonečný, 2009) 

 

3.3  Předsudky a sociální práce 

Vlastní pojetí klientů bývá podle Lipskyho ovlivněno třemi typy předsudků. Jsou to 

předsudky, které vyplývají: za prvé ze sympatií nebo antipatií pracovníků k některým 

vlastnostem klientů, za druhé z běžných představ o tom, kdo je a kdo není „sociálně 

hodnotový klient“, nebo, za třetí z představ pracovníků o tom, že někteří klienti budou na 

poskytovanou intervenci reagovat lépe než jiní. (Musil, 2004, str. 79) 

Musil (2004) definuje stereotyp, jako představu, že přítomnost určitého příznaku 

(pozorované charakteristiky určité kategorie klientů) je důkazem přítomnosti dalších, podle 

pracovníka důležitých vlastností klienta. Pokud pracovník po rozpoznání příznaku usoudí, 

že konkrétní klient tyto „důležité vlastnosti“ má a rozhodne podle toho, aniž by jejich 

přítomnost u klienta ověřil, jedná předsudečně. Stereotyp se v jeho rukou stal předsudkem. 

Nebo si tento příznak u klienta ověřil a zjistil další očekávané vlastnosti. Pak se tedy jedná 

o kognitivní zkratku, která nám umožní snadněji orientovat se v situaci. Pokud ji následně 

jsme ochotni upravit dle konkrétní zkušenosti, nejedná se o předsudek. 

 V sociálním poznávání hraje důležitou roli proces formování dojmu a jejich 

organizování či atribuce. Proces utváření dojmu je ovlivňován mnohými determinanty. Na 

straně posuzované osobnosti se projevuje (1) efekt primárnosti, (2) efekt novosti, (3) efekt 

rozptýlení, (4) nápadnost chování a fyzická nápadnost, která upoutává větší pozornost a má 

proto silnější vliv na formování dojmu. Na straně posuzovatele pak hrají roli jak 

krátkodobé psychické stavy, tak stabilnější psychické struktury. (Výrost, 2008) 

 Na vytváření dojmu mají určitý vliv kognitivní zkratky, tzv. heuristiky5, které 

mohou mít vliv na práci s mocí u sociálních pracovníků. Jedná se o určitá pravidla, která 

                                                 
5 Heuristika – kognitivní pomůcky organizují poznatky o sociálním světě. V neznámé situaci používáme 
kognitivní schémata, tzn., že využíváme předchozí zkušenosti. Pokud je nemáme, nebo jich máme až příliš 
mnoho, použijeme úsudkové heuristiky. Pomohou nám učinit rozhodnutí rychle a snadno. Nezaručují, že 
dojdeme ke správnému soudu. Jejich používání může vést k omylům. 
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usměrňují jednání a ulehčují komunikaci a interakci s jinými lidmi. Jsou často využívány, 

ale mohou vést k nesprávným úsudkům a závěrům. Jedná se o proces, kdy je jedinec 

vystaven určitému podnětu, který následně ovlivňuje interpretaci nové informace. Tyto 

kognitivní zkratky jsou podobně jako utvořený dojem jedním ze zdrojů volby práce s mocí 

ve vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem. (Výrost, 2008) 

 Předsudky sociálních pracovníků vůči příslušníkům menšin jsou jedním ze zdrojů 

znevýhodňování menšinových klientů v přístupu k sociálním službám. Lipsky uvádí, že 

zavedené normy chování klienta umožňují zdůvodňovat odlišení klientů, kteří se chovají 

standardně a jsou „schopni intervenci využít“, od deviantů, kteří „nejsou hodni pomoci. 

Rozlišování mezi klienty sociálním pracovníkům často pomáhá zvládat pracovní vytížení 

nebo se vyrovnat s nejistotou rozhodování o klientech. Předsudky o nich za těchto 

okolností umožňují odmítat nestandardní informace, které by mohly zpochybnit 

zavedenou, usnadňující praxi. Zvládání pracovních obtíží pomocí rutinizace a rozlišování 

mezi klienty usnadňuje institucionalizace stereotypních postojů, kterými je prostoupena 

celá společnost. … Práce s předsudky jednotlivců, skupin, či komunit může být jedním 

z důležitých předmětů intervence sociálního pracovníka. V souvislosti s prací s menšinami 

je to téma, které nesmí být podceňováno a náleží mu ústřední pozornost. (Navrátil. P., 

2000 str. 113) 

 

3.4 Projevy předsudků 

Za podstatné znaky předsudků lze pokládat: (1) jsou to emočně silně akceptované 

„postoje“; (2) jako takové jsou velmi odolné vůči změnám. (Nakonečný, 2009 str. 277) 

K uplatňování osobní i institucionální diskriminace může snadno docházet v rámci 

systémů sociálních služeb. Z toho důvodu je nezbytné, aby se sociální pracovníci již 

během své profesní přípravy učili být vnímaví vůči svým vlastním předsudkům a projevům 

diskriminace. Sheafor, Horejsi a Horejsi popisují některé charakteristické znaky myšlení 

sociálního pracovníka, který je předpojatý vůči určité menšinové skupině. Takový sociální 

pracovník: (1) dává stereotypní vysvětlení pro chování příslušníků určité etnické nebo 

minoritní skupiny; (2) používá stejné pracovní strategie pro všechny klienty, kteří jsou 

příslušníky určité národnostní nebo minoritní skupiny; (3) význam kultury nebo 

národnostní příslušnosti buď odmítá, nebo používá pro vysvětlení téměř veškerého 

chování; (4) diskuse o rase nebo kultuře odmítá, nebo je vede neustále.“ (Navrátil. P., 2000 

str. 112) 
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Projev předsudku má dle Allporta stupňující tendenci, a to od nejmírnější formy až po 

nejrazantnější formu.  

1) Osočování – většina lidí o svých předsudcích pouze mluví, a to se stejně 

smýšlejícími přáteli a občas i cizími lidmi. Mnoho lidí ve svých nesympatiích 

nezajde dál. 

2) Vyhýbání se – silnější předsudek vede člověka, aby se určité skupině vyhýbal, nijak 

této skupině přímo neubližuje.  

3) Diskriminace – člověk aktivně rozlišuje. Pokouší se vyloučit ze svého okolí 

příslušníky určité skupiny. Segregace je institucionální formou diskriminace. 

4) Fyzické násilí -  jsou fyzické útoky na jednotlivé členy skupiny vůči, které je 

jedinec vyhrazen.  

5) Vyhlazení - vede k úplnému odstranění dané skupiny lidí. 

Tato pětistupňová škála není konstruovaná matematicky; slouží k tomu, aby upoutala 

pozornost k obrovskému rozsahu činností, které mohou mít svůj původ v předsudečných 

postojích a přesvědčeních. Z hlediska společenských důsledků jsou mnohé „zdvořilé 

předsudky“ dosi neškodné – omezují se na plané klábosení. Bohužel, v tomto století (20. 

stol.) se četnost případů kritického vývoje zvyšuje. Výsledkem je hrozivý rozvrat lidské 

rodiny. (Allport, 2004 str. 47) 

 Sociální psychologie spatřuje vysvětlení v tom, že předsudek je zvláštním typem 

agresivního chování, jež má redukovat vlastní frustraci. Objekt předsudku zde plní funkci 

obětního beránka, tedy náhradního objektu agrese. Řada empirických studií dokazuje, že 

např. předsudky ve formě xenofobie trpí ve větší míře lidé, kteří patří ve své vlastní 

společnosti mezi méně úspěšné. Druhotně se předsudky šíří socializací, a to v rodině, ve 

skupinách vrstevníků, ale také tiskem, filmem, ve škole, apod. (autorů, 1996 str. 875) 

3.4.1 Projevy předsudků v pomáhajících profesích 

Pracovníci sociálních služeb se denně setkávají s různými typy dilemat. Musil 

(2004) blíže specifikuje sedm z nich. Jedná se o dilemata (1) mezi komplexními 

a zjednodušenými cíli, (2) mezi množstvím klientů a kvalitou poskytovaných služeb, (3) 

mezi rovnocenným přístupem ke všem klientům a upřednostňování některých z nich, (4) 

mezi jednostranností a symetrií ve vztazích s klientem, (5) mezi procedurálním a situačním 

přístupem k problému klienta, (6) mezi poskytováním materiální či nemateriální pomoci, 

(7) mezi snahou zasáhnout včas a obavou z ukvapeného zásahu. (Musil, 2004 str. 44) 
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Sociální pracovníci své klienty jistým způsobem kategorizují, a to na základě těchto 

čtyř důvodů: (1) společnost očekává, že budou sociální pracovníci flexibilní a budou ke 

svým klientům přistupovat individuálně s přihlédnutím na jejich potřeby. (2) sociální 

pracovníci věnují neobvyklou pozornost určité části klientů, jen z toho důvodu, že jim 

chtějí napomáhat zlepšit život. Lipsky zde mluví o tzv. touze po samostatnosti, kdy 

opomíjejí jiné motivy výběrového přístupu ke klientům. Vždy jim nemusí jít jen 

o prospěch bližního, uspokojuje je fakt, že mohou vykonávat rozhodnutí, která je lépe 

uspokojí. (3) dalším důvodem je snaha lépe hospodařit se zdroji, které mají sociální 

pracovníci k dispozici. Na jedné straně mají organizace předepsáno, že mají dělat mezi 

klienty rozdíly, a to na základě jejich nároku na službu. Pokud tento nárok nesplňují, 

služba jim poskytnuta nebude. Na druhou stranu, ale mají sociální pracovníci volnou ruku, 

co se týče využívání zdrojů. Mají je upotřebit tam, kde to přinese větší užitek. o tom, co je 

to užitek a kde to přinese větší užitek, rozhodují sociální pracovníci dle svých představ. (4) 

dalším důvodem rozlišování je skutečnost, že sociální pracovníci musí poskytovat kvalitní 

sociální služby různým typům klientů. Umožňuje jim to zvládat každodenní zátěž, 

nejednoznačnost a psychické napětí jejich práce. (Lipsky in Musil, 2004, str. 77-78) 

 

3.5 Předsudky a diskriminace 

Obecně vzato pomáhají předsudky obhájit zjevnou či skrytou diskriminaci. Nemusí 

jít zdaleka o diskriminaci výhradně rasovou. Může jít o podobný přístup ke kterékoliv 

skupině obyvatel. (Novák, 2002) 

„Chová-li někdo předsudky vůči příslušníkům jiného etnika či rasy, nedopouští se 

tím ještě diskriminace – ta se projevuje až faktickým jednáním.“ (Průcha, 2004 str. 70) 

 Vzájemný vztah předsudků a diskriminace má podle Simpsona a Yingera pět 

variant: (1) předsudky mohou existovat i bez diskriminace; (2) možná je i diskriminace bez 

předsudků vůči diskriminované skupině; (3) diskriminace může být příčinou předsudků; 

(4) předsudek může být příčinou diskriminace; (5) předsudek a diskriminace se mohou 

s největší pravděpodobností umocňovat. (Novák, 2002) 

 Sheafor, Horejsi a Horejsi popisují některé charakteristické znaky myšlení 

sociálního pracovníka, který je předpojatý vůči určité menšinové skupině. Takový sociální 

pracovník stereotypně vysvětluje chování příslušníků určité menšinové skupiny; využívá 

stejných pracovních postupů při práci se všemi příslušníky určité menšiny; význam 

kulturní či národnostní příslušnosti odmítá nebo jej využívá pro vysvětlování chování; 
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diskuzím o rase nebo kultuře odmítá nebo je vede neustále…. Uplatňování stereotypních, 

neměnných představ při řešení různorodých problémů příslušníků menšinové skupiny, 

jejichž situace stereotypní nebývají, zvyšuje se riziko neadekvátnosti vždy „stejných 

pracovních strategií“. (Navrátil. P., 2000 str. 112) 

„Předsudek je výsledek uvědomělé či neuvědomělé činnosti těch skupin, které mají 

z jeho působení prospěch. Důsledkem je pak vzrůst nesnášenlivosti, iracionálních názorů, 

antidemokratismu a etnocentrismu.“ (Wiatrov in Novák, 2002) 

Vyrovnávání se se situací je snaha o přechod do nadřazené skupiny vyznávající 

předsudek s diskriminací je možné vyrovnat se i odmítáním rozdílů, z nichž předsudek 

vychází. Může jít až o negaci názorů o odlišnostech mezi lidmi. (Novák, 2002) 

 

3.6 Změna předsudků 

Existuje otázka, jak si zachovat předsudky. Ve skutečnosti jsou předsudky v průběhu 

času poměrně stabilní, tzn., že pokud budete mít předsudky, tak si je udržíte. Faktory, které 

ovlivňují zachování předsudků, jsou: (1) Lidé často přijímají ty fakta, která podporují 

jejich stereotyp. Filtrační proces tak posiluje a udržuje jejich předpojatost. Tento fakt 

podložil Rothbart ve svém experimentu, kdy si subjekty měly vybavit nějaká fakta, 

o menšinové skupině. Výsledkem bylo, že snadnější pro subjekty bylo vybavit si negativní 

vlastnosti než vlastnosti pozitivní. (2) Stereotypy vedou k polarizovaným úsudkům – 

tendence vidět „výjimky“, která utvrzují pravidlo, tzn., že stereotypy jsou velmi obtížně 

odstranitelné, jakmile se vytvoří. Tento bod je podporován experimentem McCauleyho 

a Stitta. Ti uvádí, že ačkoli lidé mají stereotypy, obecně neočekávají, že jim bude každý 

s požadovaným fyzickým a etnickým charakterem do jejich stereotypu zapadat. (3) Dalším 

důležitým faktorem při udržování stereotypu je myšlenka sebenaplňujícího se proroctví. 

Lidé reagují na předsudky akcemi, které zase jejich předsudky utvrzují.  Experiment 

Meichenbauma ilustruje tento proces: učitelům bylo řečeno, že ve třídě, kde je 14 dívek, 

bylo šest akademicky nadaných a vyvíjely by se pozdě. Tito studenti se následně začali 

zlepšovat, protože učitelé vytvořili podmínky, za kterých se studenti mohli rozvíjet. 

(Prejudice and Discrimination, 2005) 

Vzhledem k těmto důkazům ve prospěch existence a síle předsudků vzniká otázka, zda 

jde něco udělat pro snížení předsudků. Ve skutečnosti jen velmi málo lidí tvrdí, že je to 

snadný proces změnit nebo odstranit předsudky. Zdá se, že diskuze se vede mezi dvěma 

skupinami, a to těmi, kteří tvrdí, že je možné, i když nesmírně obtížné omezit předsudky 



35 

 

a těmi, kteří si zachovávají opozici, že předsudky jsou prakticky trvalým údělem 

společnosti.   

Práce „Prejudice and Discrimination“ tvrdí, že předsudky jsou spíše společenským 

jevem, než trvalou charakteristikou lidské povahy, a mohou být sníženy sociálním 

inženýrstvím. Zdá se, že existují dvě formy antiteze. První forma práce vidí předsudky jako 

expresní vrozenou agresi, určenou biologickými a genetickými silami, a v důsledku toho 

nejsou vůbec přístupné environmentální modifikaci. Druhá forma práce vidí původ 

předsudků v sociální oblasti, ale tvrdí, že sociální síly jsou takové, že předsudek je 

podporován, a sociální inženýrství neuspěje v žádné možné míře odvrátit proces v rámci 

společenského stavu společnosti. Nicméně lze vysvětlit, že odstranění předsudků je velice 

obtížné. Za prvé, předsudky plní kognitivní a emocionální funkci. Za druhé, předsudek je 

určitý postoj subjektu, se kterým se subjekt ztotožňuje. (Prejudice and Discrimination, 

2005) 

Allport (2004) uvádí, že „předsudek (pokud není pevně zakořeněn v povaze jedince) 

lze oslabit rovnocennými kontakty mezi většinovou a menšinovou skupinou při sledování 

společných cílů. Účinnost se značně zvyšuje, jestliže jsou takové kontakty stvrzeny 

institucionálně (zákonem, zvykem, místním ovzduším6) a jestliže jde o takové kontakty, 

které příslušníky obou skupin dovedou k tomu, že si uvědomí společné zájmy a společné 

lidství.“ (Allport, 2004 str. 303) 

Hayesová (2009) navrhuje 5 hlavních podmínek, které musí být splněny při pokusech 

redukovat předsudky: (1) zúčastnění musí mít rovnoprávné postavení, (2) musí mít 

příležitosti k osobnímu kontaktu, (3) je nutný kontakt s nestereotypními jedinci, (4) kontakt 

se skupinami musí být podporován společností, (5) měla by existovat příležitost ke 

spolupráci. (Hayesová, 2009) 

Za předpokladu, že je možné odstranit předsudky, jaké kroky lze učinit, abychom toho 

dosáhli? Strategie, která obhajuje odstraňování předsudků, naznačuje tyto kroky: (1) 

nesoutěžní kontakt mezi vnitřní a vnější skupinou osob z hlediska rovného postavení, (2) 

snaha o společné, nadřazené cíle, kterých lze dosáhnout pouze spoluprací těchto skupin. 

(Prejudice and Discrimination, 2005) 

                                                 
6 Místním ovzduším Allport myslí společenské ovzduší, ve kterém ke kontaktu dochází. Je-

li kontakt dobrovolný nebo nucený, „opravdový“ nebo „umělý“ nebo je kontakt považován 

za důležitý a důvěrný nebo za nedůležitý a krátkodobý… atd.   
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4 Pracovníci a jejich pohled na klienta 

Být klientem není stav, ale spíše dynamický proces. (PAYNE, in NAVRÁTIL, 1998) 

Lidé se klienty stávají, jednají v roli klienta a také tuto roli opouštějí. Tento proces začíná 

tím, že se klient dostane do kontaktu s organizací, která mu začne prostřednictvím 

sociálního pracovníka poskytovat sociální služby. Proces, kterým se člověk stává klientem, 

je sociálně konstruován. (Sociální práce jako sociální konstrukce, 1998) 

Úlehla se zabývá otázkou, co způsobuje, že některé typy chování klienta jsou pro 

pomáhajícího pracovníka přijatelné a jiné ne. Zejména ho zajímá, proč se hranice 

„přijatelných“ a „nepřijatelných“ způsobů klienta u různých pracovníků liší nebo mění. 

Tvrdí, že rozdíly a posuny hranic mezi „přijatelnými“ a „nepřijatelnými“ vyvolává pět 

okolností. Momentální „rozpoložení“ pracovníka, sympatie mezi ním a klientem, fáze 

spolupráce s klientem, místo kontaktu a profesionalita a změny jeho přístupu. (Musil, 

2004)  

Rozmezí mezi „přijatelným“ a „nepřijatelným“ se může měnit v závislosti na náladě 

pracovníka, jeho náklonnosti ke klientovi, době spolupráce s ním, místu setkání a na 

předcházející odborné zkušenosti pracovníka. O vlivu těchto rysů osobnosti pracovníka 

a jeho vztahu ke klientovi na hodnocení chování klienta nelze pochybovat. Je nutné 

podotknout, že uvedené faktory vždy působí v určitém kulturním rámci. Ten způsobuje, že 

obvyklé umístění hranice mezi „přijatelným“ a „nepřijatelných“ je v různých organizacích 

různé. (Musil, 2004) 

Přijetí společných představ o kultuře organizace, ve které pracovníci pracují, se 

projevuje tím, že je pracovníci organizace „uznávají“ dvěma odlišnými způsoby. Některé 

z nich „sdílí“ a jiné „respektují“. „Sdílí“ pouze ty, které vnitřně považují za správné 

a následováníhodné, a proto na nich lpí. „Respektují“ ty, které sice nepovažují za 

bezvýhradně správné, které jsou však nuceni uznávat pod vnějším tlakem, a mají pro ně 

proto spíše instrumentální význam. Tzn., že jsou pro ně více či méně přijatelným nástrojem 

dosažení hodnot, na kterých jim opravdu záleží. (Musil, 2004) 

 Winkler (2000) uvádí, že pracovnice odborů sociální péče, které se účastnily jeho 

výzkumu, sdílely představu „slušného žadatele“ o dávky a byly přesvědčeny, že někteří 

žadatelé systém dávek „zneužívají“. Samozřejmě se stávalo, že musely posoudit žádost 

klienta, o kterém si myslel, že sociální dávky zneužívá. Své podezření mu sice dávaly 

najevo, ale ustanovení zákona respektovaly a dávku mu vyměřily. Dělaly to však 

s pocitem, že systém je „sociálně nespravedlivý především vůči těm, kteří pracují.“ Vzdor 
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tomu „nespravedlivý“ systém respektovaly.  Winkler sice jasně neříká, co je k tomu vedlo, 

lze se však domnívat, že důvodem byla úcta k zákonu a k mínění nadřízené. Ta uznávala 

rozlišování žadatelů podle zákona a ne podle „neoficiálního členění“ na „slušné“ 

a „zneužívající“, které bylo blízké subkultuře výkonných pracovnic. (Musil, 2004) 
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5 Proces posuzování životní situace 

V první řadě bych, zde ráda definovala pojem „životní situace klienta“. Janebová tento 

pojem vidí jako termín, který se váže k posouzení a který odlišuje od termínu „situace 

rozhodování“. (Janebová, 2010) 

Barker vymezuje posouzení jako proces, ve kterém je určován charakter, příčin, vývoj 

a prognóza problému a v němž jsou dále také analyzovány osobnostní charakteristiky 

a situace, které s problémem souvisejí. Posouzení také chápe jako funkci sociální práce, 

jejíž podstatou je snaha porozumět problému, jeho příčině a následně dojít k tomu, co by 

mohlo být změněno, aby byl problém minimalizován či úplně odstraněn. (Navrátil, 2007) 

„Posouzení se může vztahovat k příčinám problému a dalším okolnostem životní 

situace, které ji dle úsudku pracovníka udržují či vyvolávají. Navrátil zároveň zdůrazňuje, 

že posouzení nelze chápat jako nějakou úvodní a konečnou etapu práce s klientem, ale že 

se prolíná celým procesem práce s klientem a souvisí s plánováním, intervencí 

i hodnocením.“ (Janebová, 2010 str. 34) 

Posouzení životní situace dítěte, jeho rodiny a případně další potencionálních 

uživatelů sociálních služeb je pravděpodobně jednou z nejkontroverznějších záležitostí 

v sociální práci. Potřeba posouzení životní situace je obvykle vyvolána životní událostí, 

problémy, které vedou klienta k sociálnímu pracovníkovi. (Navrátil, 2007) 

Závažnost procesu posouzení je dána nejen okolnostmi, které jeho potřebu vyvolaly, 

ale zejména pak tím, že na jeho výsledku závisí další postup sociálního pracovník, a tedy 

i ve značné míře osud osob, které jsou posuzovány. (Navrátil, 2007) 

„Předmětem posuzování by měla být „osoba v prostředí“ či „osoba v situaci“. Toto 

duální hledisko „posuzování“ je zřetelné již od samotného počátku profesionální sociální 

práce, kdy Mary Richmond zdůrazňovala, že přímá sociální práce by se měla zaměřovat 

jak na osobu, tak na její prostředí. Případová práce kladla velký důraz na vztah mezi 

klientem a sociálním pracovníkem, ale zároveň také zdůrazňovala potřebu využívat zdroje 

prostředí.“ (Janebová, 2010 str. 33) 
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5.1  Perspektivy posouzení podle Hollandové 

Hollandová (2004) upozornila na to, že se v sociální práci vyskytují dvě odlišné 

strategie posouzení. 

1) Kvantitativní strategie 

Klade důraz na tvorbu ověřovacích nástrojů, které umožňují provádět měření situace 

v rodině. Tato strategie chce vytvářet takové výsledky, které jsou objektivní, přesné 

a nezávislé na posuzovateli. Podle Hollandové převládá tato strategie v USA. 

2) Kvalitativní strategie 

Kvalitativní strategie spočívá v reflexi povahy individuálních charakteristik podmínek 

rodiny. Klade větší důraz na profesionální úsudek, který bude založen na vhledu do 

klientovy situace a jejím hloubkovém pochopení. Tato strategie převládá v Anglii. 

 

V historickém kontextu definuje Hollandová další perspektivy posuzování. Prvním 

z nich je Diagnostické pojetí. Toto pojetí posouzení se má původ v práci Richmondové. 

Díky rozšíření psychodynamického myšlení pak bylo diagnostické pojetí rozšířené ještě 

v 70. letech 20. století. V té době sociální práci ovlivnily práce Perlmanové a Holisové, 

které kladly důraz na potřebu důkladné diagnózy klientova problému, od níž se pak odvíjí 

plán intervence či psychoterapie. V případové práci se zdůrazňovala potřeba širokého 

zacílení na rodinu a její problém. (Navrátil, 2007) 

Druhým pojetím je Prediktivní model, který se rozvíjí v 70 letech 20. století. Vzrůstá 

zájem o nalezení faktorů, bezprostředně souvisejících s týráním a zneužíváním dětí. 

Výzkumníci se snažili identifikovat rizikové faktory, které by umožnily odhalit rizikové 

rodiny dříve než by zraňující situace nastala. Při aplikaci tohoto modelu při posuzování 

klientovy situace je klíčové mít dostatek informací z různých oblastí života klientovy 

rodiny a jejich vzájemná koordinace. Obzvlášť pokud se jedná o informace z různých 

institucí či oddělení institucí. (Watson a Westová in Navrátil, 2007)  

 

5.2 Modely posouzení podle Smale 

Smale a kol. přinesli hojně zmiňovaný pohled na modely posuzování. Rozlišili tři 

modely posuzování, o kterých se zmíním v následujících podkapitolách. 
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5.2.1 Model dotazování 

Tento model má charakter pokládání souboru standardizovaných otázek tzv. 

„pasivnímu“ klientovi. Sociální pracovník zaujímá roli experta, který je schopen 

interpretovat a analyzovat data s ohledem na potřeby klienta. Omezuje se zapojení klienta 

do procesu posuzování, a proto proces posouzení nemá přímé zmocňující působení.  

Watson a Westová upozorňují na to, že tento model posouzení může být spojen 

s patologizací klienta, s tendencí orientovat se na jeho deficity, problémy a nedostatky. 

(Navrátil, 2007) 

5.2.2 Model procedurální 

Podstatou modelu je kompletace různých seznamů a kontrolních listů, na základě 

kterých má sociální pracovník zjistit, zda je klient oprávněným uživatele sociální služby, 

ve které sociální pracovník pracuje. Expertem je tedy osoba, který vytvořila formuláře. 

Sociální pracovník má za úkol sesbírat informace. Tento model nerespektuje osobu klienta, 

nevěnuje pozornost jeho pocitům a postojům. V podstatě je zde sociální pracovník 

nástrojem systému organizace, který vykonává předem definované operace. (Navrátil, 

2007) 

5.2.3 Model výměnný 

Výměnný model vychází z předpokladu, že klient je expertem ve své vlastní životní 

situaci. Sociální pracovník a klient mají mít takový vztah, který klientovi umožní 

identifikovat jeho zdroje a schopnosti, ale také jeho slabé stránky a omezení. Tento vztah 

má také podporovat klienta, aby více kontroloval proces posouzení i zvládnutí potíží 

a dilemat, které jej do organizace či instituce dostaly. (Navrátil, 2007) 

 

5.3 Kontext posouzení 

Na proces posouzení může mít vliv mnoho aspektů, jako je např. veřejný zájem, 

nedostatek času a prostředků, etika a celková míra profesionality sociálních pracovníků. 

Dalšími aspekty, které mohou proces posouzení ovlivnit, jsou podle Watsona a Westové 

například iniciátor posouzení (soud, klient,…), převažující důvod posouzení (trestná 

činnost dítěte), procedury a politiky v organizaci, ve které pracovník pracuje, osobní 

přístup pracovníka k procesu i osobám posuzování, zvažování vývojové potřeby (potřeba 
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případových konferencí – mezioborová spolupráce; proces posouzení vykonává více 

odborníků), schopnosti rodičů, vliv širší rodiny a dalších systémů. (Navrátil, 2007) 

„Hollandová (2004) uvádí, že hlavními osami kontextu intervenujícího do povahy 

praxe posuzování životních situací je oblast (1) řízení sociálních služeb, zde se analyzují 

vlivy, např. množství zdrojů, úrovně kvalifikace, volby různých přístupů k posuzování, 

a debaty ohledně řízení rizik souvisejících s výkonem SP. (2) oblast sociálních problémů, 

které potřebu posouzení vyvolávají. Jak organizační aspekty, tak definice povahy řešeného 

problému ovlivňuje způsob provádění posouzení životní situace a následně vlastní 

intervenci.“ (Navrátil, 2007 str. 75) 

 

5.4 Fáze posouzení 

V procesu posouzení lze využít širokou paletu strategií, metod a technik.  Watson 

a Westová se domnívají, že proces posouzení probíhá v následujících fázích: 

5.4.1  „Příprava na setkání s uživatelem“  

Jedná se o přípravu na setkání s klientem. Sociální pracovník si připravuje plán 

či projekt posouzení. Podle Hollandové (2004) by měl projekt posouzení obsahovat tyto 

prvky:  

 cíl posouzení – uvědomění si, co chci vlastně zjistit; 

 uvážení vhodných témat a otázek – uvědomění si jaké mám informace o klientovi 

a co ještě od klienta potřebuji zjistit; 

 zvážení, kdo bude participovat – posouzení, zda musím jednu informaci zjišťovat 

např. na třech místech nebo mi tuto informaci stačí zjistit jen od jedné organizace 

či instituce; 

 jaké metody posouzení použít – pozorování, dotazování, diagnostika, hra. (Navrátil, 

2007) 

5.4.2 „Setkání s uživatelem služby s cílem vytvořit vztah a získat relevantní 

informace“ 

V této fázi se realizuje samotný kontakt s klientem. Úkolem fáze je jednak vytvořit 

vztah s kliente a sběr relevantních informací. Je to fáze, ve které se realizuje plán, který byl 

vytvořen v první fázi. 
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Watson a Westová (2006) uvádí, že v posouzení by se měly zahrnout různé pohledy 

lidí, kterých se toto posouzení dotýká. Proces by měl být partnerský, klient je v tomto 

procesu považován za rovnocenného. Součástí tohoto procesu by měla být otevřenost 

a poctivá ochota zabývat se zkušenostmi, názory a emocemi klienta. Posouzení by mělo 

umožnit sdílení hodnot a zájmů všech zúčastněných. (Navrátil, 2007) 

5.4.3 „Reflexe a analýza získaných informací k určení vhodné intervence“ 

Třetí fáze by se opět měla realizovat s klientem, protože on poskytuje kontext 

a závažnost informací, které se posuzují. Hodnota posouzení záleží na schopnosti 

sociálního pracovníka provést a analyzovat informace, aby na jejich základě bylo možné 

získat obraz situace klienta a koncipovat intervenci, která přiměřeně reaguje na situaci. 

Důležité je, aby sociální pracovník rozuměl charakteru informace, kterou obdržel a dokázal 

jí začlenit do kontextu všech získaných informací. (Navrátil, 2007) 

5.4.4 „Vlastní provedení činnosti“ 

Tato fáze vlastně není posouzením, ale je provedením činností, které se o posouzení 

opírají. Z posouzení vychází plán, bez něhož by každá intervence byla pouze nahodilým 

jednáním. Na závěr intervence je podstatné také zhodnocení efektivnosti intervencí 

či uskutečněných kroků. Zpětná vazba se pak netýká jen intervence samotné, ale také 

i posouzení, které parametry určilo. (Navrátil, 2007) 

 

5.5 Faktory ovlivňující posouzení životní situace ohrožených dětí 

„Dobré posouzení je klíčem k efektivní intervenci a ke snížení rizika ohrožených 

dětí, na základě profesionálního posouzení sociálních pracovníků a jiných profesionálů se 

realizují významná rozhodnutí, která se dotýkají dětí, jak z krátkodobého hlediska, tak 

z hlediska dlouhodobého. Nedostatečná kvalita posouzení, jeho neúplnost nebo dokonce 

absence může být zdrojem závažných pochybení.“ (Navrátilová, 2011) 

Kovařík (2003) při posuzování životní situace dítěte a rodiny zdůrazňuje nezbytnost 

brát v potaz tzv. sociálně ekologické pole. „Ekosystémovému myšlení je rovněž vlastní 

„Rámec pro posouzení životní situace dětí a rodin v nouzi“, který vnikl na zakázku 

britského ministerstva zdravotnictví. Jeho autoři rozlišili tři dimenze životní situace dítěte, 

a to (1) vývojové potřeby, zde mají být zahrnuta témata, jako zdraví, citový a behaviorální 

vývoj, vzdělání, identita, rodinné a sociální vztahy, sociální vystupování; (2) rodičovské 

funkce, ty mají být posuzovány z hlediska schopnosti zabezpečit dítěti základní péči, 
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bezpečí, emoční vřelost, stimulaci, výchovu a vedení; (3) rodinné a environmentální 

faktory, zde autoři zařadili rodinou historii a její fungování, širší rodinu, bydlení, 

zaměstnání, příjem, sociální integraci rodiny a zdroje, které jsou k dispozici v komunitě.“ 

(Navrátilová, 2011 str. 42) 

V rámci sociálně právní ochrany dětí v ČR nejsou očekávání ve vztahu k obsahu či 

formě posouzení přesněji specifikována. Z řady výzkumných studií vyplývá, že zaměření 

posouzení životní situace i jeho podoba je velmi výrazně ovlivněna charakteristikami jeho 

realizátorů, a to z hlediska motivace, kvalifikace a zkušeností. … Hollandová také 

upozorňuje na další problém, který se týká metodické korektnosti provedení posouzení 

vývojových potřeb dítěte. Studie ukazují, že sociální pracovníci svůj úsudek utvářejí na 

základě malého počtu nespolehlivých pozorování. (Navrátilová, 2011) 

„V rámci posouzení stojí před sociálními pracovníky nelehký úkol, neboť by měli 

být schopni rozpoznat jednotlivé faktory, které ovlivňují život dítěte, a stejně tak by měli 

být schopni analýzy této situace se zvláštním zřetelem na pochopení vztahu mezi 

rizikovými a protektivními faktory. Pozornost sociálních pracovníků by měla být 

směřována ke sledování naplňování vývojových potřeb dítěte, rodičovských kompetencí, 

stejně jako rodinným faktorům…. Jde především o jejich analýzu a rozkrytí, jak v životě 

dítěte a rodiny působí. Právě tento systemický pohled je předpokladem, že sociální 

pracovní pochopí, o čem je životní situace dítěte a jeho rodiny, a na základě dobrého 

posouzení může zvolit přiměřenou intervenci.“ (Navrátilová, 2011 str. 44) 

5.5.1 Význam kvality posouzení životní situace pro ohrožené dítě 

„Počáteční i průběžné posouzení prvků životní situace klienta je klíčovým prvkem 

intervence. V rámci procesu posouzení životní situace sociální pracovník získává 

informace od klienta a tyto informace zařazuje do relativních kontextů. Podstatou 

posouzení je určení činitelů rizikových a protektivních v životní situaci klienta, tak aby 

mohly být dosaženy cíle intervence. Součástí je také stanovení potřeb klienta, na jejichž 

uspokojení jsou cíle intervence rovněž zaměřeny. (Šišláková in Navrátilová, 2011) 

 Velmi důležité je také, jak sociální pracovník přistupuje k samotnému posouzení 

a jak se staví k řešení dilematických situací, které při posouzení životní situace vznikají. 

Jedná se o to, jaký postoj, sociální pracovník, zaujímá ke klientovi, koho do posouzení 

zahrnuje, zda bere k úvahu i informace od dalších odborníků, jaký je celkový charakter 

komunikace mezi ním a klientem, zda reflektuje celý ekosystémový rámec jeho životní 
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situace, apod. (Musil, 2004) Navrátil podtrhuje nezbytnost provádění posouzení na základě 

odborných znalostí za využití odborné metodiky. (Navrátil, 2007) 

Nedostatky v procesu posouzení jsou jednou z opakujících se charakteristik, které 

objevuje v případech vážného poškození zdraví dítěte nebo dokonce jeho úmrtí. Průtahy 

v posouzení životní situace a při rozhodování v případech, kdy jde o odebírání dítěte 

z rodiny a jeho umístění do náhradní péče může vést k obtížím, při hledání trvalého 

náhradního umístění. V důsledku špatného posouzení může být dítě opakovaně 

umísťováno do různých rodin, které pro něj nejsou vhodné. Z dlouhodobého hlediska je 

nebezpečné, že nestabilita v péči o dítě často vede přes zhoršující se emoční a behaviorální 

obtíže v dětství až k nezaměstnanosti v dospělosti. (Navrátilová, 2011) 

 Dobré posouzení životní situace dítěte zvyšuje šance na návrat dítěte do původní 

rodiny, případně urychluje vhodné umístění dítěte do náhradní rodiny. (Navrátil, 2007) 

Hollandová ukazuje, že při posouzení situace dítěte je i práce s rodiči, a tím se také zvyšuje 

šance na návrat dítěte do jeho původní rodiny. (Holland, 2004) 

 Posouzení není jediným významným faktorem, který ovlivňuje výsledek 

intervence. Svou roli zde sehrává celá řada faktorů např. genetická výbava dítěte i rodičů, 

chování rodičů a jejich motivace, dostupnost zdrojů, apod. (Navrátilová, 2011) 

5.5.2 Rizikové body procesu posouzení 

Navrátil uvádí, že nedostatečná kvalita, neúplné či dokonce žádné posouzení může 

vést k závažným pochybení, která mohou skončit tragicky. Dobré posouzení životní 

situace dítěte sociálním pracovníkem je klíčem k efektivní intervenci a ke snížení rizika 

jeho ohrožení. Na základě profesionálního posouzení socprac. a jiných profesionálů se 

realizují významná rozhodnutí, která se dětí dotýkají jak z krátkodobého, tak 

dlouhodobého hlediska. (Navrátil in Navrátilová, 2011) 

Turney uvádí pět určitých oblastí, které dělají sociálním pracovníkům problémy 

v rámci posouzení a v kterých dělají chybná rozhodnutí. Jedná se o tyto témata (1) práh pro 

poskytování služeb7, (2) nedostatečné zapojení dítěte do procesu posouzení, (3) nedostatky 

ve sběru informací, (4) nedostatky v provedení kritické analýzy a (5) nedostatky 

v multidisciplinární spolupráci. (Turney in Navrátilová, 2011) 

 

                                                 
7 Jedná se o to, zda se klientovi dostane potřebné služby, či ne. V různých zařízeních jsou používány různé 
postupy pro posuzování a jsou velmi konkrétně ovlivněny organizačními a situačními aspekty. 



45 

 

5.5.3 Analýza a posouzení 

Posouzení zahrnuje systematické a cílené sbírání informaci. Sociální pracovník na 

prvním místě potřebuje vědět, proč hledá informace a potom musí být schopen zpracovat 

velké množství různorodého materiálu a vidět jeho smysl a rozhodnout, jak s tím naložit. 

Tento proces vyžaduje široké spektrum znalostí a dovedností, včetně analytického, 

kritického a reflektivního myšlení. Intuice v tomto procesu hraje také určitou roli a může 

být zvláště užitečná při vytváření vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem a při 

projevování empatie. (Holland in Navrátilová, 2011) 

„Kritické a analytické myšlení umožňuje sociálnímu pracovníkovi pečlivě 

zpracovat informace a metodicky umožňuje klást si otázky týkající se spolehlivost jak 

zdrojů, tak obsahu. Reflexe v praxi umožňuje pravidelné hodnocení předpokladů ve světle 

nových informací. Zatímco intuice zaujímá místo ve zvažování. Intuice spočívající na 

zkušenostech sociálního pracovník, na jeho praktické znalosti. Sama intuice nemusí být 

spolehlivá, může vést k předčasnému úsudku. Proto by využití intuice mělo být 

vyvažováno kritickým uvažováním a reflexí.“ (Navrátilová, 2011 str. 47) 

5.5.4 Využívání „evidence-based“ přístupu při posuzování a tvorba profesionálního 

úsudku 

Pojem „evidence-based“ přístup je nejprve definován v oblasti zdravotnictví, kde 

Sackett, Rosenberg a Gray uvádí, že „Evidence-based medicine“ je uvážlivé využívání 

nejlepších důkazů dostupných v současné době při rozhodování o zdravotní péči 

jednotlivých pacientů. Tzn. integrace individuální klinické odbornosti s nejlepšími 

externími důkazy ze systematického výzkumu.“ (Sackett, 1996) 

Webb tento přístup převádí do sociální sféry. „Evidence-based“ přístup, který je 

charakteristický tím, že zdůrazňuje sepětí s vědeckými metodami. Tento přístup je 

primárně založen na tom, že základem rozhodování sociálních pracovníků musí být 

vědecky ověřené důkazy. Tzn., že sociální pracovník využívá vědecky ověřených nástrojů, 

jako jsou např. standardizované škály a dotazníky, jako podporu pro rozhodování v době, 

kdy zvažuje intervenci. Dále uvádí, že tyto nástroje mohou hrát významnou roli při 

posouzení, nicméně sociální pracovníci by měli být opatrní při jejich využívání. Pouhé 

spoléhání na tuto metodu může být velmi nebezpečné, protože neposuzuje celou situaci 

dítěte. Tyto metody slouží pouze jako pomůcka pro profesionální úsudek, nikoliv jako 

úsudek sám. (Navrátilová, 2011) 
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 McNeece a Thyer vnímají EBP jako vítaný doplněk k oboru sociální práce, který 

představuje plnější a komplexnější vývoj starších pozic, jako jsou empirické klinické praxe 

v rámci sociální práce a vymezení empirických terapií v rámci psychologie. Sociální práce 

by měla aktivně přijmout EBP jako svůj preferovaný koncepční model a tyto zásady 

začlenit do poskytování služeb sociální práce. (McNeece, 2004) 

Posouzení sociálního pracovníka je výchozím bodem pro stanovení následné 

intervence, může se stát, že v důsledku špatného posouzení povede k volbě intervence, 

která bude znevýhodňující pro dítě či pro rodinu. Musil (2004) poukazuje na to, že sociální 

pracovníci mohou svými stereotypními představami „diskriminovat“ některé klienty tím, 

že jim nabídnou služby, které ale ke zlepšení jejich situace nevedou. A to vše na základě 

jejich nevhodného posouzení klientovy situace. Tento názor je podporován výsledky 

výzkumu Kuchařové, ze kterého vyplývá, že sociální pracovníci se při rozhodování opírají 

o vlastní zkušenosti, které jsou však ovlivněny kulturní strukturou daného pracoviště. 

(Navrátilová, 2011 str. 49) 

Je tedy nutné věnovat pozornost tomu, na základě čeho si sociální pracovníci 

vytvářejí svůj profesní úsudek, který následně ovlivňuje volbu „správné“ intervence pro 

klienta vhodně zvolené. 

5.5.5 Efektivní posouzení v rámci multiinstitucionální spolupráce 

a interprofesionální skupiny 

„Problémy, se kterými přicházejí rodiče se svými dětmi za sociálními pracovníky, 

se vyznačují velmi často multiproblémovostí a vyžadují od sociálních pracovníků, aby byli 

schopni využít velkou řadu zkušeností a dovedností, a na základě nich pak komplexně 

posoudit situaci dítěte. Práce s rodinou tedy potencionálně zahrnuje participaci řady 

organizací a specializovaných pracovišť, jako jsou např. dětští psychologové, psychiatři, 

rodinné poradny, logopedické poradny, soudy, orgány v trestním řízení (policie), 

pracovníky škol a školských zařízení, kde můžeme také zahrnout zařízení pro výkon 

ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízení preventivně výchovné péče. A dále 

spolupráci se státními či nestátními organizacemi či institucemi.“ (Navrátilová, 2011 str. 

50) 

Je více než zřejmé, že by odborníci měli spolupracovat na procesu posouzení 

životní situace rodiny a hlavně ve prospěch dítěte. Jistě, že se zde vyskytuje řada 

problémů, jako např. multiinstitucionální sdílení informací. Háčkem je ovšem její 
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koordinace, a to v případech, kdy existuje profesionální kultura dobré komunikace mezi 

těmito institucemi. 

„I v rámci této spolupráce existuje určitá hierarchie, někteří odborníci mohou být 

v rámci soudního řízení považování za statusově vyšší odborníky a ti mají přednost před 

zájmy sociálních pracovníků. V tomto ohledu odborníci plní určitou podpůrnou funkci – 

pracovníci  OSPOD s nimi konzultují postup práce s rodinou a legitimizují rozhodnutí 

odkazem na názor odborníka, případně znalecké posudky. Ovšem spoléhání se na 

opakovaná rozhodnutí odborníka mohou být v některých případech použita k odložení 

obtížných rozhodnutí a mohou zvýšit zpoždění u obtížných případů, což může rozvíjet 

sociální exkluzi dítěte.“ (Dickens in Navrátilová, 2011, str. 51) 
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6 Vliv 

Je mnoho významů slova „vliv“, dle slovníku spisovné češtiny se jedná o trvalejší 

působení na někoho nebo na něco. Druhým významem slova „vliv“ je možnost působení, 

moci. Slovník spisovného jazyka českého zase uvádí, že vliv je možnost zasahovat ve 

prospěch někoho či něčeho.  

Vliv je vyzařování duchovní nebo morální síly. Může se jednat o čin nebo sílu 

vyvolávání účinku bez zjevného vynucení síly nebo přímého výkonu velení. Dalším 

významem slova je zkorumpované narušení autority pro osobní zisk. (Webster, 2017) 

Vliv je „soubor akcí, kterými podstata dané věci mění vlastnosti nějakého objektu, 

často bez toho, že by spolu byly v bezprostředním kontaktu. Dále se může jednat 

o schopnost člověka prosadit si svou vůli pomocí autority či mocí. Významným činitelem 

prosazování vlivu je stimulace.  (Cialdini, 2012) 

Automatické, stereotypní chování převládá ve většině případů lidské činnosti, 

protože v mnoha případech je to nejúčinnější forma chování a v jiných případech je to 

prostě nezbytné. 

  

6.1 Vliv a rozhodování 

Velmi často při rozhodování o někom či o něčem nepoužíváme všechny relevantní 

dostupné informace, používáme místo toho jen jediný vysoce reprezentativní kus 

z celkového počtu. Tato ojedinělá informace, ačkoli nám normálně radí dobře, může nás 

vést k jasně hloupým chybám. Chybám, které jsou využívány jinými chytrými lidmi, před 

kterými nechceme vypadat hloupě nebo hůř. Používáme nejoblíbenější z jednotlivých 

informací, a to ty, které používáme k vyzrazení našeho souladu s rozhodnutím. Jsou to 

naše nejoblíbenější výzvy, právě proto, že jsou nejspolehlivější (ty, které nám ukazují 

správný směr). Proto používáme faktory vzájemného vztahu, důslednost, sociální důkaz, 

lásku, autoritu a nedostatek, tak často a tak automaticky při prosazování našeho 

rozhodnutí. Každý sám o sobě poskytuje vysoce spolehlivý signál o tom, kdy bude lepší 

říkat ano a kdy ne. 

Pravděpodobně budeme tyto osamělé znamení používat vždy, když nebudeme mít 

sklon, čas, energii nebo kognitivní zdroje k provedení úplné analýzy situace. Tam, kde 

jsme ponoření, zdůraznění, nejistí, lhostejní, rozptýlení nebo unavení, máme tendenci 
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soustředit se na méně informací k dispozici. Při rozhodování za těchto okolností, se často 

vrátíme spíše k primitivnímu, ale nezbytnému kousku, a tím je přístup s dobrým důkazem.  

Při rozhodování budeme méně často využívat luxusu plně zvážené analýza celkové 

hodnoty situace, ale stále více se vracíme k zaměření na jednu, obvykle spolehlivou 

vlastnost. (Cialdini, 2012) 

 

6.2 Sociální vliv 

Sociální vliv je definován jako změna v myšlení jedince, pocitech, postojích nebo 

chování, které vyplývá z interakce s jiným jednotlivcem nebo skupinou. Sociální vliv je 

odlišný od shody, moci a autority. Sociální vliv je však proces, kterým jedinec provádí 

skutečné změny v jeho pocitech a chování v důsledku interakce s ostatními, kteří jsou 

vnímáni podobně. (Rashotte, 2003)  

Sociální vliv je změna chování, kterou člověk způsobuje v jiném, úmyslně nebo 

neúmyslně v důsledku toho, jak se změněná osoba vnímá ve vztahu k ovlivňováni jiným 

lidem a společnosti obecně. (Asch, 1956)  

Sociální vliv má tři oblasti, a to konformitu (mění způsob, jak se chováme 

k ostatním); shodu (mohu se rozhodnout, zda požadavek splním či nesplním) a poslušnost 

(věříme, že nemáme na výběr). (Milgram, 1983)  

6.2.1 Sociální vliv ve skupině 

Janošová uvádí, že pokud hovoříme o sociálním vlivu ve skupinách, máme na 

mysli změnu v úsudcích, názorech a postojích jejich členů v důsledku setkání s úsudky, 

názory a postoji ostatních. Skupinová konformita se neprojevuje pouze ve vztahu ke 

skupinovým normám, ale také v situacích, kdy se členové skupiny mají na něčem usnést 

a kdy hledají nejvhodnější řešení. (Janošová) 

6.2.2 Menšinový vliv 

Menšinový vliv se vyskytuje tehdy, kdy, když se menšinová skupina pokusí změnit 

většinu, jako např. učitelé mění studentská přesvědčení, apod. Mnoho vědců se zajímalo 

i menšinový vliv. Někteří se zaměřili na vliv každého člena skupiny, který může ovlivnit 

ostatní, alespoň do jisté míry. Studie zjistily, že pokud je menšinová skupina konzistentní 

v tom, co co je prezentováno na venek, může z části ovlivnit většinovou společnost. 

Kromě toho bylo zjištěno, že přítomnost menšinových skupin ve větších skupinách 

často vede k větší kreativitě myšlení a lepšímu řešení skupinových úkolů. (Rashotte, 2003) 
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6.3 Sociální pracovník a vliv 

Ráda bych zde uvedla definici vlivu, kterou se budu ve své práci řídit. „Jedná 

o soubor akcí, kterými podstata dané věci mění vlastnosti nějakého objektu či je to 

schopnost člověka prosadit si svou vůli pomocí autority či mocí.“ 

Na základě této definice si můžeme říci, že sociální pracovník je ve své profesi 

ovlivněn mnoha způsoby „vlivu“. Může jej ovlivnit třeba to, zda se dobře vyspal, zda jej 

cestou nepotkalo něco špatného, zda jej cestou do práce někdo nenaštval, apod. to by 

mohlo ovlivnit jeho jednání vůči klientům. i když profesionální sociální pracovník by 

takové chování potlačil a zaměřil se na svou práci. Stejně si myslím, že by se ta špatná 

nálada na práci nevědomě projevila. 

Práci sociálního pracovníka může ovlivnit také vzhled klienta, jeho příslušnost 

k určité menšině, sociální vlivy i vlivy v organizaci, ve které pracuje. Vezměte si, že každý 

člověk je neustále něčím ovlivňován, a to má vliv na naše rozhodování i práci. 

Pracovník si může své ovlivnění uvědomovat, tím pádem se může snažit tento vliv 

utlumit či potlačit. Může se však také jednat o vliv tzv. nezvědomovaný (skrytý), a s tím se 

nedá pracovat. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 Metodologie výzkumu 

V praktické části se zabývám kvalitativním výzkumem, ve kterém jsou zahrnuti 

sociální pracovníci, vybraného městského úřadu obce s rozšířenou působností, pracující na 

oddělení sociálně právní ochraně dětí. 

V této části práce budu pracovat s daty, které jsem získala pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky a pracovnicemi sociálně právní ochrany dětí.   

Vzhledem k tomu, že se jedná o lokální výzkum na konkrétním úřadě nelze tyto 

výsledky generalizovat, ale přináší povědomí o problematice u konkrétních pracovníků 

a pracovnic. 

 

7.1 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativním výzkumem je podle Strausse a Corbinové jakýkoliv výzkum, jehož 

výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace“. 

(Strauss, 1999) 

Empirický přístup k sociální skutečnosti je zde založen na „ponoření se do 

každodennosti“, na zúčastněném pozorování sociálního života, verbálním vyjádření 

a následné interpretaci, vysvětlení stavu, souvislostí jevů a motivu činů lidí a jejich 

porozumění. Tento způsob zjišťování a popisu sociální reality je označován jako 

kvalitativní výzkum. (Zich, 2004) 

„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. 

Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje 

o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ 

(Creswell, 2009 str. 12), (Hendl, 1999 str. 50) 

Hendl uvádí, že při kvalitativním výzkumu výzkumník vybírá na začátku výzkumu 

téma a určí základní výzkumné otázky, otázky může modifikovat nebo doplňovat 

v průběhu výzkumu, během sběru a analýzy dat. Z tohoto důvodu se někdy kvalitativní 

výzkum považuje za pružný výzkum. V jeho průběhu nevznikají pouze výzkumné otázky, 

ale také hypotézy a nová rozhodnutí, jak modifikovat zvolený výzkumný plán a pokračovat 

při sběru dat a jejich analýze. Výzkumník vyhledává a analyzuje jakékoliv informace, které 

přispívají k osvětlení výzkumných otázek, provádí deduktivní a induktivní závěry. (Hendl, 

1999 str. 50) 
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Kvalitativní výzkum sleduje vytváření nových hypotéz a teorie s cílem porozumět 

jevu. Toto porozumění znamená pochopit jev ve všech podstatných souvislostech, tedy jde 

o úsilí proniknout do co největšího počtu souvislostí a stavu zkoumaného jevu. (Zich, 

2004) 

Kvalitativní výzkum v pojetí Strauss a Corbinové (1999) má tři hlavní složky. První 

z těchto složek jsou údaje, které mohou pocházet z velkého množství zdrojů. 

Nejobvyklejšími zdroji jsou rozhovor a pozorování. Důležitým krokem je také určit 

zkoumatelný problém a jeho vymezení, tak aby se s ním dalo pracovat. Problém může být 

zadán, doporučen odborníkem, nalezen v odborné literatuře, či určen profesními 

zkušenostmi výzkumníka. Dalším krokem je položení výzkumné otázky, protože do určité 

míry ovlivňuje zvolení metody zkoumání samotného jevu. Výzkumnou otázku musí 

výzkumník formulovat tak, aby se neodchýlil od původního záměru výzkumu, a ke 

zkoumání určitých událostí, situací či dokumentů nebo samotných Komunikačních 

partnerů svého výzkumu. (Strauss, 1999) 

Druhou složkou je tzv. kódování, což je proces zpracování údajů různými 

analytickými či interpretačními postupy, kterými docházíme k závěrům nebo teoriím. 

Třetí složkou jsou samotné výstupy, ať už se jedná o ústní či písemnou výzkumnou 

zprávu. Často bývají publikovány ve vědeckých časopisech nebo na konferencích. 

(Strauss, 1999) 

Záměrem kvantitativního výzkumu je získat maximálně možné množství informací 

a prozkoumat tak široce definovaný jev. Logika tohoto typu výzkumu je induktivní, 

protože výzkumník po nasbírání dostatečného množství dat začne pátrat po 

pravidelnostech, které se v nashromážděných datech objevují. Výstupem pak jsou nové 

hypotézy či teorie. (Švaříček, 2007) 

 

7.2 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je zmapovat, zda sociální pracovníci oddělení sociálně právní 

ochrany dětí mají předsudky vůči svým klientům, jestli si je uvědomují a umí s nimi 

pracovat, a zda jejich zvědomované předsudky ovlivňují jejich posuzování životní situace 

klienta. 

 Na základě tohoto cíle byla stanovena následující hlavní výzkumná otázka: „Jaké 

různé vlivy mají předsudečné postoje pracovníků a pracovnic oddělení sociálně právní 

ochrany dětí na posuzování životní situace klientů?“ 
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Následným zjištěním dat bude možné stanovit závěry z výzkumu, které by mohly 

pomoci sociálním pracovníkům uvědomit si své předsudky i to, jak jejich předsudečné 

postoje ovlivňují, ať už přímo či nepřímo jejich posuzování životní situace klientů. 

I když je tento výzkum prováděn lokálně na vybraném městském úřadě obce 

s rozšířenou působností, nelze tento výzkum generalizovat na všechny sociální pracovníky 

pracující na oddělení sociálně právní ochrany dětí.  

 

7.3 Zakotvená teorie 

. „Metoda zakotvené teorie je poměrně složitým analytickým nástrojem.“ (Miovský, 

2006 str. 232)  

Zakotvená teorie označuje určitou strategii výzkumu a zároveň způsob analýzy 

získaných dat. Hledá teorii zakotvenou v datech pro vysvětlení určitých fenoménů (jevů). 

„Zakotvená teorie je návrhem hledání specifické teorie, která se týká jistým způsobem 

vymezené populace, prostředí nebo doby.“ (Hendl, 2005 str. 243) 

Strauss a Corbin (1990) uvádí, že zakotvená teorie je induktivně odvozená v procesu 

zkoumání jevu, tzn., že je objevována, rozvíjena a ověřována pomocí systematického sběru 

dat, které se týkají daného jevu, a jejich analýzou. (Hendl, 2005 str. 245) Cílem je vytvořit 

takovou teorii, která odpovídá zkoumané oblasti a vysvětluje ji. (Struss, Corbin, 1999, str. 

14-15, in Hendl, 2005) Vznikající teorie je zakotvená v datech, které výzkumník získal 

během studie. (Hendl, 2005) 

Samotná analýza dat se dělí do tří fází: (1) tvorba konceptů; (2) hledání teoretických 

vztahů mezi koncepty; (3) volba ústředního konceptu a formulace teorie. (Řiháček, 2013 

str. 47)  

 Hendl (2005) uvádí pro analýzu dat v zakotvené teorii tři hlavní typy kódování, 

a to: (1) otevřené kódování; (2) axiální kódování; (3) selektivní kódování. 

 

7.4 Metoda dotazování 

Jako metodu pro získání dat jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor s otevřenými 

otázkami, na které měli jednotliví komunikační partneři možnost odpovídat. Tato metoda 

byla zvolena z důvodu hlubšího průzkumu dané problematiky. 

Dle mého názoru je výhodou polostukturovaného rozhovoru možnost formování 

otázek, tak, aby přinesly náležité a významné odpovědi. Komunikační partner může 
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vyjádřit svůj názor a své zkušenosti jazykem, sobě vlastním. Tato metoda rozhovoru 

umožňuje výzkumníkovi jinak formulovat či doplňovat otázky podle odpovědí a stavu 

komunikačního partnera. 

Polostrukturovaný rozhovor je označován jako rozhovor s pomocí návodu, protože je 

z části řízen výzkumníkem. Výzkumník komunikačnímu partnerovi pokládá otázky 

z předem připraveného souboru otázek. Otázky se nemusí pokládat v pořadí, v jakém si je 

výzkumník sestavil. Důležité však je, aby byly otázky položeny všechny. (Hendl, 2005) 

Obsah výzkumného rozhovoru však není zcela volný, nejde o nezávazné popovídání. 

Rozhovor je směrovaný na dané téma a proto se připravuje i určitý scénář rozhovoru. 

Obsahuje předpokládaný postup a tematické otázky, které mají být prodiskutovány. Dle 

průběhu rozhovoru sám výzkumník klade další doplňující podotázky, tak aby byly získány 

výpovědi o tématu. Výzkumník tedy musí být dobře připraven. (Zich, 2004) 

Pokud rozhovor používáme jako výzkumnou metodu, je nutné zvolit správnou formu, 

vzhledem ke zkoumanému problému. Lze použít rozhovor volný, který nemá žádnou 

předem danou strukturu. Nebo polostrukturovaný rozhovor, který se vyznačuje jasným 

účelem a osnovou, ale s velkou pružností procesu sběru informací. Další formou rozhovoru 

je strukturovaný rozhovor, který se v rámci kvalitativního výzkumu nepovažuje za příliš 

vhodný. (Hendl, 1999) 

 

7.5 Konstrukce vzorku 

U kvalitativního výzkumu nám obvykle nejde o reprezentativnost směrem k populaci, 

ale o reprezentaci konkrétního problému. Jak také uvádí Švaříček a Šeďová ve své knize 

„Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách“.(Švaříček, 2007) Výzkumný vzorek jsem 

vybírala pomocí metody prostého, záměrného výběru. 

Prvním kritériem při výběru Komunikačních partnerů bylo, že se jedná o sociální 

pracovníky pracující na oddělení sociálně právní ochraně dětí. Vzhledem k tomu, že téma 

předsudků je velice ožehavé, mým druhým kritériem byly dobré a důvěryhodné vztahy 

s pracovníky OSPODu. Vybrala jsem tedy oddělení sociálně právní ochrany dětí na 

konkrétním městském úřadě obce s rozšířenou působností, kde se se sociálními pracovníky 

osobně znám. 
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7.6 Jednotka zkoumání a zjišťování 

Na městském úřadě obce s rozšířenou působností, kde jsem kvalitativní výzkum 

prováděla, pracuje na oddělení sociálně právní ochraně dětí 13 sociálních pracovníků, 

z toho je jeden vedoucí oddělení, sedm pracovníků pracuje jako referent sociálních věcí, 

dva kurátoři pro děti a mládež a dva specialisté pro náhradní rodinnou péči.  

S vedoucí oddělení jsem byla domluvená, že bych mohla kvantitativní výzkum 

realizovat na jejím oddělení. Vedoucí oddělení mne představila zaměstnancům a seznámila 

je s mým záměrem realizovat výzkum. Seznámila jsem sociální pracovníky s tím, jak by 

výzkum probíhal a na co bychom se v průběhu rozhovoru zaměřili. Sociální pracovníci 

měli možnost se sami rozhodnout, zda se výzkumu zúčastní. Nakonec se výzkumu 

zúčastnilo 6 sociálních pracovníků oddělení, a to jeden kurátor pro děti a mládež, čtyři 

referenti sociálních věcí a jeden specialista pro náhradní rodinnou péči. 

Samotný sběr dat probíhal na pracovišti OSPODu v měsíci březnu 2017. Vždy jsem se 

musela s konkrétním komunikačním partnerem domluvit na termínu schůzky, tak aby to 

vyhovovalo oběma stranám. Rozhovory trvaly 45-60 minut. 

 

7.7 Operacionalizace 

Proces operacionalizace se odvíjí od dílčích výzkumných otázek (DVOs). Dílčí 

výzkumné otázky vyplývají z hlavní výzkumné otázky (HVO).  

Ve výzkumu mi jde především o to, zjistit, zda sociální pracovníci mají předsudečné 

postoje vůči svým klientů, a zda si je uvědomují. Dále se zabývám otázkou jestli je 

pracovníkovo posuzování životní situace klienta ovlivňováno jeho postojem ke klientovi, 

a pokud ano, zda si to uvědomuje. 

Jako indikátory jsem si určila vnímání klientů, labelling klientů, vědomí si svých 

předsudků, ochota pracovat s předsudky, znalost modelů posouzení, spolupráce s kolegy. 

7.7.1 Dílčí výzkumné otázky 

1. „Jak sociální pracovníci vnímají své klienty v rámci posuzování životní situace?“ 

2. „Jaké emoce prožívají sociální pracovníci při mapování sociální situace klientů?“ 

3. „Jaký vliv má osobnostní charakter a pracovní zkušenost sociálních pracovníků na 

zpracování předsudků při posuzování životní situace?“ 

4. „Které své předsudky v rámci posuzování životní situace mohou sociální 

pracovníci označit jako zvědomované?“ 
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5.  „Jak sociální pracovníci pracují se svými zvědomovánými předsudky v rámci 

posuzování životní situace?“ 

6. „Jak sociální pracovníci posuzují životní situaci klienta?“ 

 

7.7.2  Proces operacionalizace 

Tabulka č. 1  Proces operacionalizace 

DVO Indikátor Otázka do rozhovoru 

Jak sociální pracovníci 

vnímají své klienty v rámci 

posouzení životní situace? 

 

vnímání klientů 

 

Jak vnímáte své klienty? 

 

Labelling klientů 

Někteří sociální pracovníci si své 

klienty zařazují do skupin, děláte 

to taky tak? 

Jaké emoce sociální 

pracovníci prožívají při 

mapování sociální situace u 

klientů? 

 

vzhled klienta 

Ovlivní Váš postoj ke klientovi 

jeho vzhled? 

přečin klienta Ovlivní Váš postoj ke klientovi 

znalost jeho situace? 

spolupráce s klienty Máte nějaká očekávání na 

spolupráci od klientů? 

Jaký vliv má osobnostní 

charakter a pracovní 

zkušenost sociálních 

pracovníků na zpracování 

předsudků při posuzování 

životní situace? 

počet odpracovaných 

let na OSPODu 

Jak dlouho pracujete na 

OSPODu? 

osobnostní charakter xxxxxxxxxxxxxxxx 

profil sociálního 

pracovníka 

Jaké vlastnosti by měl mít 

sociální pracovník OSPODu 

podle Vás? 

Které své předsudky mohou 

v rámci posouzení životní 

situace sociální pracovníci 

označit jako zvědomované? 

druhy předsudků xxxxxxxxxxxxxxxx 

vědomí svých 

předsudků 

Myslíte si, že máte vůči klientům 

nějaké předsudečné postoje? 

Jak sociální pracovníci 

pracují se svými 

zvědomovanými předsudky 

pracovat s předsudky 

Jakými různými způsoby lze, 

podle Vás, změnit předsudečné 

postoje vůči klientům? 
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v rámci posouzení životní 

situace? reflexe předsudků 

Jakým způsobem se snažíte 

změnit své postoje vůči svým 

klientům? 

Jak sociální pracovníci 

posuzují životní situaci 

klienta? 

znalost modelů 

posouzení 

Většina sociálních pracovníků 

používá při posuzování různé 

techniky posuzování. Používáte 

taky nějaké?  A jaké? 

spolupráce s kolegy Konzultujete své posouzení 

klientovy situace s kolegy? 

 

7.8 Průběh rozhovorů 

Rozhovor jsem vedla s každým Komunikačním partnerem zvlášť, v zasedací místnosti 

na městském úřadě obce s rozšířenou působností, abychom měli klid, v pracovní době 

pracovníků. Před samotným začátkem rozhovoru, jsem s Komunikačními partnery vedla 

neformální rozhovor, kde jsem jim znovu zopakovala, že rozhovor je anonymní a že 

nebudu v diplomové práci uvádět žádné informace, které by mohly vést k identifikaci jak 

samotných Komunikačních partnerů, tak úřadu, ve kterém pracují.  

Na začátku samotného rozhovoru jsem Komunikačními partnery seznámila s tím, jak 

bude rozhovor probíhat a požádala je o souhlas, že by se průběh rozhovoru nahrával na 

diktafon. Pracovníkům jsem nabídla možnost na otázky, které jsou jim nepříjemné 

neodpovídat. Každý komunikační partner měl možnost svobodně ukončit rozhovor dle 

jeho uvážení. 

První část rozhovoru byla koncipována na všeobecné otázky, ohledně náplně práce 

Komunikačního partnera, jak dlouho na oddělení pracuje, apod. Druhá část byla směřována 

na samotné klienty pracovníka a jeho vztah k nim. U této části interview se většinou 

pracovníci rozpovídali. Postupně jsme se dostali k samotným předsudkům, jak je vnímají 

a zda si je uvědomují, popřípadě jak s nimi pracují. v této části rozhovoru si myslím, že mi 

pomohl přátelský vztah s pracovníky. Cizímu člověku, kterého by neznali, by dle mého 

soudu na tyto otázky neodpovídali, z důvodu obavy poškození dobrého jména a postavení 

sociálních pracovníků, kteří by měli být neutrální a nestranní. Dalším tématem rozhovoru 

bylo samotné posuzování životní situace klienta.  

Když se blížil konec rozhovoru, doptávala jsem se pracovníků, kolik jim je let, jak 

dlouho na OSPODu pracují a na jaké pozici. Následně jsem Komunikačním partnerům 
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poděkovala za jejich čas, který mi věnovali a ochotu se mnou vést rozhovor. Během 

každého rozhovoru jsem pracovníkům důkladně naslouchala, abych se mohla následně 

doptat na další informace. 

Věřím, že navázání přátelského vztahu s Komunikačními partnery mělo příznivý vliv 

na jejich přístup při rozhovoru a jejich odpovědi. Nebrali mně jako „vetřelce“, ale spíše 

jako jejich součást, což mi hodně pomohlo s doptáváním na další otázky. 

Musím říci, že možnosti říci „STOP na tuto otázku odpovídat nebudu“ nevyužil žádný 

z dotazovaných Komunikačních partnerů. Což mne velice potěšilo. Doplňující otázka, 

kterou jsem Komunikačním partnerům položila mimo otázky rozhovoru, bylo, zda jim 

nějaká otázka v rozhovoru nechyběla, kterou by doplnili k této problematice. 

S každým z Komunikačních partnerů jsem vedla rozhovor v jednom dni v 

domluveném čase. Ve stejném dni byl rozhovor přepsán do textové formy. V textové 

formě jsem použila metodu redukce 1. řádu. Jedná se o vynechání částí vět, které nenesou 

žádnou informaci, dále vynechání odmlk, zvuků apod. (Miovský, 2006)  

Rozhovory byly následně vytištěny ve formátu A4. Jednotliví komunikační partneři 

jsou označeni S1., S2., S3., S4., S5. a S6.  

 

7.9 Proces kódování 

V kvalitativním výzkumu znamená kódování hledání významů na jejich 

pojmenování a následnou kategorizaci. Tento postup směřuje k vytvoření „zakotvené 

teorie“ zkoumaného problému. Kódování je tvůrčí proces, který nelze formalizovat. Ten, 

kdo analyzuje texty, musí být schopen vnímat různé obsahy a významy textů, být 

dostatečně tvůrčí, nebát se vyslovovat různé hypotézy a současně být k těmto výrokům 

dostatečně kritický a připustit jejich nezbytnou průběžnou korelaci a upřesňování. (Zich, 

2004) 

„Kódování představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, 

konceptualizovány a opět složeny novým způsobem. Je to ústřední proces tvorby teorie 

z údajů.“ (Strauss, 1999 str. 39) 

„Kódováním se rozumí rozkrytí dat směrem k jejich interpretaci, konceptualizaci 

a nové integraci. Strauss a Corbinová rozlišují tři procedury, jak zacházet s analyzovaným 

textem, a to otevřené kódování, axiální kódování a selektivní kódování. Tyto procedury se 

nemusí používat zcela odděleně. Představují spíše způsoby, jak zacházet s textem, 

a výzkumník může mezi nimi přecházet podle potřeby.“ (Hendl, 2005, str. 246-247) 
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7.9.1 Otevřené kódování 

Otevřené kódování je proces přiřazování pojmů jednotlivým případům, událostem, 

a dalším významným obsahům analyzovaného textu. Obsah pojmů je vymezován výroky 

a vztahy mezi nimi. Při hledání pojmů vyjadřující obsah analyzovaného textu vycházíme 

pouze z jeho obsahu, neměli bychom zde zařazovat pojmy z „vnějšku“, tzn. pojmy, které si 

vzájemně odpovídají. (Zich, 2004) 

 Otevřené kódování je část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmů 

pomocí pečlivého studia údajů. Proces seskupování pojmů, které se zdají příslušet 

stejnému jevu, nazýváme kategorizace. (Strauss, 1999 str. 42) 

7.9.2 Axiální kódování 

Při axiálním kódování hledáme spojení mezi vyvozenými kategoriemi, přičemž se 

snažíme rozlišit jejich významnost. (Zich, 2004) Soustředíme se na bližší určení kategorie 

pomocí podmínek, které jej zapříčiňují, kontextu, v němž je zasazen, strategii jednání 

a interakce, pomocí kterých je zvládán, ovládá, vykonáván, a následků těchto strategií. 

Tzn., že skládá dohromady údaje získané otevřeným kódováním a vytváří spojení mezi 

kategoriemi a subkategoriemi. (Strauss, 1999 stránky 70-78) 

Základ axiálního kódování (kódovací paradigma) zahrnuje: (1) příčinné podmínky, 

což jsou události nebo případy, které vedou k výskytu nebo vzniku jevu; (2) jev označuje 

ústřední myšlenku, událost či dění; (3) kontext je soubor vlastností, které jevu náleží; (4) 

intervenující podmínky, které ovlivňují strategie jednání a interakce; (5) následky, ty se 

mohou stát součástí podmínek dalšího jednání. (Strauss, 1999) 

7.9.3 Selektivní kódování 

Selektivní kódování je proces, kdy se vybere jedna centrální kategorie, která je pak 

systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím. Tyto vztahy se dále ověřují 

a kategorie, u kterých je to potřeba, se dále rozvíjí a zdokonalují. (Strauss, 1999 str. 86) 

V průběhu selektivního kódování se snažíme definovat hlavní témata a kategorie, které 

budou základním bodem vznikající teorie. Dochází k integraci ostatních témat a kategorií 

do tohoto bodu. (Hendl, 2008 str. 251) 

Miovský uvádí, že selektivní kódování je proces, kdy po výběru centrální kategorie 

tuto kategorii systematicky uvádíme do vztahu s ostatními popsanými kategoriemi. 

(Miovský, 2006 str. 230) 
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 Ve své diplomové práci se selektivním kódováním zabývat nebudu. Pouze zde 

navrhnu model selektivního kódování. Zaměřím se zde na vzájemný vztah, souvztažnost 

mezi kategoriemi a změnu hodnot dvou kvantitativních náhodných proměnných, tzn. na 

korelaci získaných dat. S ohledem na tvrzení Řiháčka a Hytycha (2013) považuji za 

vyhovující na této úrovni výzkumu zůstat u prvních dvou postupů kódování.  

  

7.10 Etika výzkumu 

Hendl uvádí, že „etické otázky hrají ve společenskovědním výzkumu důležitou roli. 

Existují však různé standardy a doporučení, které vymezují etická pravidla aplikovatelná 

ve výzkumu.“ Následně uvádí důležité zásady etického jednání při výzkumu.  (Hendl, 

2005 str. 155) 

Komunikační partneři byli informováni o tom, že rozhovor je anonymní a, že zde 

neuvedu žádné identifikační údaje, které by mohly prozradit jak samotné Komunikačními 

partnery, tak pracoviště, kde pracují. Pracovníci souhlasili s tím, že se bude rozhovor 

nahrávat, a dali k tomu informovaný souhlas. 

Pro zachování anonymity ve své práci neuvádím žádný přepis rozhovoru, ale 

používám zde jen citace dokládající popisované jevy.  
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8 Interpretace dat 

Tato kapitola je věnována analýze získaných dat a její následné interpretaci. 

Kvalitativní data se vyznačují svojí kontextuálností a vzpírají se provedení redukce. To se 

projevuje i ve zprávě o jejich analýze. Interpretace dat je doplňována citacemi částmi 

rozhovorů, výňatky z terénních zápisků nebo poznámkami z provedených skupinových 

diskuzí. (Hendl, 2005 str. 223) 

 

8.1 Analýza získaných dat 

V této kapitole popíši analýzu dat, která se u zakotvené teorie děje na základě trojího 

kódování. A to otevřeného, axiálního a selektivního. 

8.1.1 Otevřené kódování 

Prvním krokem analýzy dat je otevřené kódování. Na začátku procesu jsem měla 

všechny rozhovory přepsané a vytištěné. V přepsaných rozhovorech jsem si barevně 

podtrhla pojmy, které jsem považovala za důležité a zároveň se vztahující k tématu práce 

a korespondující s HVO.  Na pravou stranu každé stránky rozhovoru jsem si dělala 

analytické poznámky a pracovní názvy kódů k významovým jednotkám8. „Důležitou 

součástí otevřeného kódování je psaní si poznámek, ty pak posouvají analýzu dál“. 

(Řiháček, 2013 str. 55)  

Analýzou rozhovorů jsem získala asi 40 kódů. Každý kód měl u sebe sepsány 

poznámky, které jsem si vytvářela při pročítání rozhovorů. Každému komunikačnímu 

partnerovi jsem přiřadila barvu a vlastní označení, abych se lépe orientovala ve svých 

poznámkách. Následně jsem si, pro větší přehlednost, vytvořila tabulku (tabulka č. 2), kde 

jsem rozdělila kódy na základě určitých vlastností a zároveň i dimenzí zařadila do 

obecnějších kategorií, což je podstatou „otevřeného kódování“. 

 

  

                                                 
8 Významová jednotka je určitý vymezitelný úsek textu, který je nositelem nějaké informace.  (Miovský, 
2006, str. 227) 
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Tabulka 2 Seznam konceptů a obecnějších kategorií 

 

-Vzhled klienta 

 Ano ovlivňuje, 

 Vzhled jako pomůcka, 

 Snaha pracovat s pocity, které klient vyvolává, 

 Chováni klienta zodpovídá jeho vzhledu. 

 

-Vnímaní klientů 

 Jedinečnost klienta, 

 Originalita klienta, 

 Potřeba pomoci, 

 Pozitivně. 

 

-Kategorizace klienta (labelling) 

 Běžná praktika, 

 Nemělo by se objevovat, 

 Pomáhá v třídění klientů, 

 Interní odlehčení, 

 Snažím se tomu vyhýbat. 

 

-Přečin klienta (situace) 

 Vnitřní porovnáni situace klienta, 

 Potřeba získat více informací o dané situaci, 

 Uvažování v širších kontextech, 

 Snaha pracovat profesionálně. 

 

-Okolnosti posuzování životní situace 

 Ověřování si informací, 

 Rozšíření informací o klientovi, 

 Využívání svých zkušeností, 

 Aktuální stav klientovi situace, 

 Práce s dokumentací, 

 Vlastní poznámky, 

 Ověřování si postupu u zkušenějších kolegů. 

 

-Očekávaní od klienta 

 Důvěra mezi klientem a SP, 

 Ochota pracovat na zlepšení situace, 

 Spolupráce, 

 Negativní postoj ke klientovi, 

 Stanovení reálného cíle. 

 

 

-Profil SP 

 Odborná způsobilost, 

 Psychická vyrovnanost, 

 Empatie, 

 Asertivita 

 Trpělivost, 

 Komunikativnost, 

 Rozvážnost. 

 

-Předsudečný postoj 

 -Změna postoje vůči klientovi 

  Povaha SP, 

  Snaha být nezaujatý, 

  Vztahová podpora (konzultace 

  s mentorem, supervize). 

 

 -Ochota pracovat s předsudky 

  Vzdělání, 

  Větší zájem o klienta, 

  Okolí SP (podpora rodiny, kolegů), 

  Vnitřní nastavení SP, 

  Vztahová podpora (konzultace 

  s mentorem, supervize). 

 

-Posouzení životní situace 

 Informace z dokumentace, 

 Vlastní poznámky, 

 Faktory na straně klienta, 

 Faktory na straně SP. 

 

-Vztahová vazba 

 Konzultace s kolegy a mentorem, 

 Supervize, 

 Intervize, 

 Reflexe. 
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8.1.2 Axiální kódování 

Druhým krokem analýzy dat je axiální kódování, kdy jsem při tvorbě vlastností 

a dimenzí kategorií postupně zjišťovala, že se některé kategorie navzájem ovlivňují, nebo 

jedna kategorie vyvolává druhou kategorii, tzn., že buď je příčinou, nebo následkem určité 

kategorie, anebo se kategorie spolu ztotožňují. 

Pro lepší porozumění vztahu mezi kategoriemi, vytvořila jsem si schéma vyjadřující 

propojení těchto kategorií. Podle Řiháčka a kol. (2013) jsme si vytvořili tzv. mentální 

mapu analyzovaného jevu (viz. obrázek č. 1). Schéma naznačuje i vztahy mezi 

kategoriemi.  

 

 

Obrázek 1 Mentální mapa konceptů vycházející z první analýzy 
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V mentální mapě analyzovaného jevu jsem si určila „hlavní kategorie“, které jsou 

z hlediska dané problematiky významné. Tyto „hlavní kategorie“ jsem vybrala proto, že 

jsou ovlivňovány všemi ostatními kategoriemi a zároveň se ovlivňují navzájem. Ostatní 

kategorie budou i nadále tvořit souvislost mezi kategoriemi a mohou nám tak dopomoci 

k jasnějšímu vysvětlení ústředního jevu. Mezi další směry analýzy dat se jevily tyto tři 

možnosti, a to: (1) zaměření se na to, jak sociální pracovníci vnímají své klienty a jak toto 

vnímání může ovlivnit samotné posuzování životní situace klienta; (2) zkoumat vliv 

předsudečných postojů sociálních pracovníků na posuzování životní situace klienta; (3) 

zaměřit se na to, jak předsudečné postoje sociálního pracovníka ovlivňuje jeho vnímání 

klienta. Po další analýze dat jsem se rozhodla pro druhou možnost, protože je toto hledisko 

zastoupeno ve všech rozhovorech. Zdá se tedy, že předsudečné postoje sociálního 

pracovníka hrají významnou roli při jeho posuzování životní situace klienta. 

Další analýzu rozhovorů jsem zaměřila na ty pasáže odpovědí, ve kterých sociální 

pracovníci hovořili o svých klientech a o tom na základě čeho posuzují životní situaci 

klienta. Nalezla jsem další nové pojmy, které jsem opět okódovala a přiřadila kategoriím. 

Nadále jsem pracovala pouze s nově vytvořenou tabulkou, do které jsem si zaznamenala 

zhuštěný popis9 každé situace, dále kontext dané události a do posledního sloupce jsem si 

zaznamenala koncepty a jejich vlastnosti a dimenze. 

Během další analýzy mi vyšly nové koncepty, jejichž počet se neustále měnil, na 

základě toho, jak jsem koncepty mezi sebou porovnávala. Některé koncepty jsem spojila 

dohromady díky jejich podobnosti a některé zase rozdělila na základě toho, že zahrnovaly 

několik různých aspektů. Snažila jsem se, každý aspekt definovat podle jeho vlastností. 

Např.: „podpora zkušenějšího“ – sociální pracovník si není jistý svým posouzením životní 

situace klienta, a tak se obrací na svého mentora či zkušenějšího kolegu. Někdy se stane, že 

sociální pracovník musí řešit konflikt mezi tím, co mu poradil mentor či kolega a mezi tím, 

co si o celé situaci myslí on sám. 

„očekávání klienta“ – mohou být nereálná 

„vnitřní nastavení pracovníka“ - sociální pracovník si přiznává, že má vůči klientovi 

určité postoje, které je ochoten změnit. 

 Následující fázi analýzy jsem se soustředila na hledání teoretických vztahů mezi 

kategoriemi: 

                                                 
9 „Zhuštěný popis významové jednotky může být velmi užitečnou pomůckou při analýze, protože umožňuje 
abstrahovat z textu podstatnou informaci a redukovat tak množství textu se, kterým manipulujeme.“ (Rennie 
et al., 1988, in Řiháček, Čermák, Hytych a kol, 2013)  
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„získání informací a jejich kontrola“ – sociální pracovník si vyslechl informace od klienta 

o jeho situaci, vytvořil si poznámky, následně si tyto informace ověřil u nejbližšího okolí 

klienta, ať už u rodiny klienta, či ve školském zařízení. Pokud zjistí, že informace jsou 

pravdivé, ovlivní to jeho očekávání od klienta. 

„poučení vede ke změně“ – poučením klienta o tom, že při jeho nespolupráci s ním 

ubližuje především sám sobě, a že to může mít větší negativní dopad na klientovu situaci. 

Příští setkání se s nespolupracujícího klienta stane spolupracující klient. 

 „Jestliže nacházíme stejný druh vztahu opakovaně a současně nenacházíme 

v rozhovorech data, která by s tímto vztahem byla v rozporu, zvyšuje se tím kredibilita 

tohoto vztahu a považujeme jej za dobře zakotvený v datech. Objevuje-li se tento vztah 

pouze výjimečně, může to znamenat, že jsou naše data příliš chudá, nebo se jedná 

o okrajový vztah, z hlediska zkoumaného jevu nezajímavý.“ (Řiháček, 2013 str. 63) 

 V následující analýze jsme hledali dimenze a vlastnosti konceptů, které jsme získali 

na základě předchozích analýz. Vlastnosti konceptů jsou znaky nebo charakteristiky 

významových jednotek. Zachycují to, co mají všechny prvky náležející k dané kategorii 

společné. Dimenze vyjadřují jejich vnitřní variabilitu, jejich proměnlivost. 

„V závěrečné fázi tvorby teoretického modelu stojíme před úkolem uspořádat 

koncepty do celku, který by měl být nejen dobře zakotvený v datech, ale také kompaktní 

a logicky konzistentní. Nemusíme přitom použít všechny doposud vytvořené koncepty, 

vybíráme jen ty, které se nejtěsněji váží ke zkoumanému jevu a nejlépe jej vystihují.“ 

(Řiháček, 2013 str. 65) 

 

8.2 Příklad aplikace metody zakotvené teorie 

V této podkapitole bych pro názornost ráda představila postupy, podle kterých jsem 

při analýze všech rozhovorů postupovala.  

 

Identifikace významových jednotek 

V tomto bodě jsem vybrala pouze jednu otázku a uvedla, zde zkrácené odpovědi 

všech komunikačních partnerů. Přepis celého rozhovoru by nebyl reálný a nedodržela bych 

tak zásadu, že rozhovor by byl anonymní a nijak by neidentifikoval, jak samotného 

komunikačního partnera, tak jeho pracoviště. 

  

(T: tazatel, Sx: sociální pracovník č. x) 
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T:  Jak vnímáte své klienty? 

S1: jako lidské bytosti….. každý je jiný, ale přece člověk a jednat s nimi musím jako 

s každým jiným.  

S2: vnímám je pozitivně, potřebují pomoc, podporu a hranice 

S3: jako jedinečné bytosti, v problémových situacích 

S4: vnímám je jako lidi, kteří potřebují pomoc v nějaké životní situaci, i když si to 

občas nechtějí připustit.  

S5: klienty vnímám jako svébytné a autonomní osoby s vlastní vizí a možnostmi řešit 

svou situaci. 

S6: naše klienty vnímám jako běžné lidi, kteří jako ostatní potřebují pomoci 

a motivovat k běžnému fungování. 

 

Identifikované významové jednotky (klíčové pojmy podtrženy): 

T:  Jak vnímáte své klienty? 

S1: jako lidské bytosti….. každý je jiný, ale přece člověk a jednat s nimi musím jako 

s každým jiným.  

S2: vnímám je pozitivně, potřebují pomoc, podporu a hranice 

S3: jako jedinečné bytosti, v problémových situacích 

S4: vnímám je jako lidi, kteří potřebují pomoc v nějaké životní situaci, i když si to 

občas nechtějí připustit.  

S5: klienty vnímám jako svébytné a autonomní osoby s vlastní vizí a možnostmi řešit 

svou situaci. 

S6: naše klienty vnímám jako běžné lidi, kteří jako ostatní potřebují pomoci 

a motivovat k běžnému fungování. 

 

Výpis klíčových pojmů identifikovaných významových jednotek v ukázce: 

 - lidská bytost  - jako lidi, kteří potřebují pomoc 

- jako každý jiný - nechtějí si připustit pomoc 

- přece člověk  - svébytné a autonomní osoby s vlastní vizí 

- pozitivně  - mají vlastní možnosti řešení své situace 

- potřebují pomoc, - běžné lidi, potřebují pomoc 

- podporu a hranice - potřebují motivovat k běžnému fungování 

- jedinečné bytosti 
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Na základě těchto uvedených 12 významových jednotek sem vytvořila návrh kategorií a 

subkategorií, k nimž byl následně definován dimenzionální vztah. 

 

Konečný seznam subkategorií: 

Jedinečnost klienta  Svébytné osoby 

Originalita klienta  Autonomní osoby 

Potřeba pomoci  Potřeba hranic 

Potřeba motivovat  Potřeba pochvaly 

Pozitivně 

 

Celkově jsem ze všech rozhovorů identifikovala více než 50 subkategorií. 

„Samozřejmě, že v průběhu tohoto procesu dochází ke ztrátě některých informací. Tento 

nedostatek je vyvážen postupnou selekcí informací napomáhajících krystalizaci 

vzájemných informací do srozumitelné a analyzovatelné podoby. Samotné posouzení jejich 

míry významu necháváme na další fáze výzkumu.“ (Miovský, 2006 str. 234) 

 

Konečná kategorie - její vlastnosti a dimenzionální rozsah 

Tabulka 3 

Kategorie vlastnosti dimenzionální rozsah 

Vnímání klienta originalita 
každý je originál –  

běžný člověk 

 potřeba pomoci 

potřebuje motivovat – 

nechtějí připustit potřebu 

pomoci 

 první dojem pozitivně - negativně 

 

Konečný seznam kategorií: 

vnímání klienta 

předsudečné postoje 

posuzování životní situace 

kategorizace klientů 

V této fázi probíhá kontrola identifikovaných významových jednotek za využití 

jednotlivých metod kontroly validity. Tímto jsem se dostala až k zahájení fáze axiálního 
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kódování. Při axiálním kódování můžeme narazit na problém, že je materiál vytrhnutý 

z kontextu celého rozhovor.  

 

Uvádění kategorií do vztahů: 

 

Obrázek 2 Uvádění kategorií do vztahu 

 

„Při další práci zpracováváme výsledky analýzy do celkového schématu sítě 

identifikovaných významných faktorů a vztahů, tj., při analýze dalších případových studií 

jsou nové poznatky včleňovány do celkového diagramu. To je však součástí fáze 

selektivního kódování.“ (Miovský, 2006 str. 236) 

Selektivním kódováním se ve své diplomové práci zabývat nebudu, vzhledem k tomu, 

že se jedná o velice rozsáhlé a těžké téma. Pouze zde navrhnu model selektivního 

kódování. Zaměřím se zde na vzájemný vztah, souvztažnost mezi kategoriemi a změnu 

hodnot dvou kvantitativních náhodných proměnných, tzn. na korelaci získaných dat. 

8.2.1 Rozbor mentální mapy 

V této podkapitole bych se chtěla věnovat rozboru mentální mapy, která je 

znázorněna na obr. č. 1.  Jak jsem již uvedla výše, nejprve jsem si určila „hlavní 

kategorie“, které jsou z mého pohledu pro danou problematiku významné. Jako „hlavní 

kategorie“ jsem vybrala kategorii Předsudečné postoje a kategorii Posouzení životní 

situace. Tyto dvě kategorie jsou ovlivňovány všemi ostatními kategoriemi a některé 

kategorie samy ovlivňují. 

Kategorii předsudečných postojů ovlivňuje kategorie profil sociálního pracovníka. Podle 

zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.,) by měl být sociální pracovník 
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odborně vzdělaný a měl by mít i osobnostní způsobilost k výkonu svého povolání. 

Komunikační partneři na otázku, jaké by měl mít, podle nich, sociální pracovník vlastnosti, 

odpovídali, takto: 

S2: „… měl by mít psychickou odolnost, vyřešené svoje současné vztahy, případné 

frustrace z dětství. …. Dále by měl být odolný vůči stresu, zátěži a vůči manipulaci….“ 

S3: „… schopnost udržet si hranice, měl by být asertivní a umět si udržet hranice,…. 

Schopnost reflexe své práce, schopnost unést kritiku a pracovat ve prospěch nejlepšího 

zájmu dítěte….“ 

S6: „… měl by být schopen podpory a podávat kvalitní motivaci svým klientům k běžnému 

fungování,….“ 

Stručně řečeno povaha sociálního pracovníka řídí jeho předsudečné postoje vůči klientům. 

Z žádného rozhovoru nevyplynulo, že by sociální pracovník neměl mít předsudky. To, ale 

neznamená, že je mít nebude. i sociální pracovník je přeci jen člověk, který je neustále 

společností formován, a ovlivňován. Na základě svých zkušeností a získaných informací si 

může utvářet vlastní názory, které mohou, nebo také nemusí utvářet předsudečný postoj.  

 

Kategorie profil SP ovlivňuje kategorii vnímání klienta. Zde však vstupují i další faktory, 

jako vzhled klienta, kategorizace klientů a předsudečný postoj sociálního pracovníka. Jak 

již bylo uvedeno výše všeobecně, lze říci, že sociální pracovníci vnímají své klienty 

pozitivně, jako jedinečné a originální bytosti. 

Na otázku, zda ovlivní postoj SP vzhled klienta, odpověděli komunikační partneři takto: 

S6: „… ano, ale jen v počátku, kdy s ním navazuji kontakt, pak je to spíše jen pro 

zapamatování si ho pro další spolupráci….“ 

S3: „ … ano, často, nicméně jsem si toho vědom a pracuji tak, aby mé sympatie či 

antipatie neovlivnily mou práci…“ 

S2: „… absolutně ne…. Ne na vědomé úrovni…“ 

Z uvedených citací vyplývá, že vzhled klienta je brán jako pomůcka sociálního pracovníka 

k zapamatování a hraje jenom prvotní roli, která je spíše potlačená samotnou kategorizací 

klientů. Komunikační partneři v rozhovorech většinou uvádí, že si své klienty tzv. 

„škatulkují“. 

 S2: „… podle specifických znaků občas ano, spíše pro interní odlehčení…ve 

skutečnosti je každý klient originál…“ 

 S3: „… v případě, že bych cítil, že se labellingu nedokáži vyhnout a že je natolik 

silný, že může mít vliv na mou práci, předal bych klienta jinému kolegovi…“ 
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 S4: „…. Ještě na odboru nepracuji tak dlouho, aby mě to svádělo škatulkovat. 

Prozatím je pro mě každý klient jedinečný, případy řeší individuálně….“ 

Komunikační partneři většinou uváděli, že sice své klienty vnímají jako jedinečné 

a originální bytosti, ale na druhé straně si je zařazují do skupin, podle kterých se orientují. 

Pokud si kategorizaci klientů sociální pracovníci uvědomují, snaží se s ní na jedné straně 

pracovat, na druhé straně jí spíše využívají jako pomůcku. 

 

Kategorie vnímání klientů ovlivňuje kategorii předsudečných postojů a naopak. 

Předsudečné postoje jsou formovány postupně vnímáním klienta, tzn., že předsudečný 

postoj je dynamická vlastnost, která se v průběhu spolupráce může změnit nebo její určitá 

část úplně zaniknout. 

 

Kategorie předsudečných postojů ovlivňuje kategorizaci klientů a kategorizace klientů 

ovlivňuje kategorii předsudečných postojů. Můžeme říci, že pokud má sociální pracovník 

nějaké předsudečné postoje vůči klientům má větší tendence vytvářet si kategorie klientů? 

Na otázku, zda si myslí, že mají vůči klientům nějaké předsudky, uvedli komunikační 

partneři tohle:  

S3: „…Ano, snažím se s nimi bojovat. Nejvíce mám obavy právě z těch předsudků 

a zkratkovitých úsudků, kterých si nejsem vědom…“ následně, uvádí „…labellingu se 

v práci s lidmi úplně vyhnout nedá, je však potřeba vlastní reflexe a vědomé práce se svými 

předsudky, abychom si nezavírali cesty k možným řešením situací klientů…“ 

S6: „… škatulkování je běžná praxe, nicméně by se neměla objevovat….“ Na otázku, zda 

má vůči klientům předsudky, odpověděl „… myslím, že minimální, až téměř žádné….každý 

člověk je jedinečný, a to včetně jeho odlišností a individuality…“ 

S5: „…. Více než o předsudcích bych hovořila o stereotypech, které jsou tradovány, 

a podvědomě s nimi žijeme….“ Na kategorizaci klientů reagoval komunikační partner 

takto: „… byla jsem poučena o tom, že škatulkování nastává, ale bráním se tomu…“ 

Jak je vidět z většiny rozhovorů pokud si sociální pracovník své předsudky uvědomuje, 

snaží se s nimi pracovat nebo se jim bránit. Stejně jako samotné kategorizaci, popřípadě 

bere kategorizaci jako interní odlehčení. 

 

Kategorie změny postoje vůči klientovi ovlivňuje tzv. hlavní kategorii předsudečných 

postojů. Pokud je sociální pracovník ochoten své postoje vůči klientovi změnit na základě 

získaných zkušeností či informací o klientovi, dá se říct, že jeho předsudečné postoje 
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budou změněny, zmírněny či docela zaniknou. Změna postoje může být vyvolána na 

základě nějaké nové informace o klientovi, zkušenosti, supervizí, samotnou komunikací 

s klientem, konzultací s mentorem, zkušenějším kolegou, apod.  

 

Kategorie předsudečné postoje ovlivňuje kategorii ochota pracovat s předsudky. 

Z rozhovorů vyplynulo, že pokud si sociální pracovníci nějaké předsudky uvědomují 

a mají pocit, že budou ovlivňovat jejich práci, snaží se s nimi pracovat. 

S3: „… předsudky se dají změnit reflexí, pojmenováním a vědomou prací s nimi…“ 

S4: „… určitě je změnit lze… hledat v klientovi to nejlepší a vhodně s tím pracovat…“ 

S1: „… poznat lépe klienta a jeho okolí…vnímat jeho osobnost a individualitu…“ 

Z toho vyplývá, že změna předsudků je ovlivněná vnitřním nastavením sociálního 

pracovníka a také tím, v jakém prostředí vyrůstal. Na druhou stranu může být předsudek 

vytvořen na základě nějaké zkušenosti, ale následně může být jinou zkušeností zmírněn či 

odstraněn.  

 

Kategorie vztahové vazby ovlivňuje jak kategorii ochota pracovat s předsudky, tak jednu 

z hlavních kategorii, kategorii posuzování životní situace. Sociální pracovník je neustále 

formován, ať už samotnou společností, tak svými kolegy, rodinou, svým okolím. Dále jej 

formují informace, které získává, jak z médií, tak od svých kolegů či přátel, nebo jej 

formují zkušenosti. Pokud se sociální pracovník ochoten se svými předsudky pracovat 

může jej v tom jeho okolí buď podpořit, nebo jej od toho odrazovat, pak ale záleží jen na 

vůli pracovníka, jak se k tomu postaví. Pokud tedy pracovník vyrůstal v prostředí, které 

bylo „zamořené“ předsudky, nedočká se podpory ze strany rodiny, pokud se rozhodně své 

předsudky změnit. Na druhou stranu je otázka, zda vůbec tyto zakořeněné předsudky 

změnit půjdou a zda je vůbec pracovník změnit chce. 

 

Vztahová vazba také ovlivňuje samotný proces posouzení životní situace klienta. Jde 

především o to, že pokud si pracovník není jistý svým posouzením, může jej konzultovat 

se svým kolegou, mentorem, řešit případ na supervizi či intervizi. 

S6: „… konzultaci s kolegy využívám. Nejenom, že se mohu od zkušenějších něco naučit 

a poslechnout si jejich pohled, ale zároveň to beru jako velké ujištění, že nepadá všechno 

jenom na mě a nejsem v tom sám…“ 

S3: „… rád svou páci konzultuji s kolegy, mentorem i supervizorem, abych měl zpětnou 

vazbu, jak svou práci vykonávám, co dělám dobře a kde mám prostor pro zlepšení….“ 
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Je tedy patrné, že konzultace s kolegy či mentorem je velice využívaná, především právě 

proto, že se pracovník ujistí, zda dělá svou práci správně. Může se, ale stát, že se s kolegy 

neshodne, v tom případě řeší pracovník vnitřní konflikt. Pak je otázkou, zda dá na svou 

intuici nebo se nechá ovlivnit názorem kolegy. 

 

Kategorie okolnosti posouzení ovlivňuje hlavní kategorii posouzení životní situace. 

Okolnosti posouzení nás vedou k samotnému posouzení. Jde především o to, že si 

pracovník ověřuje a rozšiřuje získané informace, využívá svých zkušeností, konzultuje svůj 

postup s kolegy, pracuje s dokumentací a tvoři si vlastní poznámky. Většina 

komunikačních partnerů uvedla, že jejich posouzení ovlivní převážně postoj klienta, 

momentální stav klientovy situace i to, zda jim klient lže. 

S1: „… když mi neříká pravdu… chce pomoc a lže… to lhaní poznáš až později…to pak 

mrzí, když se snažíš a nikam to nevede…“ 

S6: „… moje posuzování ovlivňuje především lež. To když klient si vymýšlí a pak se pravda 

stejně ukáže…“ 

 

Kategorie profil SP ovlivňuje kategorii posouzení životní situace. Stručně, lze říci, že 

povaha a vnitřní nastavení pracovníka ovlivní jeho posouzení životní situace. Pokud se 

pracovník dobře vyspal a má dobrou náladu, může to ovlivnit jeho posuzování pozitivně, 

ale pokud má špatnou náladu a ještě jej k tomu někdo naštval, může to odnést klient. 

Nemusí se jednat o vědomé „ublížení“ klientovi, pracovník si to nemusí ani uvědomovat. 

Proto je, podle mého názoru, důležité svůj postup a proces posuzování ŽS konzultovat 

s kolegy nebo jej otevřít na supervizi. 

 

Na posouzení životní situace klienta má vliv také samotná situace klienta. Pokud se situace 

vážná a žádá si rychlé řešení je jasné, že bude pracovník postupovat jinak než situaci, se 

kterou se často setkává. Důležité je, aby si pracovník ověřil získané informace od klienta, 

aby pak nezjistil, že klient lže a on se snaží pomáhat řešit situaci, kterou klient neprožívá. 

S2: „… postoj by měl být vždy profesionální, bez toho jak klient vypadá, jak se chová… 

nedat na první dojem…“ 

S4: „…. Nic nemusí být tak jak na první pohled vypadá….“ 

S3: „… čím více o klientovi vím, tím lépe se mi s ním pracuje…nicméně mně to učí, že věci 

nejsou jenom černobílé…“ 
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Důkladnější porozumění klientovy situace může vést k úspěšnému posouzení životní 

situace. Dále nám to ukazuje, že čím více informací o klientově situaci máme, tím lépe se 

nám bude s klientem pracovat a následně i posuzovat jeho situace. 

Někteří pracovníci si vnitřně porovnávají klientovu situaci a přemýšlí, co by dělali na jeho 

místě. Tento vnitřní prožitek nám může ovlivnit posouzení, ale nemělo by se to stávat. 

Klient nemusí mít stejné možnosti, podmínky a podporu jako my. Jak uvedl jeden 

z komunikačních partnerů „každý člověk je originál, má svou vizi a možnosti, jak řešit 

danou situaci“ 

S6: „… Já mám emoce, i já mám svou rodinu a přátele, mohu si vnitřně porovnat klientovu 

situaci, ale jenom vnitřně. Snažím se vystupovat profesionálně a být klientovi jakýmsi 

pomocníkem…“ 

 

Kategorie předsudečných postojů ovlivňuje kategorii posouzení životní situace klienta. Jak 

už jsem uvedla výše, předsudečné postoje jsou také ovlivněny mnoha dalšími faktory, 

stejně jako posuzování životní situace. Pokud si SP své předsudky uvědomuje a snaží se 

s nimi pracovat, nemusí jeho postoj ovlivnit proces posuzování. Jestli si, ale SP své 

předsudky neuvědomuje, nebo užívá zkratkovité úsudky, pracovat se s nimi nedá, mohou 

tedy ovlivnit samotný proces posouzení. Může se tak stát, že SP nevědomě klientovi ublíží. 

i sociální pracovník je jen člověk, který má své zkušenosti a svou minulost, která jej mohla 

ovlivnit. S6: „… každý odpoví, že se na tom dá pracovat. Jsou různá školení, kurzy… za 

prvé záleží na okolí pracovníka, jestliže byl od mala vychováván v předsudečném 

prostředí, je možné má předsudky tzv. zakořeněné….pokud bylo kdysi pracovníkovi 

ublíženo, může si tuto zkušenost nést svým životem dál… předsudky mohou být způsobeny 

i frustrací či neúspěchem v případu s klientem….“ Jak zde uvedl komunikační partner, 

každý člověk je od mala formován a jeho postoje jsou ovlivňovány především jeho 

prostředím, ve kterém vyrůstal, ve kterém žije a pracuje. Dále jeho postoj mohou 

ovlivňovat jeho zkušenosti, informace, které získal, ať už se jedná o informace od klienta 

či o klientovi, tak informace, které získá během svého života. Některé předsudky mohou 

být zakořeněné a jiné jen „povrchové“, tzn. lehčeji ovlivnitelné. Dalším faktorem, který 

předsudky může vytvářet, ovlivňovat či vyhladit je společnost. S1: „…chtě nechtě jsme 

společností ovlivňováni….“ 

Proces posuzování je tedy ovlivněn jak zvědomovanými předsudečnými postoji, i když se 

s nimi pracovníci snaží pracovat nebo se jim brání, aby jim nezasahovaly do procesu 

posuzování.  Tak skrytými předsudečnými postoje, které si pracovník, ani neuvědomuje. 
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Otázkou tedy zůstává, zda si pracovník neuvědomuje, že by mohl mít skryté předsudky 

nebo už si je tak zažil (vryl pod kůži), že je ani za předsudky nepovažuje a považuje je za 

součást svého chování a jednání.  

Na proces posuzování může mít vliv několik aspektů, jako je např. nedostatek času 

a prostředků, veřejný zájem, etika a celková míra profesionality sociálních pracovníků. 

Mezi další aspekty, které mohou ovlivnit samotný proces posouzení. Jedná se o iniciátora 

posouzení, převažující důvod posouzení, schopnosti klienta. Vliv širší rodiny a dalších 

systémů nemusí ovlivňovat jen klienta, ale také sociálního pracovníka. Uvědomme si, že 

i klient má své předsudečné postoje a také se s nimi možná snaží pracovat, nebo si je vůbec 

neuvědomuje, už jsou tak zakořeněné a vžité, že je lze jen těžko odstranit. 

  

8.2.2 Shrnutí interpretace 

V této podkapitole zodpovím hlavní výzkumnou otázku, kterou jsem si stanovila již 

v úvodu praktické části své diplomové práce. Pro připomenutí ji zde ještě jednou uvedu: 

„Jaké různé vlivy mají předsudečné postoje sociálních pracovníků oddělení sociálně 

právní ochrany dětí na posouzení životní situace klientů?“ 

Předsudky jsou získávány celoživotním procesem socializace, a tvoří tedy hlubší 

mentální vrstvy naší mentální výbavy. Jak už jsem říkala, člověk je od malička formován 

určitými předsudečnými postoji. Jeho postoje ovlivňuje jak prostředí, ve kterém vyrůstal, 

jeho sociální vazby, přátelé, vrstevníci, rodina, spolupracovníci apod. Předsudky, které 

pracovník získá nejdříve, jsou už tak zakořeněné, že je není možné odstranit. Mohly by se 

popřípadě zmírnit, ale dalo by to mnoho práce. 

Dále jsou předsudky široce sdílené, vytvářené, předávané a upevňované v podobě 

společenských norem. I přesto, že jsou předsudky většinou iracionální, jejich nositelé je 

považují za výsledky logických úvah. 

Na proces posuzování může mít vliv mnoho aspektů, jako např. veřejný zájem, 

nedostatek času a prostředků, etika a celková míra profesionality sociálních pracovníků. 

Dalšími aspekty, které mohou proces posouzení ovlivnit, jsou podle Watsona a Westové 

iniciátor posouzení, záleží na tom, kdo o posouzení životní situace požádá, zda klient sám 

nebo soud. Dalším aspektem je převažující důvod posouzení, tedy jedná – li se o trestnou 

činnost dítěte, osobní přístup pracovníka k procesu i osobám posouzení. Zde lze říci, že 

proces posouzení životní situace je ovlivněn vnitřním nastavením samotného sociálního 

pracovníka a jeho předsudečnými postoji.  
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Odpověď na hlavní výzkumnou otázku vystihují tvrzení komunikačních partnerů: 

S6: „…. Snažím se pracovat se standardizovaným dotazníkem, kdy získám základní 

informace. Vedle toho si dělám vlastní poznámky, kde si zapisuju svoje pocity, postřehy a 

náměty k zamyšlení. Ze setkání pak zpracovávám protokol, kde používám oboje jako 

podklad pro komplexní posouzení situace.“ 

S4: „… mohou to být faktory na straně klienta, myslím tím, motivace klienta ke spolupráci, 

lež, nedodržování termínů, prospěchářství. A samozřejmě taky faktory na moji straně, to 

zase může být přepracovanost, zahlcenost pracovními úkoly, nedostatek spánku a časová 

tíseň.“ 

Někteří komunikační partneři zase uvádějí, že je ovlivní všechny dostupné 

informace, další zprávy odborníků, minulost ve spise, momentální stav klientovy situace a 

celková anamnéza klienta. Watson a Westová (in Navrátil 2007) tvrdí, že mezi aspekty, 

které mohou ovlivnit proces posouzení je zvažování vývojové potřeby, což znamená 

potřebu případových konferenci, tedy mezioborová spolupráce, proces posouzení 

vykonává více odborníků.  

Záleží na pracovníkovi, zda bude ještě své posouzení konzultovat s kolegy či 

mentorem, aby měl jistotu, zda posoudil životní situaci dobře. 

Myslím, že tato tvrzení velice dobře vystihují vlivy, které mohou proces posuzování 

životní situace ovlivnit. Je samozřejmostí, že jej mohou faktory ovlivnit jak pozitivně, tak 

negativně. 

Navrátilová uvádí, že nedostatečná kvalita, neúplné či dokonce žádné posouzení 

může vést k závažným pochybením, která mohou skončit tragicky. Dobré posouzení 

životní situace dítěte sociálním pracovníkem je klíčem k efektivní intervenci a ke snížení 

rizika jeho ohrožení. (Navrátilová, 2011) 
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8.3 Shrnutí 

Z odpovědí komunikačních partnerů jsme se dozvěděla mnoho určité zajímavé 

informace. Není pochyb o tom, že jejich práce je opravdu velmi náročná, a to nejen 

psychicky. Existují sice zákony a předpisy, o které se mohou opřít, ale neexistuje žádný 

„metr“ na jejich proces posuzování, to je jen v jejich rukách. Svá rozhodnutí mohou sice 

konzultovat jak na pracovišti s kolegy, či mentory, tak na supervizi nebo intervizi. Ukázalo 

se, že konzultace s kolegy je pro pracovníky přínosná. Mají tak pocit, že na to posuzování 

nejsou sami, a že se mohou o někoho opřít. 

Dále z rozhovorů vyplynulo, že sociální pracovníci si své předsudečné postoje 

uvědomují a snaží se s nimi pracovat. Což je, podle mne, první krok jeho minimalizaci. 

Bohužel existují i předsudečné postoje, které jsou skryté, které si neuvědomujeme, s těmi 

pracovat nejde. Bereme je jako součást našeho chování. 

Analýzou rozhovorů jsem zjistila, že proces posuzování životní situace klienta je 

ovlivňován mnoha faktory, jako je vnímání klienta, očekávání spolupráce od klienta, profil 

sociálního pracovníka, tzn., jak je pracovník vnitřně nastaven, jakou má povahu, zda je 

trpělivý, apod. Dále je proces ovlivněn také předsudečnými postoji pracovníka a jeho 

ochotou s nimi pracovat a pokusu je změnit.  

Uvědomme si, že jsme jen lidi, kteří mají emoce, i když to není polehčující okolnost. 

Každý člověk má nárok na to být čas od času naštvaný, jde jen o to, jak moc jsme schopni 

své emoce potlačit a zaměřit se na svou práci.  
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Závěr 

 Tématem mé diplomové práce byly „Předsudky v sociální práci“. Diplomová práce 

má dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. V první kapitole teoretické části jsem 

zaměřila na „Sociálně právní ochranu dětí“. Uvedla jsem zde zaměření sociálně právní 

ochrany, a jaké kompetence má sociální pracovník na tomto oddělení. Dále jsem zde 

uvedla, jaké činnosti sociální pracovník na tomto oddělení vykonává, podle zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Ve druhé kapitole jsem se věnovala 

samotným předsudkům. Zde jsem definovala předsudky, uvedla jsem typologii předsudků, 

a jak se projevují. Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na postoje a jejich definování, projevy 

a druhy. Čtvrtou kapitolu jsem věnovala pohledům sociálních pracovníků na klienta. V 

páté kapitole jsem zmínila proces posuzování životní situace klienta, jeho fáze, modely 

a faktory, které posouzení ovlivňují. V šesté kapitole jsem definovala pojem vliv. 

Praktickou část jsem zaměřená na kvalitativní výzkum a rozdělila jí na dvě části. 

První část se věnovala metodologii výzkumu, zde jsem popsala metody a postupy. Druhá 

empirická část, se zabývala podrobnou analýzou a interpretací dat.  

V této části práce jsem definovala kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo najít 

odpověď na hlavní výzkumnou otázku: „Jaké různé vlivy mají předsudečné postoje 

sociálních pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí na posouzení životní situace 

klientů?“ 

Z důvodu rozsáhlosti a náročnosti byl výzkum zaměřen na sociální pracovníky 

oddělení sociálně právní ochrany dětí na městském úřadě obce s rozšířenou působností, 

kde mám s pracovníky dobré osobní vztahy. 
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Summary 

The topic of my thesis was "Prejudice in Social Work". The diploma thesis has two 

parts, the theoretical part and the practical part. In the first chapter of the theoretical part, I 

focused on "Social and legal protection of children". I have mentioned here the scope of 

social and legal protection, and what competencies a social worker has in this department. I 

also mentioned here what activities a social worker performs in this department, according 

to Act No. 359/1999 Coll., On social and legal protection of children. In the second chapter 

I dealt with prejudices. Here I have defined prejudices, I have introduced a typology of 

prejudices and how they manifest themselves. In the third chapter, I focused on attitudes 

and their definitions, speeches and types. In the fourth chapter I looked at the views of 

social workers on the client. In the fifth chapter I mentioned the process of assessing the 

client's life situation, its stages, the models and the factors influencing the assessment. In 

Chapter Six I have defined the concept of influence. 

The practical part was focused on qualitative research and divided into two parts. 

The first part devoted to methodology of research, here I describe methods and procedures. 

The second empirical part dealt with the detailed analysis and interpretation of the data. 

In this part of the thesis I defined a qualitative research aimed at finding the answer 

to the main research question: "What are the different effects of pre-judging attitudes of 

social workers in the social and legal protection of children on the assessment of the 

client's life situation?" 

Due to the complexity and complexity of the research, the research was directed at 

the social workers of the department for social and legal protection of children at the 

municipal office of a municipality with extended competence, where I have good personal 

relations with the workers. 


