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ABSTRAKT 

Bakalářská práce s názvem Role poskytovatele sociálních sluţeb v ţivotě osoby ohroţené 

sociálním vyloučením se zabývá problematikou nízkoprahových zařízení. V teoretické 

části je vymezena historie nízkoprahových zařízení, formy sociální práce s dětmi a mládeţí 

v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládeţ a pojmy pubescence, adolescence, mladší 

dospělost dle vývojové psychologie. Poslední kapitola specifikuje nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládeţ, jejich poslání, cíle, cílovou skupinu a poskytované sluţby. Dále se zabý-

vá sociálně-pedagogickým působením na klienty a vymezuje pojmy sociální výchova, po-

moc versus kontrola a motivační rozhovory. 
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ABSTRACT 

The bachelor thesis Provider´s role of social services in life of endangered people by social 

exclusion deals with theme facilities for youth. The theoretical part describes history of 

facilities for youth, forms of provided social services in these facilities. Then describes 

notions like pubescence, adolescence, younger adulthood by evolution psychology. Last 

chapter specifies facilities for youth, its goals, clients and provided services. At last descri-

bes social education, help vs. control and motivation dialogues.    
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ÚVOD 

Téma Role poskytovatele sociálních sluţeb v ţivotě osoby ohroţené sociálním vylou-

čením jsem si vybral pro jeho aktuálnost. Výchova jako taková byla v posledních letech 

přesunuta na bedra rodičů, škola uţ nemá takový status, aby do výchovy mohla tolik zasa-

hovat. Dnešní trend školy je vzdělávat nikoliv vychovávat a rodiče, zatíţení pracovními 

povinnostmi, mnohdy nemají čas se svým potomkům věnovat tak, jak to je potřeba. 

Co tedy mladým zbývá, kdyţ si neví rady nebo kdyţ „sejdou z cesty“? Kdo je vyslechne 

a kdo jim podá pomocnou ruku? Od toho jsou tu nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, 

která ovšem nejsou všemocná.  

Cílem práce je zjistit kvalitu poskytovaných sluţeb v NZDM Šlikr v Otrokovicích 

a nastínit moţnosti zlepšení poskytovaných sluţeb.  

Teoretická část je zaměřena na poskytovatele sluţeb, tj. na nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládeţ. Nejprve je popsána historie sociální práce s dětmi, mládeţí a mladými 

dospělými. Další kapitola je zaměřena na specifické rysy cílové skupiny z pohledu vývojo-

vé psychologie, protoţe znalosti a zákonitosti vývoje v těchto obdobích jsou pro práci 

s cílovou skupinou nezbytné. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na moţnosti 

práce s cílovou skupinou.  

V praktické části pomocí polostrukturovaného rozhovoru zjišťuji kvalitu poskytova-

ných sluţeb v NZDM Šlikr z pohledu klientů. Výstupem praktické části bude zhodnocení 

kvality poskytovaných sluţeb a doporučení na zlepšení poskytování sluţby.  

V teoretické části jsem pouţil metodu analýzy dostupných pramenů. Úplný seznam po-

uţité literatury je součástí této práce. Pro praktickou část jsem pouţil polostrukturovaný 

rozhovor.  

Problematika práce v NZDM je obsáhlá a proto se ve své práci věnuji jen malé části, se 

kterou jsem v kaţdodenním kontaktu a která je z mého pohledu pro kvalitu poskytovaných 

sluţeb rozhodující, a to je spokojenost klientů s nabídkou poskytovaných sluţeb.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 SPECIFIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 

K lepšímu pochopení sociální práce s dětmi a mládeţí se budeme v následujícím textu 

zabývat kořeny vzniku potřeby pracovat se sociálně znevýhodněnými skupinami lidí 

a později i nutnost orientace na skupinu dětí a mládeţ. Historický pohled rozdělíme 

na vývoj ve světě, zejména Americe, jako kolébce sociální práce v terénu, a počátky 

v České republice. Kapitola se dále zabývá formami sociální práce poskytovaných 

v nízkoprahových zařízeních, stejně jako principy sociální práce.  

1.1 Historie sociální práce s dětmi a mládeží 

Autoři, kteří se zabývají sociální prací s dětmi a mládeţí, datují kořeny sociální práce 

do různých časových období. Za předchůdce sociální práce s mládeţí můţeme povaţovat 

kněţí a jejich pastorační činnost, kterou zaměřovali k potřebným a byli jim oporou, jak 

duchovní, tak hmotnou. Tito kněţí navštěvovali chudinské čtvrti, věznice, sirotčince, ne-

mocnice a jiná místa, kterým se spořádaní občané vyhýbali. Z české historie můţeme při-

pomenout pedagoga Jana Milíče z Kroměříţe, který se věnoval ve 14. století vychovatelské 

a osvětové činnosti mezi mládeţí a prostitutkami, pro které v Praze roku 1372 zaloţil 

“Vzornou obec pro padlé dívky“. Práce s dětmi a mládeţí se převáţně odehrávala v terénu, 

můţeme mluvit o počátcích tzv. streetworku.  

Ve dvacátém století se sociální prací s dětmi a mládeţí zabývá mnoho autorů, například 

Wolfgang Stürtbecher, který zařazuje vznik práce s dětmi a mládeţí přelom 19. a 20. stole-

tí v USA. Další autor Walter Specht datuje počátek této práce na 20. léta 20. století. Oproti 

tomu Elich popisuje vznik streetworku jako reakci na selhání tradičních přístupů sociální 

práce ve velkých amerických městech a vznik gangů dětí a mladistvých. Pelech k tomu 

dodává: „ţe sociální práce na ulici vznikla v USA na počátku 20. století v důsledku odklo-

nu od tradičních metod sociální práce.“(Bednářová, Pelech, 1999, str. 9). V důsledku toho 

se jiţ nebylo moţné spoléhat na zavedené způsoby sociální práce a tak se pracovníci muse-

li vydat do přirozeného prostředí klientů - na ulici. Streetwork se zprvu orientoval na práci 

s pouličními gangy, poté se zájem zaměřil na mládeţ uţívající návykové látky. Vývojové 

tendence společnosti kladly stále více poţadavků na práci s dětmi a mládeţí a proto se so-

ciální práce začala profilovat a vznikaly tzv. cílové skupiny, na které se sociální práce za-

měřila. Tyto cílové skupiny vycházely z potřeb lokálního prostředí výkonu sociální práce. 
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Ve 30. letech 20. století v Chicagu vznikl projekt Chicago – area project. Tento projekt 

si stanovil za cíl zredukovat kriminalitu mládeţe, která byla páchána v geograficky ohrani-

čených oblastech. Snahou bylo nepůsobit na mladé členy gangu, ale pracovat s nimi tak, 

aby byli schopni se vyčlenit ze sociálně škodlivého prostředí. Preventivní působení a indi-

viduální práce se staly těţištěm práce s dětmi a mládeţí. Charakteristické pro Chicago – 

area project byla jednak práce s rodinou a jednak snaha zabránit stigmatizaci klientů. Cí-

lem byla integrace jedince do společnosti v co moţná největší míře. Chicago – area project 

byl komunitním projektem, do kterého se zapojovali zástupci obyvatel jednotlivých čtvrtí 

a tvořili tzv. komunitní výbory.  Tento styl sociální práce vydrţel do 50. – 60. let 20. stole-

tí, kdy se do obliby mladých lidí, hlavně díky hnutí Hippies, dostaly drogy - především 

halucinogeny.  Zvedla se vlna odporu proti válce ve Vietnamu a začalo se hojně demon-

strovat, na coţ konzervativní společnost odpověděla změnou přístupu k této problematice 

a místo prevence se těţištěm práce s mladými lidmi stala represe. Od 70. let 20. století 

se pozvolna od represe ustupuje a do popředí práce s mladými lidmi se opět dostává model 

prevence. (Bednářová, Pelech, 1999, str. 9) 

1.2 Historie vzniku nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v České 

republice 

Historie nízkoprahových zařízení v České republice můţeme datovat do let 1999 – 2002, 

kdy došlo k boomu zakládání těchto zařízení. Tato zařízení se začala vyhraňovat vůči vol-

nočasovým klubům a začaly se více věnovat poskytování sociálních sluţeb. 

Jan Čechovský a Jindřich Racek (Kontaktní práce, 2007) uvádí čtyři mezníky vzniku níz-

koprahových zařízení v České republice. 

Mezník první – Streetwork 

Základním kamenem vzniku práce s dětmi a mládeţí se stalo usnesení vlády č. 341/94 

„Program sociální prevence a prevence kriminality“, kde byla experimentálně zavedena 

funkce sociálního asistenta. Sociální asistent byl pracovníkem v terénu (streetworker), kte-

rý měl za úkol působit preventivně na děti staršího školního věku a mládeţ, která byla 

ohroţena nebo zasaţena sociálně patologickými jevy, a to formou specifické terénní soci-

ální práce (streetwork). Tento pracovník spadal pod okresní úřady a charakteristická pro 

něj byla práce v přirozeném prostředí mládeţe a dětí staršího školního věku. Cílová skupi-

na byla definována jako: „děti a mladiství ţijící rizikovým způsobem ţivota a děti a mla-
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diství trávící svůj volný čas bez smysluplné náplně, dále děti a mladiství s chováním asoci-

álním či antisociálním“. Toto období se vyznačovalo zmateností, protoţe nikdo přesně 

nevěděl, jak terénní sociální práci poskytovat. A to především proto, ţe nikde nebylo sys-

tematické vzdělávání v dané problematice. Školy ani jiné vzdělávací instituce nebyly 

schopny zpracovat a reprodukovat tyto informace. Z tohoto důvodu byla navazována spo-

lupráce s kolegy z jiných zemí, kde byl streetwork jiţ delší dobu v praxi uplatňován. Saská 

sociální akademie s dalšími odborníky z německých spolkových zemí koncipovala ucelené 

vzdělávání v problematice streetwork pro sociální asistenty. Díky stáţím a vzdělávání so-

ciálních asistentů začaly vznikat první nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ v České 

republice, poté začaly objevovat i první nestátní zařízení. 

Mezník druhý – Grantová politika nadací 

Dalším významným momentem byly přímé grantové programy nadací, např.: Děti ulice - 

Nadace Open Society Fund Praha, program Gabriel - Nadace rozvoje občanské společnosti 

nebo program Fond mládeţe firmy Levi Strauss Nadace Via. V rámci těchto programů 

získaly kluby značnou finanční podporu, díky které mohly fungovat. Státní a samosprávní 

příspěvky byly v letech 1999 - 2003 spíše minoritní. Tyto nadace pomohly s rychlým roz-

vojem klubů a s rozvojem práce s dětmi a mládeţí samotné.  

Mezník třetí – Pracovní skupina ČAS 

Dalším z významných kroků bylo zaloţení pracovní skupiny streetwork v rámci České 

asociace streetwork (dále jen ČAS). Tato asociace byla zaloţena v dubnu 1997 jako pro-

fesní organizace, která sdruţovala odborníky, jak z praxe, tak z teorie. Cílem bylo vytvořit 

odborný dialog na všech úrovních, zavést supervizi, rozpracovávat metodiku streetworku, 

rozvoj vzdělávání a výměna informací. V lednu 2001 vznikla skupina pro práci s dětmi 

a mládeţí, která byla formálně zastřešena ČAS. Ke vzniku vedly potřeby definování níz-

koprahových zařízení pro děti a mládeţ, vymezení se vůči jiným činnostem s dětmi a mlá-

deţí a dále stanovení měřítek kvality. Tato pracovní skupina vypracovala standardy posky-

tování sociální práce s dětmi a mládeţí, které jsou základem práce i dnes. Následně vznikl 

projekt Rozvojových auditů, pro pracovníky v nízkoprahových zařízeních pro děti a mlá-

deţ. Projekt přispěl k rozvoji a zlepšení poskytování sociální práce s dětmi a mládeţí. Dal-

ším úspěchem bylo prosazení Nízkoprahových programů pro děti a mládeţ do typologie 

sociálních sluţeb MPSV v roce 2000, díky čemuţ mohly nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládeţ čerpat finance pro sociální sluţby z rozpočtu MPSV. ČAS se také aktivně zapojil 
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do připomínkování zákona č. 108/2006Sb., o sociálních sluţbách, kam zařadil terenní soci-

ální práce a nízkoprahová zařízení mezi sluţby sociální prevence. 

Mezník čtvrtý – Vzdělávání a kvalita 

Od roku 2005 se ČAS spolupodílí s Národním vzdělávacím fondem na dvou projektech 

podpořených Evropským sociálním fondem. Tyto projekty směřují do oblastí rozvoje 

a vzdělávání pracovníků v nízkoprahových sluţbách a přípravu poskytovatelů těchto slu-

ţeb na inspekce sociálních sluţeb. Projekty dále pomáhají zavádět standardy sociálních 

sluţeb do praxe. Výsledkem je realizace akreditovaných kurzů pro začínající a pokročilé 

pracovníky, kurzy pro dobrovolníky a kurzy pro supervizory v sociálních sluţbách.  

1.3 Formy sociální práce s dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízeních 

pro děti a mládež 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ jsou dle §62 zákonu č. 108/2006Sb., o sociálních 

sluţbách definovány následovně: jedná se o ambulantní, popřípadě terénní sluţby dětem, 

mládeţi a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let ohroţeným společensky neţádoucími 

jevy. Cílem sluţby je zlepšit kvalitu jejich ţivota předcházením nebo sníţením sociálních 

a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich ţivota, umoţnit jim lépe se orientovat 

v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Sluţba můţe být poskytována osobám anonymně.  

Nízkoprahová zařízení pro děti mládeţ poskytují dvě základní formy sociální práce dle 

zákona č. 108/2006Sb., o sociálních sluţbách, §3. 

Ambulantní forma služby - se rozumí sluţby, za kterými osoba dochází nebo je doprová-

zena nebo dopravována do zařízení sociálních sluţeb a součástí sluţby není ubytování. 

V tomto případě musí být klient aktivní a do zařízení sluţby dojít. Tato forma poskytování 

sluţby je klienty nazývána jako „klub“, kde jsou jim poskytovány sociální sluţby a také 

volnočasové aktivity. 

 Ambulantní forma sluţby obsahuje tyto základní činnosti:  

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 sociálně terapeutické činnosti, 
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 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţi-

tostí 

 

Terénní forma služby - se rozumí sluţby, které jsou jedincům poskytovány v jejich přiro-

zeném sociálním prostředí. Klient je zde spíše pasivní a aktivita je na straně sociálního 

pracovníka, který aktivně vyhledává, pracuje a oslovuje, jak potencionální zájemce o sluţ-

bu, tak klienty sluţby. 

Sluţba obsahuje tyto základní činnosti: 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţi-

tostí. 

Dále poskytování sociálních sluţeb dle Martiny Zimmermannové (Klíma, 2007) obsahuje 

ještě dvě sloţky: 

Obligatorní sloţkou se rozumí to, co je ze zákona stanoveno, jak u sluţby ambulantní, 

tak u sluţby terénní (viz výše §62). 

Fakultativní sloţkou se rozumí nadstavbové poskytování sluţby například poskytování 

krizové intervence apod. Důraz je kladen na to, aby byl sluţbu poskytující pracovník řádně 

proškolen v poskytování těchto jednotlivých úkonů a absolvoval akreditované kurzy a ško-

lení. 

 

1.4 Obecné principy sociálních služeb 

Zákon č. 108/2006Sb., o sociálních sluţbách v §2 ukládá také základní principy poskyto-

vání sociálních sluţeb, které jsou společné pro všechny druhy sociálních sluţeb. 

Kaţdá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o moţ-

nostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.  

Coţ také v praxi znamená, ţe se poskytuje základní informační servis všem osobám a je 

jim doporučena sluţba, o kterou mají zájem a to i v případě, ţe nespadají do cílové skupi-

ny. 
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Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních sluţeb musí za-

chovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb 

osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je 

k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování ne-

příznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální sluţby musí být 

poskytovány v zájmu osob a v náleţité kvalitě, takovými způsoby, aby bylo vţdy důsledně 

zajištěno dodrţování lidských práv a základních svobod osob.  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ mají ztíţenou roli při poskytování sociální sluţby 

a změně v ţivotě klienta tím, ţe mají pouze doporučující charakter a klient se sám rozhod-

ne, jak bude případně postupovat. Pracovník musí respektovat všechna rozhodnutí klienta. 

 

V následující kapitole se budu věnovat charakteristikám cílové skupiny pro práci v nízko-

prahových zařízeních, kdy se snaţím upozornit na nejproblematičtější momenty ve vývoji 

dětí staršího školního věku a mladých dospělých.   
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2 CHARAKTERISTIKA CÍLOVÉ SKUPINY 

Charakteristika cílové skupiny pro sociální práci v nízkoprahových zařízeních je stěţejní 

ke specifikaci práce. Z hlediska vývojové psychologie je potřeba proniknout do jednotli-

vých, zejména psychických, změn v období dospívání, které formují vztah jedince k okolí 

i k sobě samému. Kapitola je zaměřena na vymezení cílové skupiny podle zákona 

č. 108/2006Sb., O sociálních sluţbách a charakteristiku období pubescence, adolescence 

a mladé dospělosti.   

Zákon č. 108/2006Sb., O sociálních sluţbách v §62 ukládá, ţe se musí jednat o jedince, 

kteří jsou ohroţeni sociálně neţádoucími jevy. Toto kritérium je pro všechny poskytovatele 

sociálních sluţeb stejné. 

Kaţdý poskytovatel sluţeb je limitován definovaným lokálním prostředím, které vymezuje 

jeho pole působnosti. Sluţba je poskytována jedincům vyskytujícím se v konkrétní lokali-

tě. Cílová skupina je tedy určena zadavatelem zakázky. Cílová skupina z hlediska věku, dle 

zákona č. 108/2006Sb., O sociálních sluţbách §62, jsou děti, mládeţ a mladí dospělí ve 

věku od 6 do 26 let. Toto věkové rozmezí neplatí pro všechny poskytovatele sluţeb.  

2.1 Pubescence 

2.1.1 Tělesný vývoj 

Toto období je obecně řazeno mezi 11. a 15. rok věku, ačkoliv se jedná o velmi individuál-

ní proces. V poslední době dochází k sekulární akceleraci, kdy jedinci do puberty vstupují 

mnohem dříve, neţ tomu bylo v minulosti. Za determinanty tohoto zrychlené vývoje jsou 

povaţovány média, přístup k informacím a v neposlední řadě také celkové zrychlení spo-

lečnosti. Pubescence je jednou z nejobtíţnějších fází ţivota, protoţe dochází ke zrychle-

nému vývoji tělesnému a zároveň i k vývoji psychickému. Na začátku tohoto období je dítě 

a za několik málo let se z něj stane po fyzické stránce dospělý člověk. Dochází ke změně 

tělesné stavby jedince, začínají se formovat sekundární pohlavní znaky. 

Chlapci – dochází k růstu svalové hmoty a růstu postavy. Důleţitou roli pro jedince hraje 

jeho přijetí změn plynoucí ze změn v tělesné konstituci. I kdyţ u chlapců nejsou změny tak 

nápadné, mají přesto svůj vliv na postavení ve skupině. Jedinci, kteří naberou více svalové 

hmoty, získávají ve skupině lepší sociální status, zatímco jsou jedinci s menší postavou, 
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mohou nést těţce svoji pozici a můţe dojít k dezintegraci osobnosti. Prvním úkolem jedin-

ce v pubescenci je přijmout změny postavy a zintegrovat svoji osobnost.(Vágnerová, 2000) 

Dívky – změny v tělesné konstituci se týkají hlavně sekundárně pohlavních znaků, na které 

jsou dívky nejvíce zaměřeny. Zaměření také můţe vyvolat pocit, ţe získá v kolektivu jiný 

sociální status. Na druhou stranu mohou vést tyto rychlé změny k opačnému pólu, zájem 

vrstevníků-chlapců se můţe zaměřit jen na tyto sekundární pohlavní znaky a mohou pře-

hlíţet osobnost dívky jako celek.(Vágnerová, 2000) 

Subjektivní význam zevnějšku se zvyšuje, pubescenti se zaměřují na svůj image, coţ obsa-

huje tělesnou konstituci, chování, způsob oblékání a způsob ţivota.  

2.1.2 Psychický vývoj 

Psychický vývoj je stejně individuální jako vývoj fyzický, nemusí s fyzickým vývojem 

korespondovat. Proţívání pubescentů je typické svou kolísavostí emočního ladění, větší 

labilitou a zvýšenou neadekvátní reaktivitou na běţné podněty. Vzrůstá pocit dráţdivosti 

a napětí, které mohou vést k projevům podráţděnosti a rozmrzelosti. Tyto změny způsobu-

je změna v hormonálním systému jedince. Jedinci většinou nejsou schopni vysvětlit své 

jednání racionálně, v popředí je impulzivní chování a nedostatek zkušeností se sebeovládá-

ním. Na druhou stranu pubescenti začínají projevovat nechuť k veřejnému projevování 

svých pocitů a proţitků. Výrazem osobní nejistoty se stává pubescentní vztahovačnost, kdy 

zpětná vazba můţe být interpretována mylně a můţe podpořit nejistotu jedince. 

S nejistotou se pubescent nejčastěji vyrovnává obrannými mechanismy. Nejtypičtější jsou 

dle Vágnerové (Vágnerová 2000) tyto: 

Mechanismus kyvadla – kdy se pubescent vrací k dětskému chování nebo infantilnímu 

způsobu řešení situace. Zabývá se činnostmi, které dělal před pubertou např.: hry, knihy, 

povídá si s rodiči. Jedná se o situace, kdy s novými způsoby jednání není zcela ztotoţněn 

a je pro něj jednodušší uţít starých mechanismů pro vypořádání se s touto situací. Tato 

regrese je krátkodobá a dočasná, dává jedinci pocit jistoty a relaxaci. 

Unik do fantazie – umoţňuje jedinci odpoutání od reality a vypořádání se s danými situa-

cemi, které zatím nedokáţe reálně řešit. Výhoda tohoto obranného mechanismu je moţnost 

experimentovat s variantami řešení v nezávislosti na zákonech logiky a hranicí času. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 19 

 

Dochází také ke změnám v kognitivním myšlení, jedinec je schopen uvaţovat na hypote-

tické rovině problému. Vágnerová (Vágnerová 2000, str. 217) uvádí, ţe „dospívání je ty-

pické potřebou a schopností uvažovat o tom, jaký by tento svět mohl, resp. měl, být“, tudíţ 

se předmětem úvah můţe stát cokoliv. Michalčáková (Michalčáková 2007) uvádí, ţe vel-

kým tématem je smysl ţivota, existence jedince jako takového a téma smrti. Tyto témata 

jsou pro ně nová a na začátku puberty přesahují jejich moţnosti chápání, postupem zrání 

s nimi pracují a rozvíjejí je. Pubescenti tyto témata vyhledávají, přemýšlí a diskutují 

o nich, jak ve vrstevnické skupině, tak s dospělými. Výsledkem abstraktního myšlení je 

důraz na hledání více různých moţností. Osvojí si schopnost myslet systematicky, 

kdy dané téma řeší postupnými kroky, které zahrnují hledání moţností a jejich práci s nimi. 

S tím souvisí i zdokonalení schopnosti kombinovat a integrovat poznatky a myšlenky. Tyto 

nově nabyté nebo zdokonalené schopnosti naráţí na nedostatek zkušeností s danými situa-

cemi a problémy. Pubescentům se zdá, ţe vše jde řešit jednoduše a zvyšuje se kritický po-

stoj k řešení daných situací, jak u nich samotných, tak u dospělých. (Vágnerová 2000) 

2.1.3 Rozvoj identity 

Velkým tématem pubescentů je jejich identita. Zaţívají rozkol mezi tím, jací by chtěli být 

a jací jsou. E. H. Erikson (Vágnerová 2005) uvádí, ţe úkolem pubescenta je hledání a roz-

voj vlastní identity. Jedinci se snaţí o sebevymezení, otvírají se existenciálním tématům, 

jsou otevřeni novým zkušenostem a vymezují se proti tradicím a konvencím. Z toho plyne 

pocit, ţe jeho aktuální stav není nejlepší z moţných variant. Sebepoznání je navíc kompli-

kováno emoční labilitou, nejistotou a nedostatkem zkušeností, coţ se projevuje jako zvý-

šená sebekritičnost. Dostavuje se pocit výjimečnosti vlastní osoby: „nikdo mi nemůţe ro-

zumět“. Jediní, kteří mohou zčásti porozumět, jsou jeho vrstevníci, kteří proţívají stejné 

období. Vymezení se realizuje ve skupině vrstevníků, touha být výjimečný se odrá-

ţí častým srovnáváním s vrstevníky a vymezováním se od dospělé populace. Dochází 

k rozkladu sebeúcty a identity jedince, jedinec provádí inventuru svých moţností, doved-

ností a poznatků. Kdyţ vše probíhá správně, dojde v průběhu pubescence k opětovné inte-

graci jedince, kdy nová identita je stálejší a trvalejší. Tento proces rozloţení a znovusjed-

nocení osobnosti otvírá i staré téma: „kým chci být, čeho chci dosáhnout“, kde toto téma 

nabývá nových rozměrů. Pubescent se mu věnuje intenzivně a jde více do hloubky neţ 

mladší děti.(Vágnerová 2000) 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 20 

 

2.1.4 Socializace 

Jedincům se v pubescenci otvírají nové moţnosti, schopnosti, ale také nová témata a pro-

blémy, se kterými se musí vypořádat. Jedním z největších témat je určení si své pracovní 

role. Kolem patnáctého roku si jedinci musí vybrat školu a tím i další zaměření, které můţe 

být určující pro celý další ţivot. Řemeslné profese jsou dnes na ústupu a kaţdý chce mít 

vysokoškolské vzdělání s vidinou vysokého platu a profesního uplatnění. Coţ je v realitě 

ovšem zcela opačně, lidí, kteří umí řemeslo, je nedostatek a poptávka po řemeslnících je 

vysoká. Jedinci zvaţující profesní dráhu, jsou ovlivněni svým okolím, rodiči, učiteli 

a v neposlední řadě médii, která formují atraktivitu různých profesí. Pubescenti mají moţ-

nost odborné pomoci při vybírání profese ve školách u školních výchovných poradců 

a dále mají moţnost obrátit se na Úřady práce, kde je výběru profese věnována velká po-

zornost, a jsou určení pracovníci na poradenství k volbě povolání. Při výběru profese pu-

bescentů pomáhá zlepšení sociálního poznávání, díky němuţ dovedou vyuţít většího 

mnoţství informací a integrovat je do jednoho celku.  

Pubescenti také nabývají na nových sociálních rolích, hlavně díky emancipaci na dosavad-

ní rodině. Součástí pubescence je také odmítání podřízené role a formálního uznávání auto-

rit. Autoritou jsou pro pubescenty jedinci, kteří si autoritu zaslouţí, nikoliv ti, kterým je 

připsána. Častým jevem v pubescenci je střet a odmítání autoritativního chování, neděje se 

to však z důvodu popření autority, ale aby svým chováním byl autoritou pro své vrstevní-

ky. Tyto diskuse a střety jsou pro pubescenta tréninkem schopností. Díky získaným doved-

nostem a schopnostem získávají pubescenti rovnoprávnost. Rovnoprávnost je pro ně utvr-

zení, ţe jsou přijati do světa dospělých, ţe se jejich sociální status posunul. Čím více jsou 

jedinci zrovnoprávňováni, tím více se cítí být dospělými. Rovnoprávnost vede také ke zvý-

šení sebeúcty, na kterou jsou pubescenti velmi hákliví. Jejich vystupování nemusí být 

v souladu s proţitky a pocity a tudíţ jakákoliv kritika ze stran dospělých můţe znejistět 

pubescenta a sníţit jeho sebeúctu. Jedním z největších činitelů pro formování sebeúcty se 

v pubescenci stává vrstevnická skupina. Vágnerová (Vágenrová, 2000, s. 230) uvádí: „ka-

marádi slouží jako referenční model dokonce i ve vztahu k vlastní roli v rodině. Pubescent 

srovnává své možnosti v rodině s pozicí, jakou mají ostatní“. Pokud při tomto srovnávání 

s vrstevníky objeví moţnosti ostatních, je schopen prosazovat si je ve vlastní rodině např.: 

hodina kdy musí být doma, kam můţe a kam ne. Toto jednání není neuznávání autorit jako 

takových, ale jedná se spíše o získání stejného postavení, jako mají jeho vrstevníci. Pu-

bescent se snaţí mít co nejlepší roli ve vrstevnické skupině, protoţe vrstevnická skupina 
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v dospívání má velký vliv na jeho identitu. Jedná se o skupinovou konformitu, kde být 

konformní je společensky přijatelnější. Velkou prestiţ ve skupině a vůbec velký význam 

pro socializaci má první pohlavní styk a sexuální aktivita, kdy jedinci se sexuálními zkuše-

nostmi bývá připisován vyšší sociální status ve skupině, neţ jedincům bez zkušenos-

tí.(Vágnerová, 2000, Vágnerová, 2005) 

2.1.5 Komunikace 

Napětí jedince se také projevuje v komunikaci, jak s rodiči a autoritami, tak s vrstevníky. 

Právě komunikace se stává bojištěm pubescentů, kde mohou vítězit i nad autoritami a vrs-

tevníky. V komunikaci, chce být pubescent partnerem dospělým, pokud se mu to nedaří, 

přestává komunikovat a začíná provokovat. U pubescentů je velmi častým jevem sklon 

k neustálému argumentování, kverulování, omílání určitých tvrzení dokola, neschopnost 

a neochota naslouchat dospělým. Tyto komunikační strategie se pubescent teprve učí 

a nejsou tak vyspělé jako komunikační strategie dospělých. Na straně dospělých je 

v komunikaci nejčastější chybou řešení situace autoritářsky, při které pubescent zaţívá 

devalvaci své osoby jako partnera v komunikaci. Naproti tomu komunikace s vrstevníky 

není tolik formální jako s dospělými a vznikají tzv. komunikační styly. Typické jsou uţí-

váním určitých slovních obratů, preferencemi některých slov, specifickým oslovováním 

a pojmenováním věcí a dějů. Pubescenti mají pocit, ţe vyslovit své pocity a proţitky 

„normálními“ slovy dospělých jako například: „to se mí líbí, to mám rád“, je něco velmi 

osobního a vnitřního, co můţe ve skupině sníţit jejich pozici. Proto se pubescenti vyjadřují 

vesměs všichni stejnými obraty, které jsou symbolem jejich pocitů a proţitků. Tento ko-

munikační styl často naráţí v komunikaci s dospělými, protoţe ti mnohdy nechápou, co 

tím chtěl pubescent říct. Tento komunikační styl je nejvíce ovlivňován médii (filmy, hud-

bou atd.).(Vágnerová, 2000, Vágnerová, 2005) 

2.1.6 Vrstevnická skupina 

V pubescenci vrstevnická skupina nabývá na významu a je pro pubescenta důleţitá 

k určení vlastní identity. Pubescent cítí příslušnost a moţnost vymezit se vůči ostatním 

skupinám. Jedinec potřebuje vrstevnickou skupinu, která mu poskytne zázemí, aby se mohl 

osamostatnit od rodiny. Matoušek a Kroftová (Matoušek, Kroftová, 2003) uvádí, ţe u je-

dinců, kteří nemají dobré rodinné zázemí, je potřeba uznání ve vrstevnické skupině o to 

silnější. Pubescenti neuznávají formální autority a mnohdy má na ně větší vliv neformální 

autorita z jejich vrstevnické skupiny. Na počátku pubescence jsou skupiny tvořeny na zá-
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kladě pohlaví, postupem času se tyto skupiny přetváří a vznikají kohezní skupiny, kde není 

určující pohlaví, ale spíše skupinová konformita a cíle skupin. Být konformní znamená být 

pozitivně oceňován a přijímán. Konformita, hodnoty a cíle jsou většinou určovány vůdcem 

skupiny. Vůdce se stává vzorem, který je často ostatními napodobován, coţ posiluje kon-

formitu jedinců ve skupině. Potřeba vytvořit si vlastní pravidla pramení ze snahy osamo-

statnit se od rodičů a pravidel dospělých. Dalším důleţitým významem skupiny je moţnost 

reference jedinců. Jedinci se navzájem porovnávají, ověřují si svoje zkušenosti, postoje, 

pocity atd. Uvnitř skupin většinou snáze získají první zkušenosti s opačným pohlavím, 

nejčastější jsou první lásky a zamilovanost právě v jejich vrstevnických skupinách. Tato 

zkušenost je také důleţitá pro další partnerský vztah.(Vágnerová, 2000) 

2.2 Adolescence 

2.2.1 Tělesný vývoj 

Adolescence je druhou fází procesu dospívání, trvá většinou od 15 do 20 let. I zde je 

ovšem individuální variabilita vývoje kaţdého jedince projevující se nejčastěji v oblasti 

psychické a sociální, vzácněji v oblasti somatické. U adolescentů nadále přetrvává zaměře-

ní na své tělo, i kdyţ neprochází tak markantními změnami. Adolescent se svým tělem 

zaobírá, Vágnerová (Vágnerová, 2000) zmiňuje aţ narcistní zaměření na své tělo. Toto 

zaobírání se vlastním tělem odráţí sociokulturní standardy krásy společnosti, v níţ se jedi-

nec vyskytuje. Společnost a média vytváří tlak na jedince, aby se přiblíţili standardům. 

Tyto standardy se týkají obou pohlaví, v dnešní době zesílil tlak na mladé muţe, co se 

vzhledu týká. Dříve byl připisován spíše dívkám, ideál mladého muţe byl zaměřen spíše na 

jeho dovednosti schopnosti. V dnešní době sleduji u svých klientů potřebu ocenění jejich 

krásy, projevující se zejména na sociálních sítích, kdy nejen dívky, ale i chlapci zveřejňují 

svoje fotky a přijímají komplimenty o své kráse. Tento tlak je nejvíce způsobován médii, 

kde můţeme vidět mladé a úspěšné lidi. Není film, seriál nebo klip, kde by mladí, krásní 

a úspěšní lidé neúčinkovali. Média se stávají nositelem standardu pro mladé jedince. Vág-

nerová (Vágnerová 2000, str. 255) uvádí: „Tělové schéma se může stát nejdůležitější sou-

částí vlastní identity. Pokud odpovídá aktuálnímu ideálu krásy. Vytváří oporu vlastního 

sebevědomí. Podporuje pocity jistoty, že jedinec bude sociálně akceptován, a pomáhá mu 

dosáhnout uspokojivé prestiže, zejména ve vztahu ke druhému pohlaví“. Adolescent má 

pocit, ţe se musí líbit ostatním a sobě, aby se ubezpečil o své hodnotě. Zevnějšek se stává 

prostředkem k dosaţení sociální akceptace a také prestiţe. Toto napodobování prefabriko-
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vaných vzorů je typické na začátku adolescence, ke konci adolescence se projevuje potřeba 

individuality a většina adolescentů získá odstup od těchto vzorů. Potřeba být akceptován 

díky napodobovaným idolům se změní  na potřebu image, ve kterém se sami adolescenti 

cítí dobře. Další změna sociální role je způsobena jejich výškou a fyzickou silou, která je 

srovnatelná s dospělými jedinci. Adolescenti mají vše, co dospělý člověk po fyzické strán-

ce, jediné co jim chybí, jsou zkušenosti. (Vágnerová, 2000) 

2.2.2 Vývoj psychický 

Dochází k uklidnění tenze, kterou proţíval pubescent, čímţ dochází ke zklidnění reakcí 

a ustálení reakcí. Adolescent získává flexibilitu a schopnost pouţívat své nové způsoby 

řešení, získává více zkušeností s jejich vyuţíváním. Preferovaným způsobem řešení situací 

jsou jednoznačná, zásadní a rychlá řešení, která vedou k jistotě. V adolescenci je přijetí 

kompromisu chápáno jako méně kvalitní a nepříliš ţádoucí řešení situace. U adolescentů 

můţeme vidět nebývalé nadšení, kterým chtějí dosáhnout cíle. Toto nadšení pramení 

z malé zkušenosti nebo z celkové nezkušenosti.  Dotváří si strategie tvořící základ postojů 

a chování ve všech oblastech. Velký posun v průběhu adolescence můţeme vidět 

i v dotváření obranných mechanismů. Tyto strategie a obranné mechanismy jsou utvářeny 

na základě zkušeností a v průběhu zrání jedince. Zkušenosti jsou získávány v rámci expe-

rimentů. Adolescent má pocit vlastní privilegovanosti a imunity vůči různým rizikům, 

vzrůstá touha experimentovat se vším. Adolescenti preferují intenzivní proţitky, projevují-

cí se hlučnou hudbou, rychlou jízdou, je zde snaha sáhnout si na své vlastní limity bez 

ohledu na moţná rizika. Proto je  typické pro tento  věk experimentování s různými návy-

kovými látkami, které jedincům dávají vše, co potřebují - riziko, intenzivní proţitek, zku-

šenost. Cílem vývoje jedince je dosaţení dospělosti, tzn. získáním svobody v rozhodování, 

zodpovědnosti za své rozhodování a své činy.(Vágnerová 2000, Vágnerová, 2005) 

2.2.3 Vývoj identity 

V adolescenci pokračuje osamostatňování a rozvoj identity. Dle Josselsonové (Vágnerová, 

2000, s. 263) má tyto fáze: 

 Fáze postupné stabilizace – dochází ke stabilizaci vztahů k rodičům. Adolescent si 

jiţ osvojil zralejší způsoby chování a nemá potřebu reagovat demonstrativními pro-

jevy. Projevem konce první fáze je nalezení samostatnosti a dobrého vztahu 

s rodiči. 
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 Fáze psychického osamostatnění – jedná se o dosaţení samostatnosti a vytvoření si 

identity, která potvrzuje jedinečnost jeho osobnosti a je přitom přibliţně realistická. 

To znamená, ţe hodnocení sebe sama a hodnocení ostatními se od sebe příliš neliší. 

Tato realistická osobnost je zdrojem řádu a smyslu adolescentovy existence. 

V průběhu adolescence můţeme vidět experimentování se svojí identitou, toto ex-

perimentování je pro adolescenci akceptovatelné. Jedná se o hledání sebe sama.  

Dle E. H. Eriksona (Vágnerová, 2005 s. 45) se vyskytuje v adolescenci tzv. adolescentní 

moratorium – coţ znamená oddálení definitivního přijetí dospělosti a hledání ţádoucí nebo 

alespoň přijatelné varianty identity jedince. 

V profesním vývoji dochází k dalšímu zlomu, adolescent si vybírá, zda přijme roli pracují-

cího jedince nebo bude dále pokračovat v roli studenta. Zde se také projevuje adolescentní 

moratorium, někteří adolescenti oddalují přijetí dospělosti tím, ţe setrvávají v roli studenta 

a prodluţují si ji studiem na vysoké škole. Studium na vysoké škole nemusí vţdy být pro-

jevem adolescentního moratoria, můţe se jednat také o vyšší aspiraci, touhu získat více 

vědomostí a stát se odborníkem v dané profesi. Dalším velkým mezníkem je dosaţení 

18tého roku, kdy jedinec přebírá plnou zodpovědnost za své činy, která je určována plnou 

právní odpovědností.(Vágnerová, 2005) 

2.2.4 Socializace 

Vágnerová (Vágnerová, 2005, s. 346) uvádí, ţe: „dospívání je velmi významnou životní 

fází, bývá označováno jako období druhého sociálního narození, spojeného se samostat-

ným vstupem do společnosti“.  Prvním znakem vstupu do společnosti je získání občanské-

ho průkazu a ukončení povinné školní docházky a volba dalšího profesního směřování. 

Dále dochází k přebírání větší zodpovědnosti, k volbě dalšího profesního zaměření, ado-

lescent si ji z velké části vybírá sám. V rané fázi adolescence dochází ke změnám vztahu 

s lidmi, jak s dospělými, tak s vrstevníky. Raná fáze je typická experimentováním 

s mezilidskými vztahy. Tato experimentování se na konci adolescence ustalují. Přetrvává 

polemika s dospělými, která s rostoucím věkem mění charakter z podřízeného způsobu 

jednání na partnerský způsob jednání. Adolescent získává nový status, čímţ získává nové 

kompetence, ale zároveň je na něj kladeno více poţadavků a očekávání odvíjející se od 

jeho rostoucího věku a jeho zralosti. Vágnerová (Vágnerová, 2005) uvádí nové role, 

do kterých se adolescent dostává: 
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 Role dospívajícího – dána biologicky, potvrzením viditelných sekundárních po-

hlavních znaků jedince, jeţ získávají i erotickou hodnotu. 

 Role člena party (skupiny) – získání sociální identity a ztotoţnění se skupinou. Tato 

role na konci adolescence ztrácí na svém významu. 

 Role blízkého přítele – jedince, na něhoţ se lze spolehnout a který je z hlediska sdí-

lení důvěrných proţitků výlučný. 

 Role partnerská – nalezení osoby, která uspokojuje potřebu blízkého, emočního 

a sexuálního vztahu, ale mnohdy uspokojuje i potřebu seberealizace, potvrzuje tím 

osobní přijatelnost pro jedince opačného pohlaví. Dochází k prvním trvalejším 

partnerským vztahům v závislosti na vyzrání osobnosti jedince. 

 Role předprofesní – vstup do role studenta nebo učně, která směřuje k dosaţení ur-

čité sociálního statusu. 

 Role pracujícího – je předpokladem k dosaţení ekonomické a sní spojené sociální 

nezávislosti. 

Největším tématem se stává proces emancipace, kdy dochází k postupnému odpoutání 

od závislosti na rodině. Tento proces prochází celou adolescencí a zdárná emancipace ne-

musí být dosaţena koncem dvacátého roku, můţe pokračovat do mladé dospělosti. (Vágne-

rová 2000, Vágnerová, 2005) 

2.2.5 Komunikace 

Komunikační strategie se postupně mění, pomalu se přibliţuje běţnému standardu. Toto 

přibliţování se běţnému standardu komunikace pomáhá akceptace dospělých, změna role 

v komunikaci, kdy je adolescent přijat jako partner a dochází k partnerskému způsobu ko-

munikace. Největší podíl na změně přístupu komunikačního stylu má vykání, kterému se 

adolescentovi začíná dostávat. Vykání má pro adolescenta velkou hodnotu a stává se po-

tvrzením, ţe je přijat mezi dospělé. Standardizace komunikačního stylu není úplná, ucho-

vávají se generační specifika jedinců, jako je například různé druhy oslovení a i některá 

slovní spojení zůstávají. Nejčastějším příkladem je pouţívání cizích slov nebo jejich po-

češťování. Celkově ubývá na teatrálnosti projevu. (Vágnerová 2005) 
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2.3 Mladší dospělost 

Dosaţení dospělosti je v dnešní době a v naší kultuře hůře specifikovatelné neţ tomu bylo 

v dřívějších dobách nebo v jiných kulturách. Dříve nebo v jiných kulturách byl za dospělé-

ho povaţován jedinec, který prošel zkoušku dospělosti nebo prošel iniciačním rituálem. 

U domorodých kmenů a starých civilizací víme, ţe se nejčastěji jednalo například o samo-

statné zabití, buď zvířete, nebo protivníka. Mladý muţ byl vyslán do divočiny a musel se 

vrátit z trofejí nebo zemřít. U dívek se jednalo o defloraci nebo početí prvního dítěte, 

aby byla přijata mezi ţeny. Pozůstatkem tohoto rituálů je v naší kultuře sloţení zkoušky 

dospělosti, čili absolvováním maturitní zkoušky nebo získání výučního listu, coţ je ovšem 

jen symbolické. 

Vágnerová (Vágnerová, 2000, s. 301) uvádí, ţe: „za nejvýznamnější psychické znaky do-

spělosti lze považovat samostatnost, relativní svobodu vlastního rozhodování a chování, 

spojenou se zodpovědností ve vztahu k druhým lidem, se zodpovědností za svá rozhodnutí 

i činy“. 

Dosaţení dospělosti je spojované s větší sebejistotou, s vědomím vlastních sil a kompeten-

cí a s větší sebedůvěrou, které determinují soběstačnost a které se projevují větší osobní 

vyrovnaností. Dalším důkazem dle Vágnerové (Vágnerová, 2000, s. 302) „ je schopnost 

a ochota přijmout zodpovědnost, která z role dospělého vyplývá“. Toto přijetí role se pro-

jevuje zlepšením schopnosti se ovládat, dovedností se vzdát vlastního uspokojení a hlavně 

dovedností své aktuální osobní potřeby podřídit významnějším hodnotám i ohledům na 

jiné lidi. Celkově se jedná o omezení egocentričnosti jedince. (Vágnerová, 2000) 

2.3.1 Socializace 

Dospělý jedinec je osamostatněn od své orientační rodiny a dochází ke změně vztahu mezi 

ním a jeho rodiči. Tento vztah můţeme charakterizovat jako symetričtější a klidnější. 

Změna vztahu je také způsobena tím, ţe jedinec si nepotřebuje dokazovat svoji nezávislost 

a své přijetí role dospělého, protoţe jiţ dospělý a nezávislý je. Znakem nezávislosti je eko-

nomická samostatnost jedince. Dospělý jedinec hodnotí své rodiče objektivněji, dokáţe 

přijmout jejich rady a uznat jejich zkušenosti. Dospělý jedinec je schopen zvládnout páro-

vé souţití, které s sebou nese řadu nových situací, musí se naučit akceptovat potřeby svého 

partnera a harmonizovat je s vlastními. V partnerském souţití je sexualita jedním 

z nejdůleţitějších aspektů partnerského vztahu. Postoj k sexualitě je postupem času ovliv-
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ňován potřebou mít dítě, na významu začíná nabývat reprodukční sloţka. V tomto období 

dochází k největšímu sociálnímu tlaku z okolí na jedince, která se dotýká všech oblastí 

ţivota jedince - tlak zaloţit rodinu, změna trávení volného času s vrstevníky a přáteli, změ-

na priorit, větší preference pro profesní dráhu a úspěch. V mladé dospělosti končí sociální 

tolerování období přípravy a experimentů v oblasti profesní. Profese se stává trvalejší 

a někdy i definitivní pro zbytek ţivota. Profesní role jiţ není otázkou budoucnosti, ale stá-

vá se otázkou reality. Vágnerová (Vágnerová, 2000, s. 316) uvádí: „Schopnost zvládnout 

přiměřeným způsobem profesní roli je jedním z psychosociálních kritérií dospělosti.“. Tato 

schopnost se projevuje zejména omezením své aktuální potřeby ve prospěch povinností. 

Dochází k přijetí zaměstnání jako časově náročného stereotypu.(Vágnerová, 2000) 

2.3.2 Vývoj psychický 

Psychický vývoj je na vrcholu, dochází k ustálení osobnosti a jedinec je schopen kompro-

misu jako přijatelného způsobu řešení situací. Egocentrické zaměření jedince se přetváří 

 v altruistické zaměření. Jedinec má stále velké nadšení do práce, které je ovšem velmi 

ovlivněno zkušeností, kterou získává. Největší prioritou jedince se stává pracovní role.  

Dle Vágnerové (Vágnerová, 2000, s. 316) profesní role uspokojuje různé základní psy-

chické potřeby mladého člověka: 

 Potřeba změny, nových zkušeností a rozvoje nových kompetencí – tato potřeba je 

naplňována zejména v počátku profesní kariery. Zaměstnání nabízí mnohé podněty, 

vytváří ţivotní program. Tyto podněty pro jedince nejsou ovšem jen pozitivní, pro-

toţe jej omezují. U mladých pracovníků se projevuje zvídavost a flexibilita, která 

způsobuje ochotu změnit zaměstnání, pokud aktuální zaměstnání nevyhovuje.  

 Potřeba sociálního kontaktu – v zaměstnání dochází k setkávání s různými lidmi, 

které nahrazuje sociální kontakt z třídního kolektivu. Zvolená profese také určuje 

referenční skupinu spolupracovníků. Tato skupina se stává bliţší neţ skupina tříd-

ního kolektivu, protoţe sdílejí stejné hodnoty a normy, oproti skupině třídního ko-

lektivu.  

 Potřeba seberealizace – nabývá na důleţitosti a také se stává realitou. Mladý člověk 

chce něco dokázat, chce si potvrdit svoje kompetence a sociálně se prosadit. Erik-

son uvádí, ţe práce se stává projevem generativity.  
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 Potřeba samostatnosti a nezávislosti – k dosaţení ekonomické soběstačnosti a nezá-

vislosti na rodině se stává zaměstnání jedince. 

 Potřeba otevřené budoucnosti – je představována jako moţnost dalšího profesního 

rozvoje. Jedinec je schopen hodnotit pracovní místo i z hlediska další perspektivy 

a nezáleţí pouze na aktuálních výhodách zaměstnání.  

Volba profesní role má rozmanitý a individuální význam, můţe být ovlivněna různými 

potřebami. Dochází k diferenciaci motivů k dané profesi - potřeba peněz, potřeba spole-

čenského úspěchu, potřeba osobního rozvoje a potřeba osobně atraktivní činnosti. Dle 

Vágnerové (Vágnerová, 2000, s. 317) „ se profesní role stává důležitou součástí identity 

bez ohledu na to, čím je primárně motivována“. Profesní role s sebou přináší i určitou soci-

ální prestiţ. (Vágnerová 2000, Vágnerová 2005) 

2.3.3 Partnerství, rodina 

Erikson (Vágnerová, 2005) vidí jako hlavní úkol intimitu oproti izolaci. Jedná se o schop-

nost sdílet svou identitu s partnerem a vybudovat identitu párovou. 

Dochází ke hledání kvalitních a hlubších vztahů, sexuální aktivita nabývá nového význa-

mu. U mladých dospělých se začíná projevovat nové myšlení, které se týká zaloţení rodi-

ny. Mladý dospělý se připravuje na roli rodiče, se kterou se začíná ztotoţňovat a přestává 

se jí bránit. Tento proces přípravy mohou mít partneři různě rychlý a můţe dojít 

k neshodám o jejich vizi partnerského souţití.  To vše díky své samostatnosti jak ekono-

mické, tak psychické. Dále se na tomto procesu podílí schopnost přijmout zodpovědnost 

nejen za sebe, ale i za své blízké. (Vágnerová 2000, Vágnerová 2005) 

V tomto věku dochází nejčastěji k uzavírání manţelství a přináší s sebou nové role. Man-

ţelská role se stává významnou součástí identity jedince, do které jedinec musí dozrát. 

Z okolí jsou vyvíjeny tlaky na uzavření manţelství a zaloţení rodiny, největší tlak působí 

rodiče a prarodiče, nepřímým tlakem se stává uzavření manţelství ve vrstevnické skupině. 

Fenoménem poslední doby se stává nesezdané souţití partnerů případně ţivotní styl bez 

partnera tzv. „singles“. Průměrný věk vstupu do manţelství se zvyšuje, přibývá svobod-

ných matek. Jedná se o odklon od tradičních norem a je způsoben ţivotním stylem mla-

dých dospělých, na tomto ţivotním stylu se podílí potřeby a tlaky ze strany společnosti 

a profesního uplatnění.(Vágnerová 2000, Vágnerová, 2005) 
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V této kapitole jsem shrnul nejdůleţitější momenty ve vývojových charakteristikách cílové 

skupiny pro nízkoprahová zařízení. Co to tedy jsou ta nízkoprahová zařízení je popsáno 

v následující kapitole. 
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3 SPECIFIKACE NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A 

MLÁDEŽ 

Pro pochopení smyslu a významu nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ je důleţité 

seznámit se základními pojmy, které definují jeho podstatu.  

Kaţdé Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ (dále jen NZDM) musí mít definováno 

následující: 

 Poslání 

 Cíl 

 Cílovou skupinu 

 Poskytované sluţby 

 Popis průběhu sluţby 

Výše uvedené pojmy musí mít kaţdé zařízení zpracováno v metodikách, tudíţ kaţdé zaří-

zení můţe pracovat trochu jinak. K 1. 1. 2007 vešly v platnost standardy sociálních sluţeb, 

které mohou být naplňovány různými způsoby. Tyto standardy jsou společné pro všechny 

sociální sluţby na území České Republiky. Znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č. 

2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o so-

ciálních sluţbách, v platném znění. Jedná se o 15 standardů poskytování sluţeb, které mají 

za cíl, jak jiţ z názvu vyplývá, standardizovat a pokud moţno i zlepšit kvalitu poskytování 

sluţeb.  

3.1 Poslání 

Jedná se o první standard, kdy poskytovatel sluţby má písemně definován své poslání. 

A. Herzog ve svém článku (Herzodg A.,Svépomocný průvodce pro nízkoprahový klub, 

online www.alesherzog.ic.cz/dokumenty/svepomocny-pruvodce-audity.doc[16.3.2013, 

20:00h]) uvádí následující kritéria poslání: 

 Srozumitelná forma – poslání musí být sepsané srozumitelnou formou. Nejlépe tak, 

aby mu rozuměl odborník, klient i široká veřejnost. 

 Kompatibilita – poslání musí být kompatibilní se standardy NZDM. 
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 Základní pojmy – poslání musí obsahovat: „Kdo jste“, „Co děláte“, „Pro koho tu 

jste“ a „Jakou formu poskytujete“. 

Česká asociace streetwork (Pojmosloví Nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ 

(NZDM), 2008, s. 3) definuje poslání pro NZDM následovně: „Posláním NZDM je usilo-

vat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly 

v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu a předchá-

zet tak jejich sociálnímu vyloučení.“. 

Unie kompas (online http://unko.cz/index.php/slikr/co-je-slikr,[18.3.2013, 19:00h]) definu-

je své poslání následovně: “Posláním NZDM T klubu/Šlikr je poskytnout dětem a mládeži 

prostor pro uskutečnění pozitivních změn v jejich životě, informace odbornou pomoc 

a podporu na základě dobrovolnosti, individuálních potřeb a partnerského přístupu“. 

Jak vidíme, výše uvedené poslání se liší a obě jsou v pořádku. Poslání si definuje poskyto-

vatel sluţby a můţe si jej přizpůsobit podle svého. Důleţité jsou kritéria, která musí splňo-

vat. Takto sepsané poslání musí být uvedeno na všech informačních zdrojích, které posky-

tovatel má. Jedná se o písemné zpracování v metodice, na webu, ve výroční zprávě a také 

na informačních letácích poskytovatele. Toto poslání musí vycházet a být v souladu s §62 

zákonu 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 

3.2 Cíl 

Cílem poskytování sluţby se rozumí, kam a k čemu má poskytování sluţby vést. 

B. Kraus (Kraus, 2008, s. 184) chápe cíl práce s mládeţí jako: „Podpora osobnostního roz-

voje jedince prostřednictvím sociální výchovy. Rozhodující součástí sociální výchovy je 

naučit mladé lidi převzít osobní odpovědnost za vlastní jednání.“ Sociální výchova má 

podporovat rozvoj osobních schopností, jeţ prospívají klientovi i celé společnosti. Dále má 

sociální výchova přispět k posílení schopnosti mladých lidí řešit své konflikty bez agrese, 

nenásilným a konstruktivním způsobem, které jsou společensky přijatelné. 

§62 zákon 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách uvádí: „Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich 

života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způso-

bem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet 

podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.“ 

Tento cíl je velmi obecný J. Racek a A. Herzog (Kontaktní práce, 2007, s. 325) uvádí, 

ţe cílem NZDM, jakoţto preventivní kontaktní sociální sluţby, je kontaktovat a udrţovat 

http://unko.cz/index.php/slikr/co-je-slikr,%5b18.3.2013
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kontakt s jednotlivci a skupinami, kteří nevyuţívají nebo nechtějí vyuţívat běţných sluţeb 

a nabídek v regionu. Jedná se především o sluţby sociální, vzdělávací a volnočasové. Cí-

lem je pracovat s jedinci na základně individuálního přístupu k jejich potřebám, podporo-

vat jejich samostatný rozvoj a pomáhat k soběstačnosti a svéprávnosti, tzn. činit jedince 

kompetentními. Dalším cílem je sniţování škod, které si cílová skupina svým rizikovým 

chováním a jednáním můţe způsobit. NZDM se snaţí o individuální změnu u klientů 

a také o změnu skupinové normy klientů. 

Dle české asociace streetwork (Pojmosloví Nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ 

(NZDM), 2008) jsou cíle NZDM následující: 

 Zabezpečit podporu pro zvládnutí obtíţných ţivotních událostí. 

 Sníţení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, ţivotní-

ho způsobu a rizikového chování. 

 Zvýšení sociálních schopností a dovedností. 

 Podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapo-

jení do dění místní komunity. 

 Poskytovat nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během po-

bytu v zařízení a poskytnout podmínky pro realizaci osobních aktivit. 

 Zlepšovat kvalitu jejich ţivota. 

 Přecházet nebo sníţit zdravotní rizika související s jejich způsobem ţivota. 

 Zlepšovat orientaci v jejich sociálním prostředí. 

 Zabezpečit podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Všechny výše uvedené cíle jsou psány pro pracovníky a pro odborníky. V praxi jsou cíle 

stanoveny poskytovatelem sluţeb a opět mohou být odlišné od výše uvedených. Pro uţití 

těchto cílů v praxi je potřeba, aby byly opět srozumitelné pro cílovou skupinu, pro odbor-

níky a také pro širokou veřejnost. Cíle by měly být opět jednotné na webu zařízení a také 

na všech propagačních materiálech.  

Cílem zařízení NZDM unie kompas jsou následující (online 

http://unko.cz/index.php/slikr/co-je-slikr [ 15.3.2013, 20:00h]): 

 Podpořit tě ve zvládání obtíţných ţivotních situací. 

http://unko.cz/index.php/slikr/co-je-slikr
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 Pomoci ti najít své místo mezi vrstevníky a v místní komunitě. 

 Poskytnout ti psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během tvého pobytu 

ve v klubu. 

 Dát ti prostor a podmínky pro realizaci tvých osobních aktivit. 

 Zvýšit tvé sociální schopnost a dovednosti, tedy ukázat ti, jak se lépe „poprat se ţi-

votem“. 

3.3 Cílová skupina 

Cílovou skupinou se rozumí skupina, pro kterou je sluţba určena. Lepší je vymezit cílovou 

skupinu co nejpřesněji, aby bylo jasně identifikovatelné, zda jedinec spadá do cílové sku-

piny a jestli mu můţe být sluţba prospěšná a poskytnuta. 

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách §62 říká, ţe cílovou skupinou NZDM jsou je-

dinci ve věku 6-26let, tedy děti, mládeţ a mladí dospělí, kteří jsou ohroţeni společensky 

neţádoucími jevy.  

J. Racek a A. Herzog (Kontaktní práce, 2007, s. 322) vychází z následující teze: „Dospívá-

ní lze samo o sobě hodnotit jako období vývoje osobnosti se zvýšenou možností vzniku rizi-

kového chování.“ Cílovou skupinou NZDM jsou skupiny dětí a mládeţe, které vykazují 

právě zvýšená rizika a mohou se nacházet v konfliktních společenských situacích, nebo 

v omezujících ţivotních podmínkách, případně zaţívat aktuální obtíţnou ţivotní událost.  

Tyto formy autoři J. Racek a A Herzog (Kontaktní práce, 2007, s. 322) specifikují násle-

dovně: 

Konfliktní společenské situace – jedná se o situace, které jsou v rozporu se společenský-

mi, právními a kulturními normami: 

 projevy šikany, drobná kriminalita, vandalismus, násilné projevy, 

 útěk z domova či z jiného přístřeší, záškoláctví, 

 generační konflikty, konflikty v místní lokalitě, 

 zneuţívání návykových látek, rasismus, trestní stíhání, 

 pohlavní zneuţívání, 

 domácí násilí. 
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Obtížné životní události – jsou situace, v nichţ se jedinec těţko orientuje a které jsou ob-

tíţně řešitelné vlastními silami:  

 rozpad rodiny, partnerské problémy rodičů, 

 komplikace spojené se sexuálním debutem, 

 selhávání ve škole či v zaměstnání, problémy s volbou školy a povolání, 

 rozpad vlastních partnerských vztahů, partnerské problémy, 

 obtíţe při získávání obţivy, zajištění bydlení, 

  těhotenství u dospívající dívky, 

 pohlavní zneuţívání, 

 další obtíţné události v rodině, ve škole a mezi vrstevníky. 

Omezující životní podmínky – jsou takové podmínky, které způsobují omezení psycho-

sociálních dovedností, především v ţivotě v nepříznivém rodinném a sociálním prostředí: 

 neschopnost adaptace, neschopnost navázání vztahů, 

 absence zájmů, absence citlivosti, pocit odcizení, pocit zneschopnění, 

 pasivní ţivotní stereotypy, 

 malé moţnosti k aktivnímu uplatnění v sociálně akceptovaných činnostech. 

Česká asociace streetwork (Pojmosloví Nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ 

(NZDM), 2008, s. 4) uvádí ještě doplňkové charakteristiky pro cílovou skupinu NZDM: 

 nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit, 

 vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče, 

 dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času, 

 Dávají přednost trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu, 

 mají ţivotní sty, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohroţující pro ně 

samé nebo jejich okolí, 
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 nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to 

vyţadují jiné typy sluţeb. 

Unie Kompas (online http://unko.cz/index.php/slikr/co-je-slikr [20. 3. 2013, 20:00hod]) má 

definovánu cílovou skupinu na svých stránkách a na letácích formou „Přijď k nám, pokud 

…“ jedná se o uţití slov, které jsou jasné cílové skupině, široké veřejnosti i odborníkům. 

Je zde dbán důraz na srozumitelnost pro cílovou skupinu. 

Přijď k nám, pokud: 

 proţíváš jakékoliv těţkosti v ţivotě (s rodiči, s kamarády, ve škole…), 

 nevíš si rady s jakoukoliv ţivotní situací (průšvih ve škole, někdo tobě nebo něko-

mu blízkému ubliţuje…), 

 máš pocit, ţe ti nikdo nerozumí, a potřebuješ „spřízněnou duši“, která tě vyslechne, 

 chceš se seberealizovat, 

 nemáš kde trávit volný čas (doma je nuda, krouţky jsou pruda) a nechceš zůstávat 

na ulici. 

Při definování cílové skupiny je důleţité také vymezení geografické, tzn. určení pro je-

dince v dané lokalitě (jedinci ţijící nebo zdrţující se např. v Otrokovicích). 

3.4 Poskytované služby 

Jedná se o činnosti a postupy, kterými jsou naplňovány cíle a poslání zařízení. J. Racek 

a A. Herzog (Kontaktní práce, 2007) tyto postupy dělí na: pobyt v zařízení, sociální sluţby, 

preventivní, výchovné a pedagogické programy a na volnočasové aktivity. 

Pobyt v zařízení – jedná se o minimální formu vyuţívání sluţeb, kdy je jedinci poskytnuto 

vyuţívání prostoru zařízení. Pobyt v zařízení je první krok pro kontaktní práci a specifické 

preventivní programy zaměřené na jedince. 

3.4.1 Sociální služby 

 Kontaktní práce – jedná se o kontakt s klientem, který má za cíl vytvořit vzájemnou 

důvěru a podmínky potřebné pro rozvoj kontaktu a poskytování dalších sluţeb. 

Součástí kontaktní práce je kultivace schopností klienta vyjádřit své potřeby a nau-

čit jej vyuţívat existující nabídky sluţeb.  

http://unko.cz/index.php/slikr/co-je-slikr%20%5b20.%203.%202013
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 Situační intervence – jde o sociálně pedagogickou práci v situacích s výchovným 

obsahem, které vznikají při realizaci sluţby. Pracovník při nich vstupuje do in-

terakcí, které mezi klienty sluţby vznikly a přináší podněty, reflektuje situaci a po-

uţívá další techniky, které vytvoří nebo zvýrazní výchovný efekt situace. 

 Informační servis klientovi – je poskytování specifických informací klientovi nebo 

zájemci o sluţbu. Většinou bývá ústní formou. Pokud se jedná o informační servis 

týkající se poskytování sluţeb při prvokontaktu, bývá doplněn propagačním materi-

álem zařízení. Témata informačního servisu bývají zaměřena na základní instru-

mentální témata (škola, rodina, brigáda atd.), dále na sociálně právní a zdravotní 

témata (právní normy, bezpečný sex, harm reduction) nebo mohou být specifická 

dle potřeb klienta. 

 Poradenství – se odehrává formou rozhovoru s klientem. Poradenství obsahuje vy-

hodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení, vedoucí k odstranění nebo 

zmírnění obtíţí. Jedná se o řešení aktuálních problémů a o zvyšování kompetencí 

klienta tyto problémy řešit. Nejčastějšími tématy poradenství jsou rodina, bezpečný 

sex, uţívání návykových látek, škola, volný času, sociálně právní problematika, 

harm reduction aj. 

 Krizová intervence – Jde o diagnosticko-terapeutický přístup, který přispívá 

ke zvládnutí psychické krize. Primárním cílem je zabezpečit bezpečí klienta v krizi 

a zajistit mu pomoc pro zvládnutí krize. Pro poskytnutí krizové intervence musí být 

pracovník vyškolen, jinak ji nesmí poskytovat, v takovém případě zajistí bezpečí 

a zprostředkuje krizovou pomoc (zavolá na linku důvěry, poskytne klientovi do-

provod do zařízení poskytující krizovou intervenci). 

 Zprostředkování dalších sluţeb – jedná se o dojednání návazné sluţby, o kterou má 

klient zájem, dále se jedná o fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při 

jednání v těchto zařízení.  

 Kontakt s institucemi ve prospěch klienta – jde o kontakt pracovníka s institucí ná-

vazné péče nebo dalších institucí, které ovlivňují klientův ţivot. Tento kontakt mů-

ţe být ústní, telefonický, písemný a samozřejmě se můţe jednat o kombinaci všech 

způsobů. Kontakt můţe být realizován pouze se souhlasem klienta. 

 Případová práce/individuální plánování – je dlouhodobá individuální práce. Přípa-

dová práce je plánovaná a dodrţuje tento postup: 
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- Společné vydefinování kontraktu. 

- Vytvoření podrobného individuálního plánu a stanovení podmínek kontraktu. 

- Vedení podrobné dokumentace, s níţ je klient obeznámen. 

- Pravidelné revize kontraktu s klientem. 

- Časové ohraničení práce, je stanoven začátek a konec. 

- Konzultace vedení případu klienta na intervizních a supervizních poradách, 

pravidelná reflexe. 

 Skupinová práce/práce se skupinou – jedná se o cílenou aktivitu poskytovanou sku-

pině klientů, zaměřuje se na rozvoj psychosociálních dovedností, bývá časově 

a prostorově ohraničená. 

 Práce s blízkými osobami – jde o poskytování poradenství a informačního servisu 

blízkým osobám klienta. Tato aktivita je opět realizována pouze se souhlasem kli-

enta. 

3.4.2 Preventivní a pedagogické výkony 

Jedná se o programy, které jsou vytvořeny dle specifických potřeb cílové skupiny a da-

né lokality. Preventivní programy jsou programy specifické prevence. 

 Jednorázové či příleţitostné programy – jsou to specifické programy týkající 

se specifické oblasti rizikového chování např. informační stánek na koncertě, 

distribuce letáků na veřejném shromáţdění atp. 

 Dlouhodobé programy - jsou zaměřeny na předávání specifických znalostí, ná-

cvik specifických dovedností a chování. Uplatňování těchto programů probíhá 

ve všech výkonech v NZDM (kontaktní práce, rozhovory, situační intervence 

atp.). Nedílnou součástí je evaluace průběhu a výsledků. 

 Doučování – zpravidla se jedná o individuální doučování klienta. Doučování se 

můţe týkat školní a i mimoškolní látky (hospodaření s penězi atp.). 

3.4.3 Volnočasové aktivity 

Jsou to aktivity vyplňující volný čas klientů, které nespadají do jiné kategorie vý-

konů v NZDM. Volnočasové aktivity nejsou stěţejním prostředkem pro práci 
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s klienty, ale jedná se o prostředek k výkonu sociální práce.(Kontaktní práce, 2007) 

Volnočasové aktivity můţeme dělit na: 

 Základní jednoduché aktivity – klienti tyto aktivity realizují z vlastní vůle 

a vlastní aktivitou, pracovník je pouze zprostředkovatelem (zapůjčí vybave-

ní). 

 Sloţitější volnočasové aktivity – klienti je realizují z vlastní vůle a vlastní 

silou. Pracovníci pouze zprostředkovávají aktivitu nebo poskytnou podporu 

ke zvládnutí aktivity. Sloţitější volnočasové aktivity jsou vytvářeny a reali-

zovány na základě zájmu a potřeb klientů a hlavně s jejich spoluúčastí. 

 Akce iniciované klienty – akce realizují klienti a pracovník je jejich pomoc-

níkem se snahou zlepšit jejich organizační schopnosti. 

 Akce k propagaci NZDM – jedná se o akce k propagaci NZDM a také ke 

zpestření fungování sluţby. Připravují je pracovníci se snahou zapojit klien-

ty (koncerty, turnaje atp.). 

 Dílny – pravidelné či nepravidelné akce vedoucí k vyuţití volného času kli-

entů za účelem zvýšit jejich dovednosti. Můţe být vyuţit externí lektor 

těchto dílen (keramika, ţonglování atp.). 

3.4.4 Průběh poskytování služby 

Tímto se rozumí nastavení poskytování sluţby v čase. Práce s cílovou skupinou má být 

záměrná a cílevědomá s ohledem na moţnosti a schopnosti cílové skupiny. Průběh posky-

tování sluţby má jasně vymezen začátek a konec. Průběh poskytování sluţby má několik 

stádií: 

Prvokontakt 

Jedná se o prvních pár setkání jedince se sluţbou, kdy je jedinec označován jako zájemce 

o sluţbu. V prvokontaktku se zájemce seznamuje s moţnostmi, pravidly a průběhem po-

skytování sluţby. Zpravidla se zájemci poskytuje pouze informační servis o sluţbě. Počet 

setkání není nikde pevně uveden, záleţí na zařízení, kolik si nastaví moţných setkání, 

za optimální se povaţuje 5 prvokontaktů. 
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Ústní dohoda 

Uzavření ústní dohody je důleţitý krok pro zájemce, pokud ji uzavře, stává se z něj klient 

zařízení. Ústní dohoda je uzavírána ústně nebo písemně. Ústní dohoda obsahuje srozumění 

zájemce s pravidly, právy klienta, moţnostmi sluţby, průběhem sluţby, moţností si stěţo-

vat, cenou sluţby, s vedením dokumentace o klientovi, ohlašovací povinností a moţnostmi 

ukončení vyuţívání sluţby. Důleţité je, aby klient chápal všechny náleţitosti a souhlasil 

s nimi. Pokud souhlasí, stává se klientem sluţby a můţe vyuţívat celou nabídku poskyto-

vání sluţby. 

Individuální plánování 

Práce s klientem má být cílevědomá a záměrná. Klient by měl vědět, proč sluţeb vyuţívá, 

proto je nutné s ním individuálně plánovat. Při uzavření dohody o uţívání sluţby si klient 

stanoví individuální plán/cíl pro vyuţívání sluţby. Individuální plánování je často s cílovou 

skupinou problematické a proto se musí plánovat s ohledem na jejich moţnosti a schopnos-

ti. Pracovník nesmí podsouvat témata a klient má svobodnou volbu. Většina klubů má 

i tzv. minimální cíle vyuţívání sluţby. Tím se rozumí, ţe klient chce chodit do klubu, chce 

být v kontaktu s pracovníky a chce vyuţívat sluţeb dle svých potřeb. Důleţitým aspektem 

plánování je evaluace individuálního plánu klienta, kdy se zjišťuje naplňování tohoto plánu 

a další práce s ním. Česká asociace streetwork (Kontaktní práce 2010, s. 106) uvádí: „Plá-

nování se odehrává s klientem formou periodicky se opakujícího rozhovoru o cílech spolu-

práce, a v některých případech, když je to vhodné, se sestaví individuální plán. Jinak pro-

bíhá plánování ad hoc formou „tady a teď“ v rámci běžného života v klubu.“ Tato evalua-

ce musí být v metodikách stanovena, např. probíhá kaţdých 6 atp. Časový interval opět 

není nikde přesně dán a volí si je zařízení ve svých metodikách. 

3.5 Možnosti sociálně-pedagogického působení na klienty 

3.5.1 Sociální výchova (Dle B. Krause) 

Moţnosti sociálně-pedagogického působení na klienty musí odpovídat charakteru poskyto-

vané sluţby. Při práci s dětmi, mládeţí a mladými dospělými se jedná hlavně o principy 

nízkoprahovosti. B. Kraus (Kraus, 2008) uvádí, ţe rozhodujícím prvkem při práci 

s mládeţí je sociální výchova. Hlavním cílem sociální výchovy je podpora osobnostního 

rozvoje jedince. Dále uvádí: „Rozhodující součástí sociální výchovy je naučit mladé lidi 

převzít osobní odpovědnost za vlastní jednání“(Kraus, 2008, s. 184). Sociální výchova má 
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zvýšit kompetence mladých lidí pro řešení svých konfliktů bez pouţití agrese a naučit je 

vypořádat se s těţkostmi konstruktivním způsobem, aby jedinci v problémových situacích 

nevolili únikové strategie. Snahou poskytování sluţeb pro tuto cílovou skupiny by měla 

být podpora seberealizace, uvolnění nahromaděné energie a vyuţívání volného času, které 

jsou pro společnost ţádoucí. Zde B. Kraus (Kraus, 2008, s. 184) uvádí, ţe „Sociální vý-

chova se zaměřuje na to, aby v klientech podporovala rozvoj osobních schopností, jeţ pro-

spívají klientovi i celé společnosti“. 

3.5.2 Pomoc a kontrola (Dle I. Úlehly) 

Je nutné, aby pracovníci, kteří pracují v přímém kontaktu s klienty, byli v první řadě profe-

sionálové. Profesionální pomáhání nechápe pouze jako souhrn vědomostí, ale především 

i souhrn dovedností. Za základní koncept sociální práce pro praxi povaţuje Úlehla rozliše-

ní principů pomoci a kontroly. 

Pomoc – prvním krokem je nabízení pomoci, kdy klient vyslovuje svoji zakázku, pracov-

ník přijímá a pracuje se na vyslovené zakázce klienta. Aktivita je spíše na straně klien-

ta.(Úlehla, 2005) 

Kontrola – jedná se o práci s klientem, kdy pracovník přebírá aktivitu a určuje další po-

stup práce s klientem. Pracovník určuje zakázku klienta. Kontrola se zaměřuje na rychlé 

uspokojení zakázky. (Úlehla, 2005) 

Úlehla dále vyuţívá princip drţitele problémů pro rozlišení poskytování pomoci nebo pře-

bírání kontroly. Pracovník, by si měl uvědomovat, kdo je drţitelem problému, jestli on 

nebo klient. Pokud je drţitelem problému pracovník, jedná se o přebírání kontroly. A po-

kud je drţitelem problému klient, jedná se o poskytování pomoci. Rozlišení drţitele pro-

blému pomáhá pracovníkovi určit jaký typ, jaké dovednosti a jaké techniky můţe v daném 

případě vyuţít.(Úlehla, 2005) 

3.5.3 Motivační rozhovory 

Jedná se o terapeutickou metodu práce s různou cílovou skupinou. Původně tato metoda 

byla určena pro jedince se závislostí. Postupem času se ovšem ukázalo, ţe můţe být uţita 

i při práci v NZDM. Těţištěm metody je motivace a práce s ní. Východiskem motivačních 

rozhovorů je, ţe motivace klienta není něco statického a pevně daného, ale naopak, moti-

vaci klienta je třeba podporovat a budovat. Jedná se o metodu zaměřenou na klienta a vy-

chází z C. R.  Rogerse. Metoda motivačních rozhovorů splňuje i podmínku poskytování 
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sluţby „tady a teď“ a nemusí se jednat o systematickou a dlouhodobou práci. Cílem meto-

dy je pomoci klientovi najít v sobě motivaci ke změně. Dalším důleţitým aspektem moti-

vačních rozhovorů je partnerský přístup pracovníka ke klientovi. Pracovník nechává roz-

hodnutí na klientovi. W. R. Miller a S. Rollnick (Miller a Rollnick, 2003) uvádí: „postupy 

v motivačních rozhovorech jsou spíše přesvědčovací nežli donucovací, více podporující 

nežli argumentační. Terapeut se snaží vytvořit pozitivní atmosféru, která vede ke změně.“ 

Pracovník není expertem na ţivot svého klienta, je jen partnerem při poskytování sluţby. 

Aby byla změna stálá a účinná, je důleţité, aby na ni klient přišel sám. (Miller a Rollnick, 

2003) 

 

V teoretické části jsem se věnoval historii práce s dětmi, mládeţí a mladými dospělými, 

nastínil jsem vznik a vývoj nízkoprahových zařízení v České republice. Zaměřil jsem se 

na cílovou skupinu a její specifika dle vývojové psychologie, protoţe tato znalost je 

pro práci s danou cílovou skupinou důleţitá. V poslední kapitole se věnuji vymezení vý-

znamu a základní charakteristice nízkoprahových zařízení a moţnostem sociální pedagogi-

ky v přístupech, které jsou při práci v nízkoprahových zařízení důleţité. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Z POHLEDU KLIENTŮ 

4.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu praktické části je zjistit kvalitu poskytovaných sluţeb z pohledu klientů. 

Zaměřuji se na subjektivní názory na poskytované sociální sluţby a moţnosti zlepšení po-

skytování sociální sluţby. Výstupem praktické části bude podat návrhy na moţná zlepšení 

poskytované sluţby. 

Výzkumné otázky: 

Jakou roli sehrávají NZDM Šlikr v ţivotě klientů?  

Jak klienti vnímají kvalitu poskytovaných sluţeb  NZDM Šlikr? 

4.2 Metoda výzkumu 

Pro zpracování praktické části jsem zvolil kvalitativní strategii výzkumu. Prostřednictvím 

polostrukturovaného rozhovoru jsem se snaţil nashromáţdit subjektivní data týkající se 

kvality poskytovaných sluţeb. Tuto metodu jsem zvolil kvůli moţnosti reagovat na odpo-

vědi a doptávat se. Nevýhodou je velká časová náročnost na realizaci. 

Pro polostrukturovaný rozhovor jsem zvolil následující okruhy: 

1. Jak ses o klubu dozvěděl? 

2. Z jakého důvodu klub navštěvuješ? 

3. Víš, jaké sluţby klub nabízí? 

4. Jsi s poskytovanými sluţbami spokojen? 

5. Je něco, co se ti na poskytování sluţby nelíbí? 

6. Chybí ti něco v poskytované sluţbě? 

7. Je něco, co bys chtěl změnit na klubu? 

Vzhledem k vybrané metodě budou rozhovory zaznamenány dle okruhů, nebudou vypiso-

vány celé, ale jen nejdůleţitější momenty rozhovoru související bezprostředně s daným 

okruhem. 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 44 

 

4.3 Charakteristika respondentů 

Respondenti byli klienti NZDM Šlikr. Toto NZDM se nachází v Otrokovicích. Podařilo se 

mi oslovit 6 chlapců a 3 dívky. Respondenti byli ve věku od 13 ti do 19 ti let věku. Re-

spondenti uţívají sluţeb klubu různě dlouhou dobu, od půl roku do čtyř let.  

4.4 Získaná data 

Rozhovor probíhal v kanceláři zařízení NZDM Šlikr. Jednalo se o individuální rozhovory, 

doba trvání jednoho rozhovoru se pohybovala od 40 ti minut do 60ti minut. 

4.4.1 Respondent č. 1 

Respondent č. 1 je muţ ve věku 14let, sluţbu vyuţívá 9 měsíců. 

Ad 1) O klubu jsem se dozvěděl od kamarádů a taky od učitele ve škole, který nám o klubu 

řekl a dal nám letáčky a na nástěnku vyvěsil program měsíce. Dalo by se říct, ţe nás sem 

poslal, abychom se nenudili venku.  

Ad 2) Do klubu chodím, protoţe sem chodí kamarádi a navíc tu je teplo. Nejvíc se mi líbí 

hry, co tu máte a taky ţonglování s diabolem a podobnýma věcma. Je to lepší neţ být ven-

ku a nudit se, tady můţeme aspoň hrát hry anebo jen tak posedět a pokecat. 

Ad 3) V klubu můţeme hrát hry anebo ţonglovat, potom sem můţeme dojít na doučování 

a taky, kdyţ máme problém a potřebujeme pomoct, tak s váma o tom promluvit. 

Ad 4) Jo docela jo, protoţe jste koupili nové hry a nové věci na ţonglování. Co se týká 

pomoci tak jo, doučování bylo v pohodě, protoţe mi to pomohlo napsat písemku. A pokec 

je taky v klidu, jen občas jste strašně chytří. 

Ad 5) Ţe se občas chováte jak rodiče a moc poučujete. Pak se mi taky nelíbí otvírací doba, 

mohla by být delší. A mohli byste mít otevřeno i ve svátky a o víkendu. Ale nejvíc mi vadí, 

ţe se tu nemůţe mluvit sprostě a musí se za to dřepovat. A taky, ţe občas řešíte strašné 

blbosti a chcete to pořád rozebírat. 

Ad 6) Mohli byste tady mít víc věcí a větší prostor, třeba pinec by se mi tu líbil. Větší vý-

běr na baru. 

Ad7) Chtěl bych změnit otvírací dobu a pravidla na klubu, aby se tady mohlo nadávat. 

A abyste s námi hráli víc her.  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 45 

 

4.4.2 Respondent č. 2 

Je muţ ve věku 16 let, sluţbu vyuţívá 18 měsíců. 

Ad 1) Od sociálky, co k nám chodí. Poslala mě sem na doučování a řekla mi, ţe tady můţu 

být po škole a hrát hry. 

Ad 2) Kvůli fotbálku, hrám a taky protoţe si můţu pokecat s pracovníkama. A protoţe 

venku je nuda. 

Ad 3) Internet za prachy a nebo kdyţ potřebuju něco do školy tak zadarmo. Pomoc se ško-

lou, domácí úkoly a doučování. A taky kdyţ potřebuje něco pořešit, tak mi pomůţete. 

Ad 4) Jo docela v pohodě, jsem rád, ţe tady ten klub je, aspoň se tolik nenudím. Jen byste 

tady mohli mít videohry a internet zadarmo.  

Ad 5) Nelíbí se mi, kdyţ jsem v kanclu a vyptáváte se mě a chcete po mě nějaký plán a cíl. 

Pak se mi taky nelíbí, ţe nemáte otevřeno o víkendu. 

Ad 6) Chybí mi tu videohry a televize a taky víc pěkných praktikantek. 

Ad 7) Chtěl bych, abyste měli otevřeno i o víkendu a delší otvírací dobu, třeba i do deseti. 

Mohli byste vypustit ty rozhovory v kanclu, nevím, k čemu to je. 

4.4.3 Respondent č. 3 

Muţ 18let, sluţbu vyuţívá 3 roky. 

Ad 1) Uţ si to nepamatuju, ale asi mě sem dotáhli kámoši, kde se o tom dozvěděli oni, 

to nevím. 

Ad 2) Kdyţ potřebuju pomoc, třeba se ţivotopisem nebo něco poradit, třeba s hledáním 

práce. A taky si jen tak pokecat a pozevlit. Jinak sem uţ moc nechodím, protoţe tu jsou ty 

malý děcka. 

Ad 3) Pomoc se školou, taky třeba pomoc s problémem a poradit. Internet, nějaký deskov-

ky a fotbálek a taky sprejování na legál, kdyţ zrovna máte spreje. 

Ad 4) No asi jo, protoţe nevím co jinýho, jestli myslíš to, co děláte, tak asi jo. 

Ad 5) Nelíbí se mi pravidla, to ţe se tu nesmí nadávat a musí ze za to dřepovat, připadám 

si jak na nějakým táboře. Taky se mi nelíbí, ţe sem nemůţu chodit zhulený a trochu napitý.  
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Nelíbí se mi, ţe nemůţu kouřit vevnitř, ani kdyţ venku prší nebo je hnusně. A občas straš-

ně moc řešíte věci, třeba i prkotiny. 

Ad 6) Jo třeba točený pivo a alko bar, třeba v Německu to tak prý mají.  

Ad 7) Chtěl bych změnit pravidla, abych sem mohl chodit i pod vlivem a aby se tady moh-

lo nadávat a nikdo mě za to pořád neokřikoval. A třeba i pinec byste mohli pořídit. 

4.4.4 Respondent č. 4 

Muţ 19let, sluţbu vyuţívá přes 4 roky. 

Ad 1) To nám o tom říkal Márv (pracovník) na škole. 

Ad 2) Protoţe si sem můţu dojít pokecat s kámošema a s tebou. A protoţe kdyţ nevím, 

tak mi tady poradíte. 

Ad 3) Fotbálek, různý hry, pokec, poradenství, nevím, jak se to jmenuje, ale třeba pomoc 

s vyplněním nějakých papíru a zjišťování info o tom. Jo a taky pomoc se školou, úkoly 

a doučování. Potom internet a moţnost si něco vytisknout. 

Ad 4) No asi jo. Líbí se mi, ţe si na mě tady uděláte čas, kdyţ potřebuju. A ţe vám můţu 

říct cokoliv, teda skoro, vím ohlašovací povinnost. 

Ad 5) Nelíbí se mi, ţe tady nemůţu kouřit a ţe sem nesmím chodit nalitý. Pak se mi nelíbí 

to trapný pravidlo, ţe se tu nesmí nadávat. A ţe jste na mě občas hnusný a vyhazujete mě. 

Nelíbí se mi, ţe to tu je tak malý. 

Ad 6) Chybí mi tu krásný praktikantky. A alko bar. A taky byste mohli dávat kondomy, 

jak dostávají feťáci. 

Ad 7) Moţnost kouřit vevnitř, změna pravidel o nadávání a dřepování, internet zdarma. 

Moţnost jít sem i pod vlivem. Aby to tady bylo jako dřív. 

4.4.5 Respondent č. 5 

Muţ 19let, sluţbu vyuţívá 4 roky. 

Ad 1) Moc si nevzpomínám asi od kamarádů, ti mě sem dotáhli. 

Ad 2) Protoţe tu je v zimě teplo a protoţe mi tu pomůţete s ţivotopisem a s hledáním prá-

ce. 

Ad 3) Pomoc s hledání práce, pomoc s ţivotopisem, fotbálek a nějaký další hry. 
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Ad 4) Jo asi jo, jen byste mohli občas trošku vypnout a pořád něco neřešit.  

Ad 5) Nelíbí se mi, ţe nemůţu chodit do klubu zhulený, a ţe tu máte internet zadarmo jen, 

kdyţ si hledám práci, nelíbí se mi, ţe mě pořád okřijete, ţe mluvím sprostě a chcete abych 

dřepoval. 

Ad 6) Jo to, ţe tu netočíte pivo a ţe tu nemáte videohry nebo lepší počítač, na kterým by se 

daly hrát hry. 

Ad 7) No asi otvírací dobu aby byla delší tak do 11 hodin, potom moţnost chodit sem pod 

vlivem a změnil bych ty pravidla o nadávání. 

4.4.6 Respondent č. 6 

Muţ 14 let, sluţbu vyuţívá půl roku. 

Ad 1) Byla u nás Martina (pracovnice) ve škole a říkala nám o tom, pak nám o tom ještě 

říkala učitelka. 

Ad 2) Protoţe tu jsou kamarádi, protoţe tu máte fotbálek a hry. Protoţe s váma můţu mlu-

vit o všem.  

Ad 3) Můţu poţádat o radu a vy mi ji dáte, pomoc s přípravou do školy, pomoc s průsera-

ma. Potom internet, ţonglování a hry. 

Ad 4) Jo jsem, je to v pohodě. 

Ad 5) Moc se mi nelíbí to plánování, a ţe tu nemáte lepší počítač, na kterým by se daly 

hrát hry. 

Ad 6) Nevím asi ne. 

Ad 7) Abyste měli otevřeno i o víkendu a o svátcích. A taky, aby tady byl internet zadarmo 

nebo byste nám aspoň mohli říct heslo na wi-fi. 

4.4.7 Respondent č. 7 

Ţena 18 let, sluţbu vyuţívá 3 roky. 

Ad 1) Od kámošů, chodili sem dřív. 

Ad 2) Protoţe si tu můţu pokecat, a kvůli doučování a pomoci s přípravou do školy. 

Ad 3) Pokec, doučování a pomoc s úkoly, fotbálek, internet a pomoc, kdyţ mám problém. 

Ad 4) Nevím, co by mi tu mělo chybět, takţe asi jo. 
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Ad 5) To, ţe kdyţ řeknu sprostý slovo, tak mě okřikujete, to se tváříte hůř jak rodiče a taky 

to dřepování, napřed to byla sranda, ale uţ je to spíš trapný. 

Ad 6) Ne v pohodě, je to dobrý. 

Ad 7) Aby se mohlo kouřit i vevnitř. A změnila bych to pravidlo o nadávání. 

4.4.8 Respondent č. 8 

Ţena 14 let, sluţbu vyuţívá 1 rok. 

Ad 1) Od kamarádů. 

Ad 2) Protoţe se po škole nudím a nemůţu chodit do krouţků, protoţe mi to naši nezaplatí. 

Ad 3) To jste mi říkali, kdyţ jsem došla poprvé, fotbálek a hry. A taky doučování a pomoc 

s úkolama a referátama. 

Ad 4) Jo, jinak bych sem nechodila. 

Ad 5) To, ţe se občas moc vyptáváte. 

Ad 6) Víc víkendových akcí a internet zadarmo. 

Ad 7) Kdyby to tady bylo větší, jak v tom druhým klubu, neţ jste ho zavřeli. 

4.4.9 Respondent č. 9 

 Ţena 17let, sluţbu vyuţívá 3 roky. 

Ad 1) Od kámošů. 

Ad 2) Protoţe tu je teplo a můţu si tu pokecat s kámoškama. 

Ad 3) Jo, pomoc se školou, pomoc s průserama, pokec a pomoc s hledáním práce. 

Ad 4) Jo, jsem spokojená. 

Ad 5) To, ţe se tu nesmí kouřit a ţe sem nemůţu dojít pod vlivem, ţe pořád řešíte, jestli 

pracuju a jestli s tím budu něco dělat. 

Ad 6) Ne asi ne. 

Ad 7) Aby byl internet zadarmo, aby se tady mohlo kouřit a chodit se i pod vlivem. 
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4.5 Analýza získaných dat 

V následující kapitole budu vyhodnocovat data získaná z rozhovorů dle jednotlivých okru-

hů. K jednotlivým okruhům je přidáno i vyjádření, jaké jsou moţnosti pracovníků a zaříze-

ní splnit přání klientů nebo změnit přístup k některým poţadavkům.  

 

Okruh č. 1) Kde ses o klubu dozvěděl? 

Klienti, kteří sluţbu vyuţívají déle, neţ tři roky ve většině případů uvedli, ţe se o sluţbě 

dozvěděli od kamarádů. Dva respondenti uvedli, ţe se o klubu dozvěděli od učitele, který 

měl i letáky a program klubu. Jeden respondent uvedl, ţe se o klubu dozvěděl od pracovni-

ce klubu na přednášce. A jeden respondent uvedl, ţe se o klubu dozvěděl od sociální pra-

covnice, která navštěvuje jeho rodinu. Z odpovědí vyplývá, ţe celkové povědomí o sluţbě 

je dobré a ţe zařízení je aktivní v oslovování nových jedinců. Vedoucí zařízení se účastní 

komunitního plánování pro Otrokovice a spolupracuje s ostatními sluţbami 

v Otrokovicích. Spolupráce se školami je také na dobré úrovni, kaţdý měsíc školy dostáva-

jí program klubu a letáčky. Je vidět, ţe i školští pracovníci rozšiřují povědomí o sluţbě 

mezi svými ţáky. Zařízení má také projekt Šlikr do škol, jedná se o informativní a interak-

tivní program k oslovení cílové skupiny. Asi nejvíce zajímavá se jeví odpověď od kamará-

dů, protoţe naznačuje, ţe zařízení má mezi klienty dobrý status a je doporučováno mezi 

vrstevníky. 

Okruh č. 2) Z jakého důvodu klub navštěvuješ? 

Nejčastěji, v sedmi případech, respondenti zmiňovali, ţe do klubu chodí, protoţe jej na-

vštěvují kamarádi. Dále respondenti v šesti případech uvedli, ţe si chodí do klubu „poke-

cat“. Tento aspekt je pro zařízení důleţitý, jelikoţ naznačuje, ţe plní účel sociální sluţby 

a ne jen volnočasové aktivity, tu uvedli pouze tři respondenti. Klienti, kteří klub navštěvují 

delší dobu, více neţ dva roky a zároveň jsou starší 15 ti let, uvedli, ţe do klubu chodí kvůli 

poradenství, hlavně pomoc s problémy a záleţitostmi týkající se hledání práce. Jeden re-

spondent uvedl, ţe do klubu chodí kvůli doučování. Tři respondenti do klubu chodí, proto-

ţe je v něm teplo, tento aspekt je potvrzen počtem návštěv v zimních měsících na klubu. 

Od podzimu do jara je na klubu nejvíce návštěv tzn., chodí nejvíce klientů.  
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Okruh č. 3) Víš, jaké sluţby klub nabízí? 

Všichni klienti uvedli, ţe klub poskytuje pomoc nebo poradenství s různými typy problé-

mů. Dále v sedmi případech klienti uvedli volnočasové aktivity. Ve třech případech uvedli 

„pokec“ s pracovníkem. A čtyři respondenti uvedli internet. Zde je vidět, ţe si jsou respon-

denti dobře vědomi nabízených sluţeb. Nejdůleţitější pro zařízení je odpověď pomoc 

a poradenství, kterou uvedli všichni respondenti. Volnočasové aktivity jsou asi nejvíce 

vyuţívanou sluţbou v zařízení. 

Okruh č. 4) Jsi s poskytovanými sluţbami spokojen? 

Všichni respondenti uvedli, ţe jsou spokojeni s poskytováním sluţeb. Jeden klient uvedl, 

ţe občas pracovníci moc „věci řeší“ a to se mu nelíbí. Jeden respondent uvedl, ţe se mu 

líbí, ţe si na něj pracovníci vţdy udělají čas, kdyţ něco potřebuje. Respondenti dále oce-

ňovali, moţnost mluvit o všem. Jeden respondent uvedl, ţe pracovníci jsou občas aţ „moc 

chytří“. Zde je vidět, ţe respondenti jsou spokojeni s poskytováním sluţeb a jen individu-

álně mají výhrady k poskytování sluţby. 

Okruh č. 5) Je něco, co se ti na poskytování sluţeb nelíbí? 

Nejčastěji, v pěti případech, si respondenti stěţovali na pravidlo o nadávání (v klubu 

se nesmí nadávat sprostě, jinak se dřepuje). Dva respondenti uvedli, ţe se jim nelíbí otvíra-

cí doba, chtěli by delší a o víkendu. Dva respondenti uvedli, ţe se jim nelíbí vybavení (po-

čítač a prostor) klubu. Starším klientům vadí, ţe do klubu nemohou dojít pod vlivem (opilí, 

omámení marihuanou). Dále si čtyři respondenti stěţovali na to, ţe se jich pracovníci moc 

vyptávají a moc věcí řeší. Dva respondenti uvedli, ţe se jim nelíbí individuální plánování, 

které probíhá individuálně v kanceláři zařízení. 

Okruh č. 6) Chybí ti něco na poskytované sluţbě? 

Respondenti ve třech případech uvedli, ţe jim chybí bar s alkoholem, coţ ovšem není 

moţné. Dva respondenti uvedli, ţe jim chybí vybavení, zejména zvětšit prostor a z vyba-

vení třeba stolní tenis. Jeden respondent uvedl, ţe by chtěl více víkendových akcí a internet 

zadarmo. Tři respondenti uvedli, ţe jim nic na poskytované sluţbě asi nechybí. 

Okruh č. 7) Je něco, co bys chtěl změnit na klubu? 

Nejčastěji respondenti, v pěti případech, vypověděli, ţe se jim nelíbí pravidlo, ţe na klubu 

nesmí nadávat a mluvit sprostě. Některým vadí, ţe jsou za to okřikováni. Čtyři respondenti 

uvedli, ţe by chtěli změnit otevírací dobu, aby byla delší a aby bylo otevřeno i přes víkend. 
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Jeden respondent řekl, ţe se mu nelíbí individuální plánování. Dva respondenti vypověděli, 

ţe by chtěli, aby byl internet zdarma. Tři respondenti by chtěli, aby mohli do klubu i pod 

vlivem. 

4.6 Vyhodnocení výzkumu 

Nejčastěji se v rozhovorech objevilo téma týkající se pravidel, zejména nadávání. Respon-

dentům se toto pravidlo moc nelíbí a s tím hodnotí i negativně přístup pracovníků v tomto 

směru. Někteří je subjektivně vnímají jako dehonestující. Respondenti by chtěli změnit 

pravidla ohledně nadávání. 

 Doporučení pro praxi- zváţit moţnost jiných postihů za sprosté mluvení a zváţit 

striktní nastavení pravidel ohledně sprostého mluvení. 

U vyuţívání internetu, který je pro zábavu (facebook, youtube, mail) zpoplatněn 

5kč/20min, by respondenti uvítali, kdyby byl zadarmo například s časovým omezením 

20min/den na osobu. 

 Doporučení pro praxi – dle metodik a postupu, je zvýhodněna klientela s příjmy, 

i kdyţ se jedná spíše o symbolický příspěvek. Navrhuji zohlednit a zpřístupnit in-

ternet např. 20min/den na osobu a to z důvodu, ţe internetem můţe zařízení zpro-

středkovávat kontakt se společenských prostředím. 

Téma otvírací doby bylo časté. Klienti by chtěli delší otvírací dobu a chtěli by mít otevřeno 

i přes víkend a svátky. To ovšem ze strany poskytovatele sluţeb není moţné. Otvírací doba 

se mění dle potřeb klientů a dle moţností poskytovatele sluţeb, v loňském roce se změnila 

dvakrát. 

Důleţitým tématem v rozhovorech bylo i to, ţe pracovníci moc řeší a moc se vyptávají. 

Tento pocit je u respondentů velmi oprávněný a je způsoben do velké míry nastavením 

sluţeb Zlínského kraje. Kdy Zlínský kraj stanovuje počty intervencí, které musí být usku-

tečněny. Coţ v důsledku, s menší návštěvností klubu, vede k tomu, ţe se pracovníci musí 

vyptávat a řešit věci, aby naplnily tyto dané výkony. Kdyby tak nejednali, připravili by se 

o dotace. 

 Doporučení pro praxi – zde si nejsem jistý, jestli je nějaké doporučení moţné, pro-

toţe se jedná o začarovaný kruh. Kde je jasná zakázka od kraje a zakázka od klienta 

a zařízení je uprostřed. Jeho cílem je se snaţit uspokojit obě strany. 
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Informovanost o sluţbě a jejich moţnostech byla z uvedených odpovědí dobrá, klienti vy-

pověděli vše, co nejčastěji vyuţívají. Výkony, které neuvedli, se v zařízení vykonávají spí-

še nárazově a v důsledku zakázky od klienta.  

Jako poslední bych zmínil vstup pod vlivem, kdy starší respondenti uvedli, ţe by to ocenili. 

Vstup pod vlivem do zařízení se stává tématem ve všech NZDM napříč Českou republi-

kou. Jako prvním průkopníkem jsou kluby Likusák (Brno) a PVC Blansko, kde pracovníci 

vypracovali metodiku na práci s klienty pod vlivem a také pořádají semináře s touto téma-

tikou. 

 Doporučení pro praxi – zamyslet se nad moţností vstupu klientů pod vlivem a vy-

pracovat metodiku práce s jedinci pod vlivem. Doporučuji návštěvu klubů, kde ten-

to model funguje a účast na semináři s touto tématikou. 
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ZÁVĚR 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma „Role poskytovatele sociálních sluţeb 

v ţivotě osoby ohroţené sociálním vyloučením“. Snaţil jsem se přiblíţit problematiku níz-

koprahových zařízení pro děti a mládeţ. Zjistit roli poskytovatele sociálních sluţeb v ţivo-

tě osoby ohroţené sociálním vyloučením a kvalitu poskytovaných sluţeb v NZDM Šlikr 

v Otrokovicích a navrhnout moţná zlepšení ke spokojenosti klientů. 

Teoretickou část jsem rozdělil do tří kapitol. V první kapitole jsem přiblíţil historii sociál-

ních sluţeb pro děti a mládeţ a zaměřil jsem se na vývoj v České republice. Potom jsem 

charakterizoval formy nízkoprahových sluţeb pro děti a mládeţ dle zákona č. 108/2006 

Sb., O sociálních sluţbách. Nakonec jsem specifikoval obecné principy poskytování těchto 

sluţeb. Druhou kapitolu jsem věnoval charakteristice cílové skupiny, protoţe znalosti 

z vývojové psychologie jsou klíčové pro práci s dětmi a mládeţí. V poslední kapitole teo-

retické části jsem charakterizoval nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ a snaţil jsem se 

přiblíţit tuto sociální sluţbu podle poslání, cíle, cílové skupiny a poskytovaných sluţeb. 

Nakonec jsem popsal moţnosti sociálně-pedagogického působení na klienty dle B. Krause 

a věnoval jsem se i důleţitým metodám pro práci s dětmi a mládeţí v nízkoprahových zaří-

zeních. Uplatnění sociálně pedagogické práce v praxi se ukázalo aktuální nejen v přímé 

práci s klientem, ale i při funkcionálním působení v průběhu socializace klienta. 

V praktické části jsem pomocí polostrukturovaného rozhovoru zjišťoval spokojenost klien-

tů s poskytováním sociální sluţby v NZDM Šlikr v Otrokovicích. Výzkumné otázky byly 

zodpovězeny. Z výzkumu vyplynulo, ţe klienti roli nízkoprahového zařízení ve svém ţivo-

tě vnímají velmi kladně. Jeho výhodu spatřují v moţnosti trávení volného času, navazování 

sociálních kontaktů a jako místo, kde si mohou popovídat o svých problémech v případě 

nesnází. Cílem praktické části bylo zjistit kvalitu poskytovaných sluţeb z pohledu klientů 

a navrhnout doporučení pro praxi ke zlepšení poskytování sociální sluţby v NZDM Šlikr 

v Otrokovicích. Ze samotných rozhovorů vyplynul poţadavek na změnu sankcí za pravi-

dlo, které dosud v NZDM Šlikr dodrţujeme a to, ţe za nadávání a sprostého mluvení na 

klubu je sankcí dělání dřepů. Druhým nejčastějším tématem byl internet zdarma, kdy by 

klienti uvítali mít denně několik minut moţnost vyuţít internet dle svého. Zajímavé téma 

bylo ohledně vstupu klientů „pod vlivem“ a to hlavně kvůli své celorepublikové aktuálnos-

ti. K těmto tématům bylo přidáno doporučení pro praxi na zlepšení kvality poskytovaných 

sluţeb. Velice mile mne překvapilo téma informovanosti o sluţbě, kdy klienti byli velmi 
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dobře informování o poskytovaných sluţbách. Témata a doporučení pro praxi byly předány 

a projednány na poradě týmu v NZDM Šlikr v Otrokovicích. Svoji bakalářskou práci bych 

doporučil všem začínajícím pracovníkům v nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ. 
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