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Úvod 

 

Tématem této magisterské diplomové práce je „smysl v práci pracovníka terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog“. Jde tedy o to, pokusit se pochopit, co v širších 

souvislostech sami pracovníci terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog 

proţívají v kontextu jejich výkonu terénní sociální práce (Křivohlavý, 2006). Jiţ z těchto 

prvních vět je podle mého názoru patrné, ţe se jedná o velmi sloţitou a těţko uchopitelnou 

problematiku. Řada badatelů ovšem zjistila, ţe lidé jsou schopni se v kontextu tohoto 

tématu vyjádřit a pojednávat o vlastním proţívání smyslu určitého jednání a dokonce jít i do 

detailů (Ebersole, 1998, podle Křivohlavý, 2006). 

 

Kaţdodenní výkon terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog provází 

riziko vzniku syndromu vyhoření, v jehoţ popředí vedle pocitů bezmocnosti, beznaděje či 

zbytečnosti, stojí podle Metodické příručky pro výkon terénní sociální práce především 

ztráta smyslu vykonávané práce (Nedělníková a kol., 2007). Deklarace rizika ztráty smyslu 

(pracovníkem terénní sociální práce) vykonávané práce, podle mého názoru, do určité míry 

koresponduje s častými představami většinové společnosti, ţe terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog je bezvýznamná a ţádný smysl nemá. 

 

Alfried Längle (1991, 2004, 2005, podle Křivohlavý, 2006), ţák Viktora Emanuela 

Frankla (1905 - 1997), ovšem na základě učení svého předchůdce předpokládá, ţe otázka 

smyslu a smysluplného jednání lidí v jednotlivých situacích je pro lidský ţivot ústřední. 

Z tohoto hlediska je ovšem podle Ulrichové (2010) velký rozdíl, jestliţe člověk, tedy 

pracovník terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, ţije v kontextu svého 

pracovního uplatnění existenciální smysl nebo smysl zdánlivý (např. sledování vlastní 

kariéry, sociální akceptace, apod.), který vede do proţitkové prázdnoty (Längle, podle 

Ulrichová, 2010). 

 

Domnívám se, ţe případné proţívání ztráty smyslu nebo případné proţívání 

zdánlivého smyslu výkonu práce pracovníků terénní sociální práce, musí negativně 

ovlivňovat kvalitu jejich práce s uţivateli nealkoholových drog. Tento problém podle mého 

názoru můţe vyvolat zásadní negativní důsledky - jednak pro cílovou skupinu uţivatelů 

nealkoholových drog (které by v takovém případě byla poskytována nekvalitní sociální 
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pomoc) a jednak pro celou společnost (která by, díky takto značně narušené koncepci 

kvalitně poskytované terénní sociální práce, jiţ nemohla předpokládat efektivní 

maximalizaci snahy ochránit společnost před šířením zdravotních rizik, která jsou spojená 

s uţíváním nealkoholových drog). 

 

Poznávacím cílem této diplomové práce je proto nalézt odpověď na hlavní výzkumnou 

otázku, která zní: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastním proţívání 

smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog?“ 

 

Prostřednictvím realizace této diplomové práce chci předloţit relevantní poznatky o 

proţívání smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog a případně 

také poznatky o proţívání výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog 

beze smyslu. Mou snahou je tedy nabídnout bohatý popis proţívaných zkušenosti, které 

čtenáři umoţní vcítění a „proţití“ popisované situace (Hendl, 2005, s. 267). 

 

V teoretické části práce proto vymezuji (ve vztahu k hlavní výzkumné otázce) 

základní kontextuální pojmy a pojem klíčový, jejichţ vymezení mi umoţnilo vytvořit dílčí 

výzkumné otázky, které jsem následně (po záměrné selekci) operacionalizoval. 

V empirické části práce jsem prostřednictvím zjištěných dat z rozhovorů s 

jedenácti pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog interpretoval 

čtyři hlavní předměty jednotlivých dílčích výzkumných otázek, coţ mi umoţnilo na kaţdou 

z nich odpovědět. Tyto skutečnosti mi následně umoţnily (v závěru práce) odpovědět na 

hlavní výzkumnou otázku. 

 

Za důleţité povaţuji také zmínit, ţe ve své práci vţdy označuji pracovníky i 

pracovnice terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog souhrnně pojmy v 

muţském rodě, tedy pracovník (popřípadě pracovníci) terénní sociální práce, terénní 

sociální pracovník/pracovníci a terénní pracovník/pracovníci. Stejně je to také například 

s pojmy uţivatel/é nealkoholových drog (popřípadě uţivatel/é sociálních sluţeb), klient/i, 

respondent/i apod., které pouţívám i pro označení uţivatelek nealkoholových drog 

(popřípadě uţivatelek sociálních sluţeb), klientek pracovníků terénní sociální práce, 

respondentek apod. Činím tak pouze proto, abych předloţil srozumitelnějším slohem danou 

problematiku. 

 



 

  3 

TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog 

 

V první kapitole teoretické části této magisterské diplomové práce, která se věnuje 

pracovníkům terénní sociální práce a především tomu, jak tito pracovníci proţívají smysl 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, nejdříve uvádím definici 

obecné terénní sociální práce. Její vymezení je podle mého názoru nezbytné před uvedením 

druhé podkapitoly, která se věnuje výkonu terénní sociální práce s uţivateli drog, jeţ má 

svoje další specifika. Třetí část této kapitoly se zaměřuje na charakteristiku terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních sluţbách. 

 

 

1.1. Terénní sociální práce 

 

Terénní sociální práce je pojem, který je často kombinován a zaměňován s pojmem 

streetwork (Bednářová, Pelech, 2003, Černá, 2008a), který je podle Slovníku sociální práce 

(Matoušek, 2008) označením výhradně určité metody terénní sociální práce. Při označování 

činnosti terénní sociální práce se také můţeme setkat s uţíváním pojmu sociální práce na 

ulici, který je českým ekvivalentem pro pojem streetwork a dále s pojmy mobilní sociální 

práce, kontaktní práce, asistentská sluţba v terénu (Bednářová, Pelech, 2003), terénní práce, 

terénní programy či komunitní sociální práce (Černá, 2008b). 

 

Terminologie v tomto směru tedy není jednotná (Bednářová, Pelech, 2003). Proto chci 

v následujícím textu charakterizovat terénní sociální práci tak, aby její vymezení co 

nejpřesněji korespondovalo s významem a cílem této diplomové práce. 

 

„Typickým znakem - specifikem terénní sociální práce je, ţe pomáhající vyhledává 

moţné klienty/uţivatele sociálních sluţeb v terénu a společná setkání tak obvykle 

neprobíhají na půdě organizace, která terénního sociálního pracovníka/terénního pracovníka 

zaměstnává.“ (Nedělníková, 2006, podle Černá, 2008a, s. 11). 
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Terénní sociální práce je specifická forma sociální práce
1
, která je tedy 

charakteristická zejména působením pracovníka terénní sociální práce přímo v přirozeném 

prostředí klientů a je zaloţena na dlouhodobém vzájemném působení a z toho plynoucím 

vytvoření vzájemné důvěry mezi pracovníkem a členy cílové skupiny (Fleischmann, 2006, 

Svensson, 2003). 

S touto definicí se do značné míry shoduje i vymezení terénní sociální práce uvedené 

ve Slovníku sociální práce, podle kterého je pojem terénní sociální práce označením sociální 

práce s rizikovými jedinci či skupinami osob, která je uskutečňována v přirozeném prostředí 

klientů pracovníků a která můţe pozitivně formovat jejich styl ţivota (Matoušek, 2008). Při 

terénní sociální práci se totiţ pracuje s celým komplexem problémů uţivatele sluţby, 

pracuje se na motivaci k jeho aktivizaci na řešení svých vlastních problémů. Terénní 

sociální práce řeší ty problémy uţivatele sluţby, které on sám jako problém definuje, je tedy 

nedirektivní (Baláţová, 2006, podle Andrlová, 2008). 

Oproti uvedeným definicím charakterizuje Zimmermannová (2007) terénní sociální 

práci, podle mého názoru, konkrétněji - jako mobilní formu kontaktní práce
2
, nabízející 

nízkoprahově orientované sluţby různorodým cílovým skupinám. Zimmermannová (2007) 

tak definuje terénní sociální práci, která pouţívá metodu streetwork (Bednářová, Pelech, 

2003, Matoušek, 2008). A právě takto rozšířené definování terénní sociální práce povaţuji 

pro svou diplomovou práci za zásadní. 

 

Bednářová a Pelech (2003) charakterizují metodu terénní sociální práce - streetwork 

jako aktivní vyhledávací, doprovodnou a mobilní sociální práci, zahrnující nízkoprahovou 

nabídku sociální pomoci jedincům, vykazujícím sociálně-patologické chování a osobám, 

které ţijí rizikovým způsobem, u nichţ se předpokládá, ţe potřebují sociální pomoc, kterou 

ovšem sami nevyhledávají. 

V tomto smyslu označuje podle Bednářové (2008) pojem „nízkoprahový“ moţnost 

poskytovat klientům (uţivatelům sluţby) pomoc anonymně, bez nutnosti jejich identifikace 

                                                 
1 Matoušek (2003) vymezuje sociální práci jako společenskovědní disciplínu, ale také jako oblast praktických 

činností, jejichţ cílem je odhalovat, vysvětlovat, zmírňovat a řešit sociální problémy. Navrátil (2001) popisuje 

sociální práci jako podporu sociálního fungování klienta v situacích, kdy je taková potřeba skupinově nebo 

individuálně vnímána a vyjádřena. 
2 Kontaktní práce je komplex nízkoprahově poskytovaných sluţeb, jejichţ cílem je vytvářet vhodné podmínky 

pro navázání kontaktu. Můţe být poskytována ve dvou základních formách: 1. mobilní kontaktní práce = 

terénní sociální práce, 2. stacionární kontaktní práce – práce v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládeţ, 

kontaktních centrech apod. Kontaktní práce by měla nabízet výchovné, vzdělávací a aktivizační programy, 

pomoc při prosazování práv a zájmů a poradenské sluţby. K doplňující nabídce mohou patřit terapeutické 

sluţby či instrumentální sluţby - ubytování, strava, hygiena apod. (Zimmernannová, 2007). 
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a ověřování jejich totoţnosti. Staníček (2002) chápe obecně nízkoprahovost jako snahu o 

dosaţení skutečné a reálné dostupnosti sluţeb. Herzog (2007b) proto vysvětluje pojem 

nízkoprahovost jako specifický rys části sociálních programů, jehoţ snahou je reagovat na 

skutečnost, ţe část sociálních sluţeb se nesetkává se svými adresáty. K tomu můţe docházet 

z více důvodů, mezi které řadí například neinformovanost, neschopnost sluţbu vyhledat, 

neochotu plnit podmínky spojené s vyuţíváním běţných sluţeb či obavy ze stigmatizace 

nebo postihu. 

Podle Bednářové a Pelecha (2003) ovšem nelze terénní sociální práci dostatečně 

definovat jen výše popsanými způsoby a charakteristikami pracovní činnosti, ale je také 

třeba věnovat pozornost skupině osob, na kterou se konkrétní terénní sociální práce, 

vyuţívající metody streetwork, soustřeďuje. 

Osoby, na které se terénní sociální práce specializuje, spojuje především fakt, ţe 

obvykle sami nevyhledávají pomoc a vedou rizikový způsob ţivota (Rhodes, 1999, 

Nedělníková a kol., 2007, Bednářová, 2008, Jabůrková, 2008). Nezřídka se tedy jedná o 

osoby, které jsou vystaveny větší stigmatizaci a setkávají se s většími bariérami v přístupu 

ke sluţbám neţ obecná populace (Pančocha, Nepustil, 2012). „Tito lidé se ocitají (ať uţ ze 

své vůle, nebo z vnějších příčin) mimo dosah sítě sociálních sluţeb (tzn., nedosahují na ně 

nebo se na ně z nejrůznějších důvodů nabídka sociálních sluţeb nevztahuje) a na 

terénních/sociálních pracovnících je nabídnout jim cestu zpět do této sítě.“ (Bednářová, 

Pelech, 2003, podle Jabůrková, 2008, s. 332). 

Terénní sociální práce je tedy zaměřena na jednotlivce a skupiny, jenţ potřebují lehce 

dostupnou sociální podporu, ale pro které jsou klasické sociální sluţby těţko dostupné 

(Andersson, 2011, podle Working, 2011). Cílem terénní sociální práce je proto navázat 

kontakt s takovými lidmi a poskytovat jim odpovídající podporu (Outreach, 2007). 

Mezi základní (obecné) cílové skupiny, na které je výše konkretizovaná terénní 

sociální práce podle Zimmermannové (2007) zaměřena, patří: osoby ohroţené sociálním 

vyloučením, osoby ze sociálně vyloučených oblastí, osoby bez přístřeší, děti a mládeţ 

ohroţené společensky neţádoucími jevy, osoby poskytující sexuální sluţby za úplatu a 

osoby ohroţené závislostmi, tedy i uţivatelé nealkoholových drog (Bednářová, Pelech, 

2003, Hrdina, 2003, Dosoudilová a kol., 2007, Herzog, 2007a, Herzog, 2007c, Hloušek, 

2007, Malinová, Šídová, 2007, Nedělníková a kol., 2007, Outreach, 2007, Šimečka, 2007, 

Staníček, Hrdina, 2007, Zikmundová, 2007 atd.). 

Z předešlého výčtu obecných cílových skupin ovšem podle mého názoru zcela 

jednoznačně vyplývá skutečnost, ţe dochází k jejich velké provázanosti, coţ znamená, ţe 
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jeden jednotlivec či jedna skupina můţe náleţet do několika cílových skupin najednou. 

Například uţívání nealkoholových drog a poskytování placených sexuálních sluţeb spolu 

mnohdy souvisí (Frišaufová, 2006, Andrlová, 2010). Podobná provázanost se podle mého 

názoru nezřídka objevuje i u dalších výše uvedených cílových skupin. 

 

 

1.2. Specifické znaky terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog 

 

Základním úkolem terénní sociální práce je vydat se naproti cílové skupině a navázat 

kontakt s uţivateli nealkoholových drog
3
 v  prostředí, které je pro ně přirozené (Rhodes, 

1996, Rhodes, 1999, Staníček, Hrdina, 2007, Outreach, 2007). Uţivatelé drog se potkávají 

na veřejných místech, jako jsou např. náměstí, ulice, nádraţí, stanice městské dopravy, 

diskotéky, herny, kluby, kavárny, restaurace atd. Také se vyskytují ve školním prostředí, v 

učňovských zařízeních či v domech mládeţe. Uţivatelé drog se setkávají také na růţných 

staveništích, v bytech nebo v neobydlených domech (Müllerová, Matoušek, Vondrášková, 

2005). Podle Rhodese (1999) mají pracovníci terénní sociální práce za úkol v těchto a 

dalších lokalitách uţivatele nealkoholových drog vyhledávat a orientovat se hlavně na ty z 

nich, kteří doposud nejsou v kontaktu s institucionalizovanými sluţbami. Z tohoto důvodu 

se sociální programy terénní sociální práce nacházejí na pomyslném počátku systému 

pečujícím o uţivatele nealkoholových drog (Hrdina, Korčišová, 2003). Mezi moţné důvody, 

proč někteří uţivatelé nealkoholových drog nejsou v kontaktu s ţádnou 

institucionalizovanou sluţbou, patří například nedobré záţitky v minulosti, nepřesné 

informace, obavy nebo skutečnost, ţe o moţné pomoci nevědí (Staníček, Hrdina, 2007). 

Nejslabším místem terénní sociální práce je podle Rhodese (1996) kontaktování osob, které 

uţ v kontaktu se sluţbami z oblasti péče o uţivatele nealkoholových drog jsou. 

Dalším specifickým znakem terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog a 

podle Rhodese (1999) hlavním důvodem pro kontakt se skrytou populací uţivatelů 

                                                 
3
 Droga je chemická látka, případně směs různých látek, která můţe vyvolat potřebu opakovaného uţití 

(Višňovský, Bečková, 1998) a má psychotropní (psychoaktivní) účinek (Presl, 1994). Nealkoholové drogy je 

moţné rozdělit do mnoha kategorií, které jsou určeny podle specifických účinků jednotlivých přírodních i 

syntetických psychotropních látek, ale i podle způsobu aplikace (Višňovský, Bečková, 1998). Uţívání drog je 

váţný společenský problém s dopady v psychosociální oblasti, ale také v oblasti somatických onemocnění 

(Minařík, Hobstová, 2003a), jelikoţ v drtivé většině způsobuje negativní důsledky pro zdraví jedince 

(Grónský, Langer, Mravčík, Zábranský, 1997). Způsob ţivota uţivatele drog vede ke zvýšenému riziku vzniku 

řady chorob infekční i neinfekční povahy, můţe také zhoršit jiţ existující chorobné procesy nebo vyvolat 

jejich latentní formu (Minařík, Hobstová, 2003a). Zdravotní rizika mohou být somatická (tělesná) nebo 

duševní (Číţek, 2000). 
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nealkoholových drog je snaha motivovat je, aby se začali chovat zdravěji. Také z tohoto 

důvodu ovšem musí pracovník při výkonu terénní sociální práce podle Müllerové a kol. 

(2005) jiţ od počátku povaţovat uţivatele nealkoholových drog za autonomního jedince, 

který má nepopiratelné právo sociální pomoc zcela odmítnout nebo své poţadavky vymezit 

specifickým způsobem a s pracovníky dále vyjednávat. Eventuální zájemce o sluţby terénní 

sociální práce by tedy měl mít dostatek času k tomu, aby se mohl svobodně rozhodnout, 

jestli nabízenou pomoc přijme (Hrdina, Korčišová, 2003). Pracovník terénní sociální práce 

s uţivateli drog se proto snaţí nabídnout klientovi řešení problémů spojených s jeho 

uţíváním drog, ale jen v takovém rozsahu, do kterého je to pro klienta vyhovující a 

přijatelné (Müllerová a kol., 2005). 

Podle Staníčka a Hrdiny (2007) je terénní sociální práce na uţivatele nealkoholových 

drog zaměřena z toho důvodu, ţe svým rizikovým chováním představují pro svoje okolí 

citelné nebezpečí přenosu infekčních chorob (hepatitid, viru HIV apod.). Z tohoto lze 

usuzovat, ţe terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog je těsně propojena 

s přístupem k ochraně veřejného zdraví, jehoţ základním cílem je minimalizace zdravotně 

škodlivých jevů ve společnosti (Kalina, 2003). 

Také podle Staníčka a Hrdiny (2007) vychází ideologická podstata terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog z přístupu k ochraně veřejného zdraví, protoţe plně 

přijímá skutečnost, ţe prevence
4
 infekčních onemocnění a ostatních zdravotních rizik 

uţívání nealkoholových drog je vţdy finančně méně nákladná, neţ jejich následná léčba či 

represe. Následující text se bude konkrétněji věnovat přístupu Harm Reduction, který je 

nedílnou sloţkou terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog a to zejména 

z hlediska prevence výskytu a šíření infekčních onemocnění a dalších zdravotních a 

sociálních rizik uţívání nealkoholových drog. Podstata přístupu Harm Reduction totiţ 

vychází z výše uvedeného přístupu k ochraně veřejného zdraví (Kalina, 2003, Staníček, 

Hrdina, 2007, Andrlová, 2010). 

 

                                                 
4
 Podle Matouška (2008) je prevence (ve vztahu k sociální práci) souborem opatření, jimiţ se předchází 

zejména těm typům sociálního selhání, které ohroţují základní společenské hodnoty (kriminalita, uţívání drog, 

prostituce, rasismus atd.). Obecně se prevence nejčastěji dělí podle adresátů na tři typy, tedy na prevenci 

primární, sekundární a terciární (Bednářová, Pelech, 2003). Terciární prevence je obecně zaměřena na osoby, 

u kterých uţ k sociálnímu selhání došlo (Matoušek, 2008). Idea terciární prevence u uţivatelů nealkoholových 

drog proto vychází obvzláště z přístupů, které přijaly fakt, ţe existují lidé, kteří své braní drog nevnímají jako 

problém a nechtějí se léčit (Presl, 1994). Pojem terciární prevence je proto označením pro snahy předcházet 

váţným či trvalým zdravotním a sociálním poškozením, která jsou spojena s uţíváním drog (Kalina, 2001, 

podle Kudrle, 2008). 
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Přístup Harm Reduction 

Pojem Harm Reduction (minimalizace rizik) vznikl v 80. letech 20. století ve Velké Británii, 

kdy vzniklo jedno z prvních vymezení tohoto modelu (tzv. Mersey Harm Reduction 

Model), které jej definovalo v kontextu politiky veřejného zdraví (Jirešová, Javorková, 

2003, Andrlová, 2010). Model Harm Reduction je v současnosti (Organizací spojených 

národů) globálně přijatý přístup k ochraně veřejného zdraví, který tvoří specifickou a 

neoddělitelnou sloţku, obsaţenou při výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog (Staníček, Hrdina, 2007, podle Porč, 2011, Rhodes, Hedrich, 2010). 

Model Harm Reduction je také obsaţen v protidrogové strategii Evropské unie (Rhodes, 

Hedrich, 2010). 

 

Podle Hrdiny (2003, podle Porč, 2011) je přístup Harm Reduction charakteristický 

svým pragmatickým pohledem na uţívání drog, které z hlediska historické zkušenosti 

povaţuje za neodstranitelné. „Přístup Harm Reduction akceptuje fakt, ţe drogy jsou 

neoddělitelnou součástí existence společnosti. Zpochybňuje nesprávné spoléhání se na 

represivní strategie, které nesplňují všeobecné standardy úspěšnosti či analýzy nákladů a 

zisků.“ (Jirešová, Javorková, 2003, podle Andrlová, 2010, s. 15). Drucker (1995, podle 

Staníček, Hrdina, 2007) navíc uvádí, ţe teoretický koncept modelu Harm Reduction vychází 

z teze, ţe velké mnoţství nepříznivých důsledků a problémů spojených s uţíváním drog 

není pouhým výsledkem existence a působení těchto látek, ale spíše se jedná o výsledek 

dané drogové politiky. 

Při výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, vyuţívajícím 

modelu Harm Reduction, není podstatné zdali nebo v jakém rozsahu je klient/uţivatel 

sluţby motivován k abstinenci (Jirešová, Javorková, 2003). A právě díky této charakteristice 

se podle Staníčka a Hrdiny (2007) v poslední době stala terénní sociální práce jedinou 

fungující a pro většinu uţivatelů nealkoholových drog akceptovatelnou moţností intervence. 

 

Kalina (2003) ovšem označuje model Harm Reduction jako model kontroverzní, 

jelikoţ existují na jedné straně jeho zastánci a na straně druhé jeho zarputilí odpůrci, kteří 

prohlašují, ţe přístup Harm Reduction sám škody způsobuje: Harm Reduction is Harm 

Production. „Argumentuje se, ţe Harm Reduction je uznáním drog, přitakáním drogám a 

otevíráním dveří pro jejich legalizaci.“ (Kalina, 2003, s. 19). Podle Rhodese a Hedricha 

(2010) je stejně jako všechny ostatní otázky veřejné politiky, také model Harm Reduction 

nevyhnutelně spojen s politickou diskusí. Z tohoto důvodu je nutné, aby všechny tyto 
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diskuse probíhaly na základech podloţených důkazů zastánců modelu, ale i na základech 

podloţených argumentů kritiků přístupu Harm Reduction (Rhodes, Hedrich, 2010, podle 

Porč, 2011). Vůči odpůrcům a jejich konkrétnějším argumentacím
5
 proti modelu Harm 

Reduction, Room (2010) pragmaticky tvrdí, ţe jen málokdo by byl schopen argumentovat 

proti tvrzení, ţe přístup Harm Reduction bude mít i v budoucnosti význačnou pozici 

v drogové politice Evropské unie. 

 

V praktické podobě se model Harm Reduction, při výkonu terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog, projevuje zejména snahou šířit zdravotnickou osvětu 

(Staníček, Hrdina, 2007). Ta se uskutečňuje především poskytováním informací o 

bezpečném uţívání drog, účincích drog, bezpečném sexu, infekčních onemocněních, ale i 

poskytováním referencí do zařízení následné péče (Hloušek, 2007). 

Z hlediska individuální i populační prevence vzniku a šíření zdravotních rizik 

spojených s uţíváním nealkoholových drog se jako zásadní praktikum modelu Harm 

Reduction (při terénní sociální práci) ukazuje výměna a poskytování sterilního 

zdravotnického materiálu, distribuce kondomů apod. (Staníček, 2007). Toto praktické 

propojení terénní sociální práce a modelu Harm Reduction povaţuji za další specifický znak 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, kterému se budu blíţe věnovat 

v následujícím textu. 

 

Distribuce sterilního injekčního materiálu 

Základním prvkem, při distribuci sterilního injekčního materiálu, je poskytování injekčních 

stříkaček a jehel. Nedostupnost sterilních injekčních stříkaček/jehel na drogové scéně vede 

k jejich sdílení (riziko přenosu infekčních onemocnění) nebo k opakovanému pouţívání, 

přičemţ dochází k otupování hrotu jehly a k následnému poškozování ţil při aplikaci drog 

(Preston, Derricott, 1997, podle Jirešová, Javorková, 2003, Staníček, 2007, Stimson a kol., 

1988, Wood a kol., 2002, podle Gossop, 2009). 

Gossop (2009) ve své publikaci mimo jiné uvádí tři empirické poznatky z Velké 

Británie, které dokládají pozitivní efekt aplikace tohoto nástroje prevence zdravotních rizik 

uţívání nealkoholových drog: (1.) „Skutečnost, ţe vysoce rizikoví injekční uţivatelé drog 

začnou a nadále budou vyuţívat programy výměny jehel, je podle zjištění spojena s tím, ţe 

přestanou jehly sdílet. Kohorta injekčních uţivatelů drog v programu výměny jehel byla 

                                                 
5
 Viz Kalina (2003), Andrlová (2010), Hunt (2003, in Janíková 2008). 
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sledována po dobu více neţ šesti měsíců (Bluthenthal et al., 2000, podle Gossop, 2009, s. 

49). (2.) „V jedné prospektivní studii byla přibliţně rok sledována kohorta neléčených 

injekčních uţivatelů drog.“ (Gibbon et al., 2002, podle Gossop, 2009, s. 49). Gossop (2009, 

s. 49) dále uvádí: „Po kontrole na výchozí úroveň rizikového chování byl zjištěn více neţ 

dvojnásobný pokles rizikového chování vzhledem k přenosu HIV související s vyuţíváním 

programu výměny jehel. Studie došla k závěru, ţe účast v programu výměny jehel má 

zásadní protektivní efekt chránící před rizikovým chováním vzhledem k přenosu HIV a ţe 

můţe být zvláště významná pro injekční uţivatele drog, kteří nemají přístup k jiným 

zdrojům injekčních jehel a stříkaček.“ (3.) „Metaanalýza dat ze 47 studií došla k závěru, ţe 

sdílení jehel trvale klesá mezi účastníky programů výměny jehel, coţ nasvědčuje tomu, ţe 

tyto programy jsou účinným prostředkem, jak omezit rizikové injekční praktiky.“ 

(Ksobiech, 2003, podle Gossop, 2009, s. 50). 

Také autoři Wodak a Cooneyová (2004) uvádějí, ţe počet studií, které prokázaly 

preventivně pozitivní dopad těchto programů, výrazně převyšují počet studií, které dospěly 

k nejednoznačným nebo negativním výsledkům. „Převaţující počet pozitivních výsledků je 

ještě podpořen skutečností, ţe k obdobným výsledkům dospěli různí autoři v různých fázích 

epidemie HIV, v různých obdobích a zeměpisných oblastech s odlišnými koncepcemi 

studií.“ (Wodak, Cooney, 2004, s. 25). 

Drogy určené k injekční aplikaci jsou velmi často pro uţivatele dostupné ve formě 

prášku, který je nutné rozpustit ve vodě (Staníček, 2002, Jirešová, Javorková, 2003). „K 

aplikacím se pouţívá jakákoliv voda, dokonce i voda z nádrţky na WC, nebo z kaluţe na 

ulici.“ (Presl, 1993, s. 51). I obyčejná pitná voda z vodovodního potrubí je pro uţivatele 

drog při injekční aplikaci riziková. Z tohoto důvodu jsou jim prostřednictvím terénní 

sociální práce poskytovány ampulky s vodou pouţívané ve zdravotnictví (Jirešová, 

Javorková, 2003). Jednu ampulku vody pro injekční pouţití smí ovšem pouţít pouze jeden 

uţivatel drogy (Staníček, 2007), protoţe i při sdílení této vody hrozí riziko šíření infekcí 

(Preston, Derricott, 1997, podle Jirešová, Javorková, 2003). 

Z hlediska prevence zdravotních rizik uţívání nealkoholových drog je za nezbytnost 

povaţováno pouţívání filtrů, které slouţí k přefiltrování účinné látky do stříkačky, aby se 

zamezilo obsahu nerozpuštěných příměsí, které by mohly způsobit ucpání ţil nebo jiné 

komplikace, mezi které například patří záněty a ucpání drobných cévek v plicích (Staníček, 

2007, Petrošová, 2010). Na rozdíl od často pouţívané vaty z cigaretových filtrů jsou (z výše 

uvedených důvodů uţivatelům drog) distribuované filtry zhotoveny z vláken, která se 

nelámou (Heudtlass, 1997, podle Jirešová, Javorková, 2003, Staníček, 2007). Zásadním 
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argumentem pro stabilní distribuci filtrů ovšem zůstává skutečnost, ţe společné pouţívání 

filtrů představuje velké riziko přenosu virových infekcí (Heudtlass, 1997, podle Jirešová, 

Javorková, 2003). 

Nedílnou součástí při distribuci sterilního injekčního materiálu jsou desinfekční 

polštářky
6
 obsahující alkohol, které slouţí k desinfekci místa vpichu těsně před nitroţilní 

aplikací drogy a čtverečky suchých tamponů
7
, které se pouţívají k ošetření místa po vpichu 

(Staníček, 2007). Pro zastavení krvácení je třeba pouţít vţdy nový a čistý suchý tampon, 

přičemţ se místo po aplikaci jiţ nedoporučuje znovu desinfikovat (Staníček, 2002). 

Mezi další poskytované materiály, spadající do kategorie injekčních materiálů, patří 

sterilní pánvičky/lţíce na přípravu roztoku drogy (Hloušek, Černý, 2007), škrtidlo
8
, 

kontejnery na pouţité stříkačky a jehly (OS Laxus, podle Staníček, 2007) a eventuálně 

(podle poptávky) kyselina askorbová (čistý vitamín C), která se pouţívá pro rozpouštění 

heroinu pro jeho injekční aplikaci (Jirešová, Javorková, 2003, Staníček, 2007). Její 

pouţívání pro přípravu dávky heroinu je (na rozdíl od kyseliny citrónové, octa či jiné 

náhraţky) nejméně dráţdivé pro ţíly uţivatelů drog (Preston, Derricott, 1997, podle 

Jirešová, Javorková, 2003). 

Podle autorů Wodaka a Cooneyové (2004), prokázala řada studií vedle sníţení rizika 

infekce virem HIV u uţivatelů drog i velké mnoţství dalších pozitivních zdravotních 

důsledků, dosaţených distribucí sterilního injekčního materiálu při terénní sociální práci 

s uţivateli nealkoholových drog. „Jedná se například o zjednodušení přístupu k primární 

zdravotnické péči a k léčbě drogové závislosti, prevenci dalších krví přenosných virových 

infekcí, sníţení výskytu povrchových bakteriálních infekcí (například abscesů a celulitidy) a 

sníţení výskytu bakteriálních infekcí vnitřních orgánů (např. subakutní bakteriální 

endokarditidy a abscesů mozku).“ (Wodak, Cooney, 2004, s. 25). 

 

Distribuce ostatního materiálu 

Prostřednictvím terénní sociální práce jsou poskytovány uţivatelům nealkoholových drog i 

další preventivní materiály slouţící k prevenci zdravotních rizik spojených s uţíváním 

                                                 
6
 Pouţití těchto polštářků odstraňuje z povrchu kůţe bakterie, které jsou zde neškodné, ale po následné 

nesterilní aplikaci a zanesení do tkáně by způsobily lokální infekce (Jirešová, Javorková, 2003). 
7
 Opakované pouţití suchých tamponů na zastavení krvácení můţe být zdrojem nákazy virem hepatitidy typu 

B i C, které přeţívají i po dobu několika měsíců (OZ Odyseus, 1999, podle Jirešová, Javorková, 2003). 
8
 Škrtidlo ulehčuje přístup k ţilám a tak sniţuje počet nevydařených pokusů o vpich (OZ Odyseus, 1999, 

podle Jirešová, Javorková, 2003). Sorge a Kershnar (1999, podle Jirešová, Javorková, 2003) tvrdí, ţe i špinavé 

škrtidlo můţe být původcem infekce HIV a hepatitid B i C. 
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nealkoholových drog. Z této kategorie neinjekčních preventivních materiálů povaţuji za 

nejvýznamnější distribuci kondomů
9
, protoţe toto opatření se týká také lidí, kteří drogy 

neuţívají, ale jsou sexuálními partnery osob uţívajících nealkoholové drogy (Minařík, 

Hobstová, 2003b). 

Dalším významným distribuovaným artiklem je ţelatinová kapsle. Tedy poţivatelný 

obal, který slouţí k bezpečné přepravě drogy (např. pervitinu či kokainu) aţ do ţaludku 

(Guryčová, 2010). Tímto (perorálním) způsobem aplikace drogy se uţivatel drogy vyhne 

narušení nosní sliznice nebo ţilního systému (Novotná, 2011). „Cílem nabídky ţelatinových 

kapslí je jednak motivovat nitroţilní uţivatele k perorální aplikaci, ale také omezit perorální 

aplikaci prostřednictvím papírových „balíčků“, které uţivatelům drog způsobují větší 

zdravotní rizika.“ (Guryčová, 2010, podle Porč, 2011, s. 43). Dále je uţivatelům 

nealkoholových drog poskytován alobal. A to z důvodu snahy motivovat uţivatele ke 

kouření nealkoholových drog (především heroinu), které je povaţováno za nejbezpečnější 

formu aplikace této drogy (Staníček, 2007). 

Dalšími poskytovanými materiály této kategorie jsou informační materiály a letáčky.  

V České republice je charakteristický informační a vzdělávací občasník Dekontaminace, 

jehoţ redakci tvoří pracovníci Terénních programů Sananim v Praze (Hezog, Termer, 

2010). Dále se jedná například o náplasti, gumové rukavice, volně dostupné léky, masti 

nebo vitamínové tablety (Průdková, 2007). 

 

Distribuce sterilního injekčního a dalšího materiálu je pochopitelně obohacena také 

poskytováním poradenství a motivováním ke změně v chování uţivatelů drog směrem k 

méně rizikovým způsobům uţívání psychoaktivních látek a dodrţování zásad bezpečného 

sexu (Wodak, Cooney, 2004). 

 

Poskytování poradenství 

Poradenství je moţné obecně charakterizovat jako činnost, při které poradce (vyškolený 

odborník) poskytuje druhé osobě nebo skupině lidí podporu a vedení (Broţa, 2003). „V 

                                                 
9
 Kondom (prezervativ) je sice primárně antikoncepční prostředek, ale jeho pouţívání výrazně sniţuje riziko 

přenosu hepatitid typu B a C i infekce HIV/AIDS prostřednictvím sexuálního styku (Holub, 1993, Nešpor, 

Müllerová, 1999). „Poskytování kondomů je všeobecně akceptováno díky silné opoře v empirických 

poznatcích o jeho účinnosti.“ (Wodak, Cooney, 2004, s. 28). Wodak a Cooneyová (2004) dále uvádějí, ţe 

poskytování kondomů má obdobně jako distribuce sterilního injekčního materiálu vedle sniţování přenosu 

infekce virem HIV celou řadu pozitivních důsledků, jako je například prevence výskytu mnoha dalších 

sexuálně přenosných infekcí. 
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„terénu“ se ve většině případů jedná o poradenství jednorázové, které je zaměřené spíš 

v duchu „harm reduction“.“ (Broţa, 2008, s. 113). 

 

Motivace k bezpečnému užívání drog 

Pojem motivace
10

 podle Kaliny (2001, podle Dobiášová, Broţa, Kalina, 2008) znamená 

proces usměrňování, udrţování a energetizace způsobů chování jedince. „Vývoj motivace 

k minimalizaci rizik („harm reduction“), případně k léčbě, i udrţení motivace ke změně 

ţivotního stylu a k vytrvání v ní tedy nepovaţujeme výlučně za věc klienta. Terapeuti musí 

chápat počáteční i průběţné intervence posilující motivaci jako integrální součást léčby a 

svého profesionálního výkonu.“ (Dobiášová, Broţa, Kalina, 2008, s. 121). 

Pro motivování uţivatelů nealkoholových drog k méně rizikovým způsobům uţívání 

nealkoholových drog je vhodné vyuţít speciálních technik motivačního rozhovoru
11

, který 

je moţné vyuţít i při krátkodobé intervenci (Schulte a kol., 2010), která se uplatňuje i při 

přímé práci s uţivateli nealkoholových drog na ulici (Větrovec, 2007). 

 

Testování infekčních onemocnění 

Specifickým znakem terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog by také měla 

být nabídka provádění testů na infekční onemocnění, protoţe včasné zjištění těchto infekcí u 

uţivatelů nealkoholových drog je z hlediska sniţování jejich výskytu a dalšího šíření 

nezbytné (Mravčík, Nečas, 2010). 

 

Zdravotnické ošetření 

Dalším specifikem terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog je poskytování 

základního zdravotnického ošetření (OS Laxus, podle Staníček, 2007). Základní ošetření 

zahrnuje lokální léčbu abscesů mastmi (Nešpor, Müllerová, 1999) nebo desinfekci ne příliš 

závaţných poranění, která jsou pracovníci schopni provést na místě (Hrdina, Korčišová, 

2003). 

 

                                                 
10

 Průkopníky moderního pojetí motivace jsou W. Miller, J. O. Prochaska a C. C. DiClemente, kteří v 80. 

letech 20. století charakterizovali motivaci jako dynamický jev (Nešpor, 2007). 
11

 „Motivační rozhovor je speciální metoda, která pomáhá lidem poznat svůj existující nebo blíţící se problém 

a něco s ním udělat.“ (Miller, Rollnick, 2003, s. 46). Vyznačuje se nekonfrontačním empatickým přístupem, 

který má své opodstatněné vyuţití v práci s uţivateli drog i v případech, kdy je cílem intervencí změna v 

chování klienta směrem k chování méně rizikovému (Větrovec, 2007). Základním kamenem motivačních 

rozhovorů je Rogersovký přístup ke klientovi (Radimecký, 2003). Techniky motivačních rozhovorů: viz 

Miller a Rollnick (2003), Nešpor (2007) a Větrovec (2007). 
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1.3. Zařazení do systému sociálních služeb 

 

V následujícím textu se z hlediska dosaţení ucelené charakterizace výkonu terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog, ale i z důvodu provázanosti první a druhé kapitoly 

této diplomové práce, budu věnovat administrativnímu ukotvení výkonu terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog, bez kterého by zřejmě tato činnost nemohla být 

prováděna v takovém rozměru a podobě, v jaké je v současnosti v České republice 

prováděna. 

Základním dokumentem pro administrativní ukotvení terénní sociální práce obecně, je 

zákon o sociálních sluţbách č. 108/2006 Sb. Podle tohoto zákona je terénní sociální práce 

realizována prostřednictvím terénních forem sociálních sluţeb (Nedělníková a kol., 2007). 

Pojem sociální sluţba je podle Tomeše (2010) pouţíván k označení: a) druhu sociální 

péče poskytované konáním státní (obecní) instituce ve prospěch jiné osoby, b) činností (ve 

prospěch občanů) poskytovaných soukromoprávní nebo veřejnoprávní institucí přímo nebo 

soukromoprávní institucí za podpory veřejnoprávní instituce, c) sociální práce ve prospěch 

lidí v sociální nouzi. Oproti tomu Matoušek (2008, s. 203) popisuje sociální sluţby jako: 

„Všechny sluţby, krátkodobé i dlouhodobé, poskytované oprávněným uţivatelům, jejichţ 

cílem je zvýšení kvality klientova ţivota, případně i ochrana zájmů společnosti.“ 

V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách je termín sociální sluţba 

charakterizován jako činnost nebo soubor činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám 

za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení (Zákon o sociálních 

sluţbách 108/2006, § 3 a). 

Podle Nedělníkové a kol. (2007) je určujícím znakem sociálních sluţeb v kontextu 

terénní sociální práce jejich vykonávání v přirozeném sociálním prostředí, které zákon o 

sociálních sluţbách vymezuje v §3 d) jako rodinu a sociální vazby k  blízkým osobám, 

domácnost osoby a sociální vazby k dalším lidem, se kterými sdílí domácnost, a dále i 

místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a uskutečňují svoje běţné sociální aktivity (Zákon o 

sociálních sluţbách č. 108/2006 Sb.). Prostředí, ve kterém osoby uskutečňují svoje běţné 

sociální aktivity, zahrnuje mimo jiné i prostředí, kde se cílové skupiny aktuálně vyskytují, 

tedy i otevřenou drogovou scénu (Nedělníková a kol., 2007). 

 

Terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog je konkrétně zařazena do 

sluţeb sociální prevence, které dále charakterizuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách. 
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„Sluţby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

tímto ohroţeny pro krizovou sociální situaci, ţivotní návyky a způsob ţivota vedoucí ke 

konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohroţení práv a oprávněných 

zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem sluţeb sociální prevence je napomáhat 

osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a 

šířením neţádoucích společenských jevů.“ (§ 53 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách). Z předešlého textu zřetelně vyplývá, ţe v této kategorii sociálních sluţeb – sluţeb 

sociální prevence je mimo jiné administrativně ukotvena terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog a to konkrétně v § 69 zákona č. 108/2006 Sb., kde je popsán 

specifický druh sluţby sociální prevence - Terénní programy (Zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních sluţbách). 

„Terénní programy jsou terénní sluţby poskytované osobám, které vedou rizikový 

způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny. Sluţba je určena pro problémové 

skupiny osob, uţivatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez 

přístřeší, osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohroţené skupiny. 

Cílem sluţby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu ţivota. Sluţba 

můţe být osobám poskytována anonymně.“ (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách,  

§ 69, odst. 1). Významnou charakteristikou sluţby Terénní programy
12

 je, ţe prevence je 

orientována na minimalizaci rizik pro osoby s rizikovým způsobem ţivota, ale také na 

ochranu společnosti obecně (Jabůrková, 2008, Vyhláška č. 505/2006 Sb.). 

 

Z textu první kapitoly podle mého názoru mimo jiné vyplývá, ţe zásadním faktorem 

při terénní sociální práci s uţivateli nealkoholových drog je lidský potenciál (např. 

Fleischmann, 2006, Svensson, 2003 apod.). Zásadní je tedy role, osobnost a schopnosti 

pracovníků terénní sociální práce. Na pracovníky terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog je zaměřena následující kapitola diplomové práce. 

 

                                                 
12 Podle § 34 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách, 

patří mezi základní činnosti při poskytování terénních programů a) zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, aktivity umoţňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, b) 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí: 1. pomoc při 

vyřizování běţných záleţitostí, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 

při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 3. sociálně terapeutické činnosti, jejichţ 

poskytování vede k rozvoji nebo udrţení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální 

začleňování osob, 4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem ţivota a sniţování 

těchto rizik; v případě uţivatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod 

přístupu minimalizace škod. 
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2. Pracovníci terénní sociální práce 

 

V první podkapitole druhé kapitoly teoretické části mé magisterské diplomové práce, jenţ 

pojednává o tom, jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastním proţívání 

smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, nejdříve vymezuji 

předpokládané osobnostní charakteristiky a schopnosti pracovníků terénní sociální práce. 

Druhá část této kapitoly je věnována vymezení role pracovníků terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog. Ve třetí části popisuji rozdělení pracovníků terénní sociální 

práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Závěrečná část této 

kapitoly je věnována základním rizikům výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog pro pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog 

a především pak popisu rizika vzniku syndromu vyhoření. 

Jiţ v textu první kapitoly jsem uvedl mnoho charakteristik terénní sociální práce, 

propojených s jejím prováděním pracovníky terénní sociální práce. Konkrétně například při 

vymezování definice terénní sociální práce (Nedělníková, 2006, podle Černá, 2008a, 

Fleischmann, 2006, Svensson, 2003), při vymezování osob, na které se terénní sociální 

práce zaměřuje (Bednářová, Pelech, 2003, podle Jabůrková, 2008), při určování specifik 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog (Rhodes, 1999, Müllerová a kol., 

2005) atd. Avšak i při výčtu popisovaných metod a technik terénní sociální práce (distribuce 

injekčního a ostatního materiálu, poskytování poradenství, testování infekčních 

onemocnění, motivace k bezpečnému uţívání drog, poskytování zdravotnického ošetření 

apod.) je důleţité si uvědomit, ţe jsou prováděny právě pracovníky terénní sociální práce. 

Ve vztahu k této kapitole se tedy jedná o zásadní poznatky, které ovšem z hlediska 

omezeného rozsahu a logického uspořádání textu této práce nelze v plné šíři znovu uvádět. 

Čtenáře bych ovšem chtěl tímto odkázat zpět na text první kapitoly, který je podle mého 

názoru důleţité přečíst v kontextu druhé kapitoly „jinýma očima“. Dále bych chtěl 

z hlediska dosaţení celistvosti v tomto směru čtenáře odkázat na publikaci Metodická 

příručka pro výkon terénní sociální práce (Nedělníková a kol., 2007), konkrétně na druhou 

kapitolu „Kompetence terénního sociálního pracovníka a terénního pracovníka“ a na třetí 

kapitolu „Základy strukturované práce s uţivatelem“ (Nedělníková a kol., 2007, s. 15-37). 

 

 Mezi dosud nezmíněné rysy pracovníků terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog patří například následující charakteristika Mezinárodní asociace Harm 
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Reduction: pro pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog by měla 

být důleţitá a významná jakákoli pozitivní změna uţivatele nealkoholových drog, kterého 

by tito pracovníci měli vnímat takového, jaký je. Současně by se měli vyhýbat tomu, aby jej 

za to jakkoliv soudili (International Harm Reduction Association, 2010). Pracovníci terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog by také měli předpokládat, ţe nemalé řadě 

obtíţí (spojených s uţíváním nealkoholových drog) je moţné zabránit, pokud se podaří 

uţivatele drog kontaktovat a hlavně jej (v kladném slova smyslu) ovlivnit. Z tohoto hlediska 

je základním východiskem (v první kapitole) popisovaný nízkoprahový přístup, který má 

vést k maximální moţné dostupnosti poskytovaných sluţeb pro uţivatele nealkoholových 

drog (Kalina, 2003, podle Andrlová, 2010). 

 

 

2.1. Předpokládané osobnostní charakteristiky a schopnosti pracovníků 

 

Baláţová (2006, podle Andrlová, 2008), ale také Dosoudilová a Francuchová (2008) 

uvádějí, ţe terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog je psychicky i fyzicky 

obtíţné povolání, které klade vysoké poţadavky na osobnostní charakteristiky pracovníků 

terénní sociální práce. Také podle manuálu Outreach work among marginalised populations 

in Europe (2007) je terénní sociální práce sama o sobě velmi náročná, a poţadované kvality 

na pracovníky terénní sociální práce jsou pro ně často nedosaţitelné (Outreach, 2007). 

Rhodes (1997, podle Andrlová, 2010) uvádí, ţe nejdůleţitější schopností pracovníků 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog je schopnost efektivně komunikovat 

s cílovou skupinou. Ve vztahu k cílové skupině je pak pro úspěšného pracovníka 

nejdůleţitější důvěra, respekt a hodnověrnost (Rhodes, 1999, podle Andrlová, 2010, 

Outreach, 2007). Pokud je klient ochotný diskutovat o svém ţivotě a jeho důsledcích, měl 

by mít pracovník terénní sociální práce především schopnost dobře naslouchat a měl by 

umět přijatelnou formou nabídnout klientovi moţnosti dalších aktivit (Broţa, 2003). Terénní 

programy nabízejí především poradenství, a proto je pracovník terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog mimo jiné poradcem (Broţa, 2003). 

Mezi další předpokládané osobnostní charakteristiky a schopnosti pracovníka terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog patří například akceptace, empatie, 

autentičnost, morální bezúhonnost a schopnost profesionálně zvládat náročné situace 

spojené s výkonem povolání (Broţa, 2003, Větrovec, 2007, Dosoudilová, Francuchová, 

2008). 
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Akceptace je schopnost pracovníka terénní sociální práce přijmout uţivatele 

nealkoholových drog takového, jaký je. Měl by přijmout jeho trápení, proţívání, pohled na 

svět atd. tak, jak jej vnímá klient. To ovšem neznamená, ţe má souhlasit s jeho ţivotním 

stylem, který je mnohdy nezodpovědný, sebedestruktivní nebo kriminální (Broţa, 2003). 

Dosoudilová a Francuchová (2008) popisují schopnost akceptace jako respekt 

k odlišnostem, tedy schopnost pracovníka terénní sociální práce přijímat jiné názory a 

ţivotní postoje klientů a jiných pracovníků. 

Empatie, která jde ruku v ruce s akceptací, označuje umění vcítit se do druhého 

člověka, jedná se o formu lidské komunikace, která zahrnuje jak naslouchání a porozumění, 

tak sdělování porozumění klientovi (Rogers, 1980, 1998, 1999, podle Nykl, 2012, 

Dosoudilová, Francuchová, 2008). Broţa (2003) popisuje schopnost empatie pracovníka 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog jako schopnost přijímat klientovy 

potřeby, přání, strachy atd. jako významné, pokoušet se společně porozumět jejich zdrojům 

a neodmítat je jako nepatřičné. Podle publikace Outreach work among marginalised 

populations in Europe (2007) by měl být dobrý pracovník terénní sociální práce citlivý, 

pokorný, nesoudící a vnímavý. 

Autentičnost lze chápat jako pravdivost a upřímnost v chování a jednání pracovníka 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog (Broţa, 2003). 

Morální bezúhonnost je označením pro stav, kdy pracovník vykonává svoji práci v 

souladu s etickým kodexem, nezneuţívá své moci nad klientem apod. (Dosoudilová, 

Francuchová, 2008). 

Schopnost profesionálně zvládat náročné situace spojené s výkonem povolání zahrnuje 

například odolnost vůči stresu, podporu klienta v náročných situacích apod. (Dosoudilová, 

Francuchová, 2008). 

 

Pracovník terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog by měl mít dále 

schopnost efektivního řešení konfliktů, schopnost pracovat v méně strukturovaném 

prostředí, schopnost sebereflexe, schopnost poznat a stanovit si svoje hranice při terénní 

sociální práci (Jirešová, Javorková, 2003). Jirešová a Javorková (2003) dále uvádějí, ţe 

pracovník terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog by měl mít osobní nebo 

profesionální zkušenosti s cílovou skupinou a jasný vlastní postoj k důleţitým otázkám 

týkajících se uţívání drog a závislosti. Dále by měl disponovat schopnostmi jako je např. 

spontánnost, flexibilita a mobilita, spolehlivost, komunikativnost, citlivost na neverbální 

komunikaci a vysoká frustrační tolerance (Jirešová, Javorková, 2003). 
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2.2. Role pracovníka terénní sociální práce 

 

Podle Hartla (1996, podle Kalousek, 2007) je role označením pro předpokládaný způsob 

chování jedince v určité sociální situaci. Podle Slovníku sociální práce (Matoušek, 2008) 

role určuje standardy chování, očekávaného od jedince v určité sociální pozici. Jiní autoři 

pojem „role“ vysvětlují jako strukturovaný komplex všech očekávání, které se týkají úloh, 

chování, smýšlení, hodnot a vzájemných vztahů osoby vzhledem k její specifické pozici ve 

skupině a k odpovídajícím funkcím (Kern, Mehlová, Nolz, Peter, Winterspergerová, 2000, 

podle Vašíčková, 2013). 

 

Role pracovníka terénní sociální práce je konstruována souborem profesních 

očekávání, tedy soustavou předpokladů, které vymezují jeho úlohy a sociální procesy, jimiţ 

se člověk pracovníkem terénní sociální práce stává (Navrátil, 1998). „Profesní očekávání 

jsou ovlivněna historií sociální práce, jejími vztahy k jiným profesím a sociálním institucím. 

Profesní očekávání mohou variovat s ohledem na sociokulturní podmínky.“ (Navrátil, 1998, 

s. 46). Podle Navrátila (1998) je ovšem prakticky nemoţné identifikovat všechny faktory, 

které se podílejí na sociální konstrukci role pracovníka terénní sociální práce. 

Podle Banksové (1995, podle Ferdová, 2013) mají na představu role pracovníka 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog vliv také různé povinnosti (vůči 

klientovi, vůči profesi, vůči agentuře, organizaci a vůči společnosti), které mohou být 

vzájemně v konfliktu. 

„Nositelem pracovní role je člověk, osobnost. To, ţe člověk na sebe nějakou roli bere, 

znamená, ţe usměrňuje své jednání podle této role. V některých případech můţe role 

osobnost více svazovat (sex mezi klientem a terapeutem je tabu), v jiných jí více umoţňovat 

(např. terénní pracovník se relativně bezpečně pohybuje na drogové scéně).“ (Kalousek, 

2007, s. 131). 

Pracovník terénní sociální práce při své činnosti vykonává řadu rolí, které se vzájemně 

prolínají (Řezníček, 1994). Podle Kalouska (2007) je moţné roli pracovníka terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog vyjádřit souborem několika dílčích rolí: a) člověk 

zvenku, b) odborník, c) zaměstnanec – profesionál. 

 

Z hlediska naplnění cíle této diplomové práce, podle mého názoru, postačí 

charakteristika výše uvedených dílčích pod-rolí role pracovníka terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog, vymezených v práci Kalouska (2007). 
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Člověk zvenku 

Podstatou této role jsou podle Kalouska (2007) tři základní obsahy: 

1.) Pracovník terénní sociální práce „jako člověk“, který má své cíle, motivy, pocity i 

nálady. Základem tohoto obsahu je přirozenost – autentičnost a otevřenost. Předpokladem 

práce je, ţe pracovník terénní sociální práce je motivován a schopen takového kontaktu. 

Pokud by toto bylo jinak, nebude nikdy vykonávat kvalitní práci (Kalousek (2007). 

Osobní motivace pracovníka ke kontaktům a práci vůbec je různá. Stejně tak je různé i 

to, co kaţdý pracovník od kontaktů očekává. Znalosti a poznávání osobní motivace jsou 

důleţité jak pro bezpečnost klienta, tak i pracovníka. Podle Kalouska (2007) je poznání 

vlastní motivace dlouhodobý proces a rozpoznání nezdravé motivace by mělo vést nejméně 

k pečlivé supervizi. „Neznalost osobní motivace vede také ke kratší ,,ţivotnosti“ 

pracovníka, k jeho dřívějšímu ,,vyhoření“.“ (Kalousek, 2007, s. 132). 

Do role pracovníka terénní sociální práce se z jeho osobnosti promítá také vztah k 

lidem obecně nebo vztah k určitému typu lidí. Vztah pracovníka terénní sociální práce k 

cílové skupině i k jednotlivcům této cílové skupiny by se ovšem měl vejít do modelu této 

role. „Existence jistých antipatií k určitému typu osobnosti nebo ke zcela konkrétnímu 

klientovi se nedá u ţádného pracovníka vyloučit.  Záleţí jen a jen na pracovníkovi, nakolik 

je schopen s těmito postoji pracovat.“ (Kalousek, 2007, s. 132, 133). Kalousek (2007) dále 

uvádí, ţe formování kontaktu v rámci jiného neţ profesionálního vztahu, například 

kamarádského nebo milostného, zavírá pracovníkovi terénní sociální práce moţnost 

poskytnout klientovi celý obsah nabídky role terénního (sociálního) pracovníka. 

2.) Pracovník terénní sociální práce „jako člověk zvenku“, který nemá problémy 

s drogami. Uţivatelé nealkoholových drog nejsou jako skupina společností akceptováni a 

terénní sociální práce se snaţí tuto propast zmenšit a uţivatelům drog nabízet (v případě 

jejich zájmu) cestu. Uţivatel nealkoholových drog se stýká s pracovníkem terénní sociální 

práce, který přichází ze společnosti a udrţuje s ní takto kontakt. V tuto chvíli společnost 

nestojí proti němu. Aby mohl pracovník plnit funkci zástupce společnosti, je nutné, aby byl 

člověkem, který nemá drogové problémy (Kalousek, 2007). 

3.) Pracovník terénní sociální práce jako „bezpečný člověk“, kterému uţivatel drog 

můţe věřit. Klient musí o bezpečnosti a loajalitě pracovníka terénní sociální práce vědět. 

Provádí-li tedy pracovník terénní sociální práce výměnu injekčního materiálu, snaţí se 

jednat co nejméně nápadně. Pracovník také neposkytuje nikomu informace o klientech, ani 

jejich rodičům (Kalousek, 2007). 

 



 

  21 

Odborník 

Podstatou této role jsou podle Kalouska (2007) dva základní obsahy: 

1.) Pracovník terénní sociální práce „jako učitel“, který je odborník přes drogy a je 

schopen uţivateli nealkoholových drog poskytnou rady. „Vytvoření takovéto pozice je 

výsledkem dlouhodobého procesu a pozice není neotřesitelná. Z kvalitní pozice odborníka 

těţí pracovník především autoritu. Informace nebo rady jím podané jsou povaţované za 

platné a cenné a jsou klienty lépe přijímány a uţívány.“ (Kalousek, 2007, s. 134). 

2.) Pracovník terénní sociální práce „jako ţák“, který připouští, ţe klient je odborník 

na svůj vlastní stav. Tento obsah popisované pod-role se podle Kalouska (2007) týká 

subjektivních motivací a chování klienta, které se pracovník terénní sociální práce snaţí 

poznávat a rozumět jim. „Jako ţák se snaţím pochopit co nejpřesněji a nejdokonaleji obsah 

klientova sdělení.“ (Kalousek, 2007, s. 134). 

 

Zaměstnanec – profesionál 

Tato role je podle Kalouska (2007) tvořena dvěma hlavními obsahy: 

1.) Pracovník terénní sociální práce „jako zaměstnanec“, který je v práci a bere mzdu 

za to, co dělá. Zaměstnanecká role pracovníka terénní sociální práce je stejná jako jiné 

zaměstnanecké role. Vyplývá z ní jistá zodpovědnost a povinnosti, které si pracovník 

nemůţe dovolit svévolně přizpůsobovat, např. dodrţování pracovní doby (Kalousek, 2007). 

Velmi důleţitým bodem tohoto obsahu je pak jednání pracovníka terénní sociální 

práce mimo jeho roli v zaměstnání. „Svým způsobem je role zaměstnance se svojí loajalitou 

k zaměstnání stálá a zůstává pracovníkovi i v době volna. Jakékoli jednání, které by 

zapříčinilo poškození zaměstnání nebo zaměstnavatele, je přestoupením hranic této role 

(např. pracovník nemůţe ve svém volném čase prodávat drogy apod.).“ (Kalousek, 2007, s. 

135). 

2.) Pracovník terénní sociální práce „jako profesionál“, který zná svoji roli a její 

hranice. Podle Kalouska (2007) k profesionalitě pracovníka terénní sociální práce patří 

schopnost reflektovat vlastní jednání a postoje a snaha o maximální upřímnost k sobě 

samému. 

 

 

„Jako pracovník - osobnost jsem veden vlastní motivací, jako pracovník - zaměstnanec 

jsem veden cíli zaměstnání, a jako pracovník - profesionál znám přesně, kam aţ mohu dojít, 

znám dobře hranice role a jejich význam.“ (Kalousek, 2007, s. 135). 
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2.3. Vymezení pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb. 

 

„S ohledem na souvislost s výkonem terénní sociální práce budeme ty, které zákon o 

sociálních sluţbách označuje jako sociální pracovníky, nazývat terénními sociálními 

pracovníky, a ty, které pojmenovává pracovníky v sociálních sluţbách, terénními 

pracovníky.“ (Černá, 2008a, s. 16). 

 

Terénní sociální pracovník 

Základním předpokladem pro výkon terénního sociálního pracovníka je tedy způsobilost 

k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a tzv. odborná způsobilost, tedy v 

následujícím textu vymezené vzdělání: 

 

a) Vyšší odborné vzdělání získané absolvováním blíţe vymezených akreditovaných oborů 

zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a 

humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost (§ 

116 zákona o sociálních sluţbách 108/2006 Sb., Nedělníková a kol., 2007). 

b) Vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo 

doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální 

pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, 

akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (§ 116 zákona o sociálních sluţbách 

108/2006 Sb., Nedělníková a kol., 2007). 

c) Absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) 

a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního 

pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání 

v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b) (§ 116 zákona o sociálních sluţbách 

108/2006 Sb., Nedělníková a kol., 2007). 

d) Absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) 

a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního 

pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní 

zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince 1998 (§ 116 

zákona o sociálních sluţbách 108/2006 Sb.). 
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Terénní pracovník 

Terénní pracovník je tedy v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách odborný 

pracovník, který naplňuje podmínky způsobilosti k právním úkonům, bezúhonnosti, 

zdravotní způsobilosti a následující kvalifikační poţadavky, které jsou kladené na 

pracovníka v sociálních sluţbách v § 116 odst. 5 b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách (Nedělníková a kol., 2007, zákon o sociálních sluţbách 108/2006 Sb.): střední 

vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného 

kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyţaduje u 

fyzických osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ergoterapeut, u 

fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního 

pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání 

stanoveném prováděcím právním předpisem (Nedělníková a kol., 2007, zákon o sociálních 

sluţbách 108/2006 Sb.). 

Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

108/2006, Sb. jsou obory vzdělání, při jejichţ absolvování se nevyţaduje absolvování 

kvalifikačního kurzu pro terénní pracovníky/pracovníky v sociálních sluţbách: Sociální 

péče - pečovatelská činnost, Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny, Sociální 

činnost - sociální pečovatelství, Sociální činnost - sociální vychovatelství, Sociální činnost v 

prostředí etnických minorit, Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost, 

Vychovatelství, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Vychovatelství pro ústavy sociální 

péče, Rodinná škola - sociální sluţby, Charitativní sluţby, Práce ve zdravotnických a 

sociálních zařízeních a Sociální činnost v prostředí etnických minorit. 

Podmínku absolvování kvalifikačního kurzu je třeba splnit do 18 měsíců ode dne 

nástupu zaměstnance do zaměstnání. Do doby splnění této podmínky vykonává 

zaměstnanec činnost terénního pracovníka pod dohledem odborně způsobilého terénního 

pracovníka (zákon o sociálních sluţbách 108/2006 Sb.). 

„Terénní pracovník se pohybuje ve stejném prostředí jako terénní sociální pracovník. 

Ačkoliv je jeho výkon práce odlišný zákonnými kompetencemi vycházejícími ze zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, po etické stránce nelze mít odlišné nároky na 

profesionalitu jeho práce neţ na sociálního pracovníka.“ (Dosoudilová, Francuchová, 2008). 

Mimo to, je podle mého názoru terénní pracovník více či méně stejným způsobem jako 

terénní sociální pracovník vystaven (autory vymezeným) rizikům, která přináší výkon 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, kterým je věnována následující část 

práce. 
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2.4. Syndrom vyhoření a další rizika pro pracovníky terénní sociální práce 

 

Jiţ v první části této kapitoly jsem uvedl, ţe terénní sociální práce je psychicky i fyzicky 

náročné zaměstnání (Dosoudilová, Francuchová, 2008, Baláţová, 2006, podle Andrlová, 

2008), které je podle řady autorů spjato s velkým mnoţstvím rizik obecně (Staníček, 2007, 

Nedělníková a kol., 2007, Dosoudilová, Francuchová, 2008). 

Pokud jde o fyzická rizika spojená s pracovníky vykonávajícími terénní sociální práci 

s uţivateli nealkoholových drog, jedná se například o riziko napadení pracovníka ze strany 

uţivatele drog, riziko spojené s výměnným programem, tedy riziko přenosu infekčního 

onemocnění na pracovníka při manipulaci s pouţitým injekčním materiálem nebo při 

provádění zdravotnického ošetření (Rhodes, 1999, Staníček, 2007, Nedělníková a kol., 

2007). 

Pokud se jedná o psychická rizika spojená s pracovníky vykonávajícími terénní 

sociální práci s uţivateli nealkoholových drog, jedná se podle Nedělníkové a kol. (2007) 

zejména o riziko zvýšené míry stresu. „Pokud pracovník nemá k dispozici dostatečnou 

podporu, můţe se stát, ţe od svých klientů vstřebá více citového strádání a frustrace, neţ je 

schopen zpracovat a uvolnit. Stres můţe přicházet nejen od klientů, ale také z jiných stránek 

jeho práce nebo z organizace, kde je zaměstnán.“ (Nedělníková a kol., 2007, s. 50). Podle 

Hawkinse a  Shoheta (2004, podle Nedělníková a kol., 2007) se takový stres můţe hromadit 

v těle a následně se projevit v podobě fyzických (bolesti hlavy, nespavost, únava apod.), 

psychických (poruchy soustředění, obavy) a emočních (rozladění, nevraţivost vůči 

klientům, úzkost) důsledků. 

Ve vztahu k tématu a hlavnímu výzkumnému cíli této diplomové práce je podle mého 

názoru nejdůleţitějším vymezovaným psychickým rizikem pro pracovníka terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog, riziko vzniku syndromu vyhoření, protoţe v jeho 

popředí stojí ztráta smyslu vykonávané práce, pocity bezmocnosti, beznaděje, zbytečnosti 

apod. (Nedělníková a kol., 2007). 

 

Syndrom vyhoření 

Poprvé označil a identifikoval „syndrom vyhoření“ americký psycholog německého původu 

Herbert Freudenberger v roce 1974 ve své knize Burnout: The Cost of High Achievement 

(Křivohlavý, 1998, Längle, 2003, Jeklová, Reitmayerová, 2006, Smullens, 2012, Kintlová, 

2012). Definoval jej jako konečné stádium procesu, ve kterém lidé, kteří se něčím hluboce 
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emocionálně zabývají, ztrácejí své původní nadšení a svoji motivaci (Křivohlavý, 1998, 

Jeklová, Reitmayerová, 2006). 

Syndrom vyhoření můţe být charakterizován jako specifický souhrn psychických 

příznaků, které vznikají v přímé souvislosti s prací, kde je pracovník v kontaktu s druhými 

lidmi a jeho profese je závislá na mezilidské komunikaci (Freudenberger, 1974, podle 

Längle, 2003, Tošner, Tošnerová, 2002, podle Jeklová, Reitmayerová, 2006, Matoušek, 

2008, Ulrichová 2010). Tento stav ohlašuje celá řada symptomů: člověk se cítí celkově 

špatně, je emocionálně, duševně i tělesně unavený apod. (Tošner, Tošnerová, 2002, podle 

Jeklová, Reitmayerová, 2006). Projevuje se tedy především změnou v chování pracovníka. 

V profesním chování se můţe projevit nárůstem rutinního výkonu a ztráty citlivosti pro 

potřeby klientů, odsouváním práce s klienty ve prospěch administrativní činnosti, vyhýbání 

se mezilidskému kontaktu atd. (Dosoudilová, Francuchová, 2008, Nedělníková a kol, 2007). 

Rizikové faktory pro vznik syndromu vyhoření můţeme rozdělit na vnější a vnitřní. 

Mezi vnější rizikové faktory patří např. podmínky v zaměstnání, situace v osobním ţivotě 

pracovníka, jeho rodina a společnost, v níţ ţije a podmínky, které na něj kaţdodenně klade. 

Vnitřními rizikovými faktory můţeme nazývat osobnostní charakteristiky pracovníka, jeho 

způsoby chování a jednání a stav jeho organismu (Stock, 2010, Jeklová, Reitmayerová, 

2006). Ke vzniku syndromu vyhoření také často přispívají prvky jako ztráta ideálů, 

nejasnosti profesionální role, nadměrné mnoţství úkolů, neodpovídající finanční 

ohodnocení, úkoly přesahující schopnosti a/nebo kvalifikaci pracovníka, dlouhodobé 

poskytování příliš velké emocionální podpory, kritika a absence ocenění, zátěţové situace 

jako je stres, frustrace, konflikt, trauma, krize a deprivace atd. (Lásková, 2008, Nedělníková 

a kol., 2007, Jeklová, Reitmayerová, 2006). 

K ochraně a prevenci syndromu vyhoření přispívají opatření jako je například sníţení 

nároků na sebe, připuštění si své nedokonalosti, pracovat tvořivě, vyhýbat se rutině, 

oddělovat soukromí a pracovní aktivity a dostatek zpětné vazby. Na úrovni organizace je to 

jasná definice poslání organizace a metod práce, jasná definice profesionální role 

pracovníka, průběţná supervize a omezení administrativní zátěţe (Jeklová, Reitmayerová, 

2006, Nedělníková a kol., 2007, Dosoudilová, Francuchová, 2008, Matoušek, Hartl, 2003, 

Lásková, 2008). 

Pokud se u pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog objeví 

syndrom vyhoření, existuje ovšem několik způsobů, jak k němu mohou přistupovat 

(Lásková, 2008). Někteří pracovníci odcházejí ze svého zaměstnání do jiného mimo 

dosavadní obor, coţ u nich můţe vyvolat pocit osobního selhání. Jiní mění své zaměstnání, 
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ale zůstávají v rámci svého oboru nebo odcházejí do vyšších pozic, kde se jiţ tolik 

nesetkávají s klienty (Lásková, 2008, Matoušek, Hartl, 2003). Ostatní si berou 

dlouhodobější dovolené nebo neplacená volna, nebo zvolí tzv. pasivní reakci – útěk do 

nemoci, těhotenství (Lásková, 2008). Syndrom vyhoření ovšem můţe být také podle 

Láskové (2008) chápán jako výzva k osobnímu růstu. V tomto případě je řešen 

konstruktivně (tvořivě) a pracovníci přehodnocují své priority, učí se poznat své silné a 

slabé stránky, naučí se stanovit hranice svých moţností, mohou vybudovat svoji sociální 

podpůrnou síť a vytvoří si postupy, které jim pomohou předejít dalšímu vyhoření (Lásková, 

2008). 

 

Syndrom vyhoření jako specifická forma existenciálního vakua 

Längle (2003) ve své práci pojednává o syndromu vyhoření jako o specifickém typu 

existenciálního vakua
13

. „Člověk tak rezignuje na dosahování pozitivních hodnot, zaměřuje 

se na minulost, není schopen proţívat svou současnost, má strach z budoucnosti, často 

zaţívá nuda a nic mu nepřináší uspokojení.“ (Slabý, 2009, s. 28, 29). Frankl (1983, podle 

Längle, 2003) definuje termín existenciální vakuum jako ztrátu zájmu a nedostatek 

iniciativy, coţ vede k hlubokému pocitu ztráty smyslu vykonávané pracovní činnosti – 

v tomto případě terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. „Z hlediska 

logoterapeutické perspektivy
14

 můţe být syndrom vyhoření vysvětlován jako ztráta 

existenciálního smyslu.“
15

 (Längle, 2003, s. 132). 

Převládající příznaky syndromu vyhoření - pocity prázdnoty a ztráty smyslu, se podle 

Längleho (2003) shodují s hlavními příznaky Franklova vymezení existenciálního vakua 

(Frankl, 1983, Karazman, 1994, podle Längle, 2003). 

V návaznosti na výše uvedené pojetí syndromu vyhoření (jako specifické formy 

existenciálního vakua) Längle (2003) dále uvádí, ţe narcistické sledování kariéry a sociální 

akceptace při výkonu zaměstnání, nemůţe pracovníkům přinést naplnění či emocionální 

odměnu, ba naopak vyţaduje značnou energii a plodí stres. Naplnění v práci je tedy nejlepší 

ochrana proti syndromu vyhoření (Längle, 2003). 

                                                 
13

 Viz 3. kapitola 
14

 Logoterapie je podle Balcara (1995, podle Slabý, 2009) cesta pomoci. Logoterapie je vnímána jako výchozí 

směr existenciální analýzy, která se pokouší o poznání člověka v jeho subjektivním směřování a naplňování 

jeho bytí (Slabý, 2009). Oproti tomu logoterapie vychází z objektivních hodnot v duchovním světě a zaměřuje 

se především na vztah svobody a odpovědnosti (Slabý, 2009). 
15

 Viz 3. kapitola 
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3. Prožívání smyslu výkonu terénní sociální práce 

 

Ve dvou předchozích kapitolách mojí diplomové práce jsem se věnoval vymezení 

kontextuálních pojmů. Ve třetí kapitole této diplomové práce dochází k vymezení klíčového 

pojmu hlavní výzkumné otázky, která zní: „Jak pracovníci terénní sociální práce 

pojednávají o vlastním proţívání smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog?“ Za klíčový pojem povaţuji „pojednání o proţívání smyslu výkonu 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog“. 

V první části této kapitoly proto vymezuji proţívání jako základní psychologickou 

kategorii. Druhá část této kapitoly je zaměřena na charakteristiku proţívání smyslu situace. 

Třetí část kapitoly jiţ konkrétněji pojednává o proţívání smyslu výkonu terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog. Vychází ze dvou předešlých, které z hlediska 

komplexnosti celé kapitoly (ve vztahu k cíli této diplomové práce) rozšiřuje a shrnuje. 

 

 

3.1. Prožívání jako základní psychologická kategorie 

 

„Pro některé psychology a jejich dílo bylo proţívání tou nejdůleţitější psychologickou 

kategorií.“ (Heller, 2007). Například William James podle Hellera (2007) chápal proţívání 

jako proud vědomí, tedy jako tok subjektivních psychických procesů ve vědomí. 

Proţívání se také stalo hlavním předmětem studia fenomenologického přístupu 

psychologie. Podle jejich představitelů nelze chápat jako hlavní příčiny chování nevědomé 

impulsy nebo podněty vnějšího prostředí, ale subjektivní interpretace vnějších i vnitřních 

událostí (Plháková, 2008). Jako první popsal fenomenologický rozdíl mezi proţíváním a 

stavem vědomí německý filosof Ludwig Klages (1926, 1929, 1933, 1948, podle Heller, 

2007), který proţívání ztotoţnil se ţivotem vůbec a charakterizoval je jako více méně 

plynulý proud, s více či méně zřejmým citovým přízvukem. Podle Plhákové (2006) 

fenomenologický přístup hledá odpověď na otázku, jaký je význam, struktura a podstata 

určitého proţitku pro danou osobu nebo pro skupinu lidí. Evropský směr 

fenomenologického přístupu, k němuţ patří především daseinsanalýza či existenciální 

analýza, se mimo jiné zaměřuje na smysl ţivota (Plháková, 2008). 
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Pojem proţívání tedy označuje vnitřní svět člověka, jakýsi nepřetrţitý sled více či 

méně uvědomovaných psychických záţitků (obsahů), které jsou plně dostupné jen jemu 

samému (Gillernová a kol., 2000, Hájek, 2002, podle Vymětal a kol., 2004, Hartl, Hartlová, 

2004, Heller, 2007, Plháková, 2008). „Nicméně jiţ to, ţe mezi sebou sdílíme nejen vzorce 

chování, ale i jazyk, jímţ lze naše vnitřní stavy (někdy) pojmenovávat, nám umoţňuje, 

abychom nejen o okolním světě, ale i o svých proţitcích a zkušenostech přemýšleli a 

mluvili.“ (Havel, 2004, s. 2). 

V uţším slova smyslu je podle Gillernové a kol. (2000) proţívání charakterizováno 

jako bezprostředně uvědomovaný emocionální stav. Také podle Hellera (2007) bývá 

proţívání ze všech psychických procesů tradičně spojováno především s emocemi. 

V širším pojetí se k emocím dále řadí proţívání všeho, co je pro člověka významné 

(vyplývající z poznání) a co je spojeno s jeho snahami či chtěním (motivy a cíli) (Gillernová 

a kol., 2000). Ve shodě s širším vymezením pojmu proţívání Jiránek a Souček (1969, podle 

Plháková, 2008) vymezují rozum (poznávání), city a vůli (chtění) jako hlavní tři sloţky 

proţívání. Předmětem proţívání člověka můţe být vnější svět, stav vlastního těla, ale i 

vlastní mysli (Plháková, 2008). Neméně důleţitým faktem je, ţe různí jedinci mohou 

stejnou situaci proţívat rozdílně (Gillernová a kol., 2000). 

 

Podle Hellera (2007) se díky  proţívání utváří vnitřní vztahy člověka jak k vnějšímu 

světu, tak k sobě samému. Na základě těchto vztahů pak člověk jedná. Podle Gillernové a 

kol. (2000, s. 45) „proţívání ovlivňuje chování a chování zpětně proţívání, ale tato závislost 

není přísně deterministická (negativní proţívání nějakého objektu či situace se nemusí 

projevit v chování, protoţe zde např. působí vliv sociálních norem).“ 

 

 

3.2. Prožívání smyslu situace 

 

Havel (2004) ve svém článku „Modality subjektivně proţívaných situací“ charakterizuje 

příklady druhů či způsobů (modalit) lidského proţívání. Mezi hlavní modality (např. 

proţívání času, proţívání prostoru, vědomí vlastní tělesnosti, vnímání různých 

strukturálních vztahů apod.) řadí také modalitu proţívání nazvanou „zájem o smysl situace“ 

(Havel, 2004). Zájem o otázku smyslu situace (tedy vůli najít v kaţdé jednotlivé ţivotní 

situaci smysl) je pro člověka přirozený, má řadu důvodů a souvisí s tím, co se pod pojmem 

smysl rozumí. Většinou se jím rozumí něco, co má pro lidský ţivot hlavní význam, na čem 
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závisí jeho úspěch či ztroskotání (Frankl, 1976, podle Frankl, 1994b, Prochaska, Norcross, 

1999, Längle, 2002). 

Vlivy modality proţívání nazvané „zájem o smysl situace“ jsou sice jednou více, jindy 

méně uvědoměné, vţdy však podle Havla (2004) jednotlivec můţe zaměřit svou pozornost 

na smysl situace jako takový. Uvědomí si, co pro něj můţe určitá situace (např. výkon 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) znamenat, co mu můţe přinést či 

odnést, ale i jakou má sám v ní roli a také zda a jak ji případně můţe ovlivnit svým vlastním 

jednáním (Havel, 2004). Z tohoto hlediska Längle (1991, 2004, 2005, podle Křivohlavý, 

2006) předpokládá, ţe otázka smyslu a smysluplného jednání lidí v jednotlivých situacích je 

pro lidský ţivot ústřední. „Určité zaměření, ono „pro co", stojí vţdy - ať tak člověk činí 

úmyslně či spontánně nebo i nevědomky - jako program v pozadí veškerého lidského 

jednání.“ (Längle, 2002, s. 7). 

Výraz „smysl“ má podle Slovníku spisovné češtiny několik významů (Šmilauer, 1978, 

podle Křivohlavý, 2006). V kontextu této diplomové práce se podle mého názoru jako 

nejdůleţitější jeví dva následující významy slova smysl. Zaprvé jako vyjádření účelu nebo 

důvodu jednání a zadruhé jako význam celkového zaměření lidské existence (Křivohlavý, 

2006). Pro pojetí smyslu je velmi důleţitý jeho charakter jednorázovosti, konkrétnosti, 

jedinečnosti a neopakovatelnosti vůči situaci i osobě (Längle, 2002, Slabý, 2009). Smysl 

totiţ nemůţe být podle Frankla (1994a, 1994b) dán, ale musí být nalezen (Frankl, 1994a, 

Frankl, 1994b, Prochaska, Norcross, 1999, Längle, 2002, Yalom, 2006, Slabý, 2009). 

 

Existenciální smysl 

„Existenciální smysl, smysl naší vlastní existence či smysluplnost našeho jednání a 

bytí, míří dále. Tam, kde nám jde o existenciální pojetí smyslu našeho bytí, tam jde o to 

pochopit, jak události v našem ţivotě souvisejí mezi sebou a "zapadají" do širšího obrazu, 

do kontextu našeho ţivota.“ (Baumeister, Vohs, 2000, podle Křivohlavý, 2006). Baumeister 

a Vohsová (2002, podle Wrzesniewski, 2003) také uvádějí, ţe smysl můţeme povaţovat za 

nástroj, kterým jednotliví lidé udrţují svojí ţivotní stabilitu. 

Existenciální smysl tak můţeme chápat jako rovnici o dvou proměnných. Proměnné 

jsou tu zaprvé podmínky či moţnosti právě dané konkrétní situace a zadruhé schopnosti, 

vlastnosti a vlohy osoby, která v této situaci je (Längle, 2002, Längle, 2004). Jako třetí 

prvek ovlivňující toto pojetí existenciálního smyslu Längle (2002) vymezuje významnost, 

která je v popředí kaţdého vztahu. Vidět smysl v nějakém jednání tedy znamená, ţe člověku 

na tom záleţí, ţe k tomu má nějaký vztah (Längle, 2002). 
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Jako orgán smyslu je chápáno lidské svědomí (Slabý, 2009), které Frankl (1994a) 

vymezuje jako specificky lidský fenomén. „Svědomí je integrovaný systém morálních 

hodnot, který se vyjadřuje k tomu, co dělám, co jsem dělal či co chci dělat, např. tím, ţe to 

schvaluje nebo odmítá.“ (English, English, podle Křivohlavý, 1994, s. 30). Podle Frankla 

lze díky svědomí odhalit jedinečný a neopakovatelný smysl kaţdé situace (Křivohlavý, 

1994, Ševčíková, 2003, Tavel, 2007). Zároveň však podle Frankla (podle Křivohlavý, 1994) 

svědomí nelze chápat jako neomylný hlas v nás, jelikoţ je (jako vše v nás) podřízeno lidské 

omezenosti. Díky svědomí se dokáţeme zorientovat v kaţdé situaci tak, abychom v ní 

objevili zdůvodněný a osobně pravý směr pro následující kus ţivota (Längle, 2002). 

 

Tímto se dostáváme k otázce směřování kaţdé lidské činnosti (Křivohlavý, 1994). „O 

smyslu a smysluplnosti, případně o nesmyslu a nesmysluplnosti v našem ţivotě, je moţno 

hovořit všude tam, kde nám o něco jde, kde si stavíme určité cíle a k nim směřujeme vším, 

co děláme. Toto stanovení cíle můţe, ale nemusí být vědomé.“ (Křivohlavý, 2006, s. 25). 

Představa cíle, k němuţ směřujeme, dává našim činnostem smysl a vše, co k tomuto cíli 

směřuje, je smysluplné (Křivohlavý, 1994). 

Längle (2002) uvádí, ţe smysl spočívá v nasazení pro něco, co samo o sobě je 

hodnotou. „Smysl tedy leţí zcela na straně uskutečnitelného, v dosahu lidského snaţení. 

Nespočívá v dosaţení úspěchu, nýbrţ v rozhodném angaţování se za určitou hodnotu, jakou 

můţe představovat například nějaký úkol či milovaný člověk.“ (Längle, 2002, s. 52). Pokud 

nám na cíli moc nezáleţí, kdyţ nám nic neříká, nebo kdyţ je pro nás výslovně 

bezvýznamný, nenadchneme se pro něj a chybí nám nasazení (Křivohlavý, 1994). 

Mít úspěch tedy znamená, ţe člověk měl při svém snaţení štěstí do té míry, ţe 

sledovaného cíle dosáhl. Oproti tomu smysluplně ţít znamená, ţe se konkrétní člověk při 

svém snaţení zaměřil na to, co je pro něj hodnotné. Z tohoto hlediska zůstává směřování 

smysluplným, i kdyby cíle nebylo dosaţeno (Längle, 2002). „Ta moţnost, kterou 

rozpoznáme z hlediska její hodnoty a jejího významu jako nejhodnotnější moţnost přítomné 

situace, v sobě skrývá naplnění tohoto úseku bytí; stává se smyslem této situace.“ (Längle, 

2002, s. 23). Tímto se dostáváme k cílesměrnému pojetí hodnot, které Frankl (1994a) 

rozděluje do tří kategorií (záţitkové hodnoty, tvůrčí hodnoty a postojové hodnoty), a které 

také vymezuje jako hlavní cesty ke smyslu (Křivohlavý, 1994, Längle, 2002). 

 

Zážitkové hodnoty se uskutečňují v proţívání a člověk je proţívá jako obohacující a 

povznášející (Frankl, 1994a, Slabý, 2009). Situace je moţné proţívat jako smysluplné, kdyţ 
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dokáţeme v jejich pestrosti, mnohotvárnosti a souměrnosti vnímat něco krásného (Längle, 

2002). Záţitkové hodnoty jsou tedy realizovány v přijímání světa, např. v ponoření se do 

krásy přírody, umění, sportu, techniky či vědy (Frankl, 1994a, Längle, 2002). 

„K nejhlubším záţitkovým hodnotám konečně patří setkávání s druhými lidmi. Můţe 

probíhat při rozmluvě, v práci, při slavení, při tanci a zvlášť v lásce k druhému „Ty", v níţ 

je uchopujeme v jedinečnosti jeho bytí.“ (Längle, 2002, s. 26). 

Záţitkové hodnoty se stávají smyslem tehdy, kdy zaprvé věci, s nimiţ se setkáváme, 

jsou krásné samy o sobě a zadruhé, kdyţ si ten, kdo je proţívá, na nich uvědomuje vlastní 

spoluúčast (Längle, 2002, Slabý, 2009). Smysluplné záţitky tedy získávají svůj ráz skrze 

osobní utváření, vnitřní uskutečnění a proţití (Křivohlavý, 1994, Längle, 2002). 

 

Tvůrčí hodnoty (z hlediska existenciálního smyslu) pro člověka otevírají moţnost do 

světa vloţit něco hodnotného a tím ho obohatit (Křivohlavý, 1994, Längle, 2002). Tato 

skupina tedy zahrnuje tvořivou lidskou činnost (Křivohlavý, 1994, Slabý, 2009). „V 

lidském tvoření nejde ani tak o velkolepost výtvoru, jako spíš o angaţovanost tvůrce. 

Všichni tvoříme svá „díla“ den po dni, v práci i ve volném čase.“ (Längle, 2002, s. 28). 

Tvůrčí hodnoty se ovšem nevztahují pouze na smysluplné tvoření a tvůrčí vynalézání, 

ale přesahují čistě hmotné věci hluboko aţ do oblasti osobního nasazení pro něco. Jde 

především o situace, kdy se člověk zasazuje o uchování nějaké hodnoty nebo o podporu 

nějaké myšlenky svým činem, rozhodnutím a odhodláním (Längle, 2002). „Pro člověka 

můţe být nanejvýš smysluplné stát se součástí nějaké skupiny, a tím ji posílit, nebo svým 

odchodem z ní projevit odlišné smýšlení. K velkým lidským výkonům patří zastat se 

druhého člověka, pomáhat mu v jeho nesnázích, riskovat pro pravdu své zaměstnání.“ 

(Längle, 2002, s. 28). 

 

Postojové hodnoty charakterizují postoj, který člověk zaujímá v osudových situacích, 

které nejsou ovlivnitelné. K ţivotu stejně jako radost patří utrpení, starosti nebo smrt a 

Frankl (podle Slabý, 2009) předpokládá, ţe celý ţivot má smysl, tedy i nepříjemné ţivotní 

události (Slabý, 2009). Längle (2002) uvádí, ţe ţivot mnoha lidí dokazuje, ţe nejsme úplně 

vydáni osudu. Přesto, ţe je osud nevyhnutelný a nezměnitelný, vţdy se nám nabízejí 

moţnosti, jak se zachovat po svém. „Ţít navzdory jakékoliv události je jedno z ústředních 

poselství logoterapie. Frankl toto výstiţně vyjádřil slovy „A přece říci ţivotu ano.““ (Slabý, 

2009, s. 27). Vţdy nám tedy zůstává moţnost postavit se osudu tak či onak (Längle, 2002). 
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Při hledání smyslu situace by měl člověk podle Frankla (1994a, 1994b) místo 

sebepozorování zaměřit pozornost od sebe ke světu, tedy k hodnotám, které přesahují jeho 

existenci. Längle se oproti tomu přiklání také k analýze subjektivního proţívání jedince 

(Slabý, 2009). 

 

Existenciální vakuum 

V případě, ţe je lidské vědomé jednání a rozhodování o něm zaměřeno k určitému, pro 

konkrétního člověka hodnotnému cíli, tedy tam, kde je toto jednání (z úmyslu a vůle daného 

člověka) cílevědomé, tam je moţné hovořit o účelné a smysluplné činnosti (Křivohlavý, 

2006). Existenciální vakuum oproti tomu znamená, ţe člověk ţádný smysl nemá, ţe proţívá 

bezcílnost a nudu (Längle, podle Ulrichová, 2010). Jiţ ve druhé kapitole jsem uvedl, ţe 

Frankl (1983, podle Längle, 2003) definuje termín existenciální vakuum jako ztrátu zájmu a 

nedostatek iniciativy, coţ vede k hlubokému pocitu ztráty smyslu vykonávané pracovní 

činnosti – v tomto případě terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. 

Längle (2003) předpokládá, ţe pokud člověk pracuje s radostí, vnitřním souhlasem, 

zájmem a proţívá (v tomto případě) výkon terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových 

drog jako smysluplný a naplňující, není v nebezpečí, ţe sklouzne do syndromu 

vyhoření/existenciálního vakua (Längle, 2003, Längle, podle Ulrichová, 2010). 

 

 

3.3. Prožívání smyslu výkonu terénní sociální práce 

 

Pro pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog je podle mého názoru 

výkon této činnosti bezesporu zaměstnání, tedy pracovní poměr či obecně řečeno práce 

(Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb.), která u většiny dospělých lidí významným 

způsobem formuje téměř polovinu jejich ţivota (Wrzesniewski, McCauley, Rozin, 

Schwartz, 1997, podle Wrzesniewski, 2003). 

 

Dorsch (1987, podle Velký, 1996) chápe práci jako činnost, která slouţí 

k uspokojování potřeb a k obţivě. Jandourek (2001) pak podobně definuje práci jako 

plánovitou a vědomou činnost, kterou člověk vykonává s nasazením fyzických a duševních 

sil a která směřuje k uspokojení lidských potřeb. Psychologové pohlíţejí na pracovní poměr 

jako na činnost, která je udrţována v chodu ne okamţitou odměnou, ale určitou formou 

osobní zainteresovanosti a interní ukázněnosti či disciplíny (Křivohlavý, 2006). Práce tedy 
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není pouze způsobem obţivy, ale přináší do ţivota člověka také jiné hodnoty, mezi které 

patří například moţnost osvojení praktických dovedností a jejich vyuţití, strukturování času, 

udrţování sociálních kontaktů a vztahů apod. (Jandourek, 2001). 

Z psychologického hlediska můţe existovat i úzký intimní vztah k práci a z ujasnění 

jejího smyslu pramení uspokojení z práce (Křivohlavý, 2006), které Locke (1976, podle 

Arnold, Silvester, Patterson a kol., 2007) definoval jako příjemný nebo pozitivní 

emocionální stav plynoucí z hodnocení vlastní práce. Uspokojení z práce je proto jedním 

z indikátorů psychologické pohody jednotlivce a jeho duševního zdraví (Arnold, Silvester, 

Patterson, a kol., 2007). 

 

Motivace k práci 

Pojem motivace je v kontextu této diplomové práce důleţité chápat také jako zdroj 

soudrţnosti v osobnosti člověka, jako sílu, která dává smysl zdánlivým nesrovnalostem 

v chování a jednání lidí (Emmons, 1999, podle Křivohlavý, 2006). 

Ve vztahu k proţívání smyslu práce, vychází Baumeister (1991, podle Křivohlavý, 

2006) při rozlišení práce podle způsobů motivace na tři následující druhy, z díla amerického 

sociologa Roberta Bellaha a kol. (1985, podle Wrzesniewski, 2003). 

V prvním vymezeném pojetí práce – práce jako zaměstnání - Baumeister (1991, podle 

Křivohlavý, 2006) popisuje motivy k práci z hlediska výdělku peněz na uspokojení 

základních ţivotních potřeb. „Hodnota práce vyrůstala a mnohdy dosud vyrůstá ze zcela 

přirozené potřeby zajistit podmínky k přeţití a udrţení holého ţivota. To můţe být cílem, 

který dává takovéto pracovní aktivitě smysl.“ (Baumeister, 1991, podle Křivohlavý, 2006, s. 

175). Z tohoto hlediska se potom podle Baumeistera (1991, podle Křivohlavý, 2006) můţe 

stát, ţe takový pracovník vykonává práci, na které není vnitřně příliš zainteresován, ale 

vykonává ji s vědomím, ţe je bezpodmínečně nutná k jeho přeţití. 

Ve druhém pojetí práce – práce jako příleţitost k dosahování určité kariéry - podle 

Baumeistera (1991, podle Křivohlavý, 2006) dominuje motivace osobního postupu 

pracovníka, která můţe být velice silná, protoţe vzestup na ţebříčku kariéry často úzce 

souvisí s postojem společenské nadřazenosti a změnou sociálního i ekonomického postavení 

pracovníka. „S pojetím práce jako dosahováním kariéry se setkáváme zvláště často u lidí 

s vyšším vzděláním, u nichţ výraznější roli hraje kariéra a touha po ní. Tito lidé pracují 

často velice tvrdě, houţevnatě a s velkým sebezapřením.“ (Baumeister, 1991, podle 

Křivohlavý, 2006, s. 176). 
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Třetí pojetí práce – práce jako povolání - popisuje Baumeister (1991, podle 

Křivohlavý, 2006) jako odpověď na osobní snahu pracovníka přispět do „pokladnice 

lidstva“. Jedná se o pojetí práce jako vyšší povinnosti člověka a pracovní činnosti jako 

něčeho posvátného. V takových případech jde o vnitřní, z vlastní iniciativy pracovníka 

vycházející motivaci. „Takováto motivace práce jako osobního poslání se velice často 

objevuje u lidí s mimořádným nadáním. Je tomu tak např. u umělců, vědců, učitelů, politiků, 

farářů, sociálních pracovníků atp.“ (Baumeister (1991, podle Křivohlavý, 2006, s. 177). 

V tomto směru je ovšem podle Längla (podle Ulrichové, 2010) a do určité míry také 

podle Tavela (2007) velký rozdíl, jestliţe člověk ţije existenciální smysl nebo smysl, který 

Ulrichová (2010) označuje jako smysl zdánlivý (např. sledování vlastní kariéry, sociální 

akceptace, apod.), který vede do proţitkové prázdnoty. Takový ţivot je pak vysilující a 

přivádí stres (Ulrichová, 2010). Právě v této souvislosti Längle (2003) uvádí, ţe pokud 

člověk pracuje s radostí a zájmem a proţívá (v tomto případě) výkon terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog jako smysluplný a naplňující, není v nebezpečí, ţe sklouzne 

do existenciálního vakua – syndromu vyhoření. Tyto pocity a proţitky však musí být 

odlišeny od pocitů neodůvodněného idealismu výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog (Längle, 2003). 

Podle Emmonse (1999, podle Křivohlavý, 2006) je však jakákoli motivace zdrojem 

soudrţnosti v osobnosti člověka, je silou, která dává smysl zdánlivým nesrovnalostem 

v chování a jednání lidí. Podobně i Wrzesniewskiová (2003) uvádí, ţe zatímco podoba 

proţívání smyslu výkonu určité práce se můţe z hlediska motivace pracovníků lišit (např. 

vydělávání peněz, pomáhání druhým apod. (Baumeister 1991, podle Wrzesniewski, 2003)), 

základní princip podle Wrzesniewskiové (2003) zůstává, tedy ţe lidé potřebují najít nějaký 

způsob, jak interpretovat hlubší účel nebo význam v tom, co dělají. 

 

Podle Kohoutka (2008) je člověk při svém vztahu k práci motivován zejména 

následujícími faktory: jistotou, ţe pracovník má stálé pracovní místo, ţe ve své práci bude 

moci pokračovat, příleţitostí k pracovnímu postupu, mzdou, bezprostředním nadřízeným, 

společenskými aspekty pracovní činnosti nebo moţností odborného a osobního růstu. 

„V průběhu posledních desetiletí se vynořily v psychologii osobnosti a v psychologii 

motivace relativně nové pojmy jako cíle (goals), úkoly (tasks), projekty, plány, zájmy a 

starosti (concerns).“ (Křivohlavý, 2006). 
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Cíle lidské činnosti 

Allport (1937, podle Křivohlavý, 2006) navrhl věnovat pozornost při studiu 

psychologie osobnosti otázkám cílů, tedy tomu o co danému člověku jde. 

Také oblast práce je moţné v lidském ţivotě chápat jako jednu z oblastí cílů, k nimţ 

bývá v současné době ţivot lidí zaměřen (Baumeister, 1991, podle Křivohlavý, 2006) a 

určitá orientace člověka na ono „pro co“, stojí vţdy (ať úmyslně či spontánně nebo i 

nevědomky), jako program v pozadí veškerého lidského jednání (Längle, 2002). 

Podle Křivohlavého (2006) to byl právě Allport (1937, podle Křivohlavý, 2006), kdo 

navrhl zabývat se tím, o co se člověk snaţí, o co mu v ţivotě jde a co mu dává smysl a účel 

jeho ţivota. „Hovořil o těchto momentech jako o tzv. „teleonomických trendech“ – 

cílesměrných snahách. Domníval se, ţe ty lépe vyjadřují jak dynamiku lidského snaţení, tak 

i rozdíly, které mezi lidmi existují (Allport, 1937, podle Křivohlavý, 2006, s. 19). 

 

Hodnoty lidské činnosti 

Důleţitým rozměrem vymezení cílů a cílesměrného pojetí lidského jednání vůbec, je 

zjištění, ţe v pozadí kaţdého cíle a s cílem je pevně svázaná otázka hodnot, tedy jak 

hodnoty konečného cíle, tak i hodnoty dílčích úseků cesty k cíli a vůbec všeho, co s cestou 

k cíli souvisí (Křivohlavý, 2006). Co se týče vymezení hodnot, přikláním se v této práci 

k jejich vymezení Viktorem Emanuelem Franklem (1994a), který je (jak jsem jiţ uvedl a 

vymezil v předcházejícím textu) rozděluje do tří kategorií (záţitkové hodnoty, tvůrčí 

hodnoty a postojové hodnoty). Je to zejména z toho důvodu, ţe je Frankl (1994a) vymezuje 

jako hlavní cesty ke smyslu (Křivohlavý, 1994, Längle, 2002). 

 

Emocionální kontext prožívání 

Při snaze reflektovat výše popisované způsoby motivace člověka k práci (Baumeister, 

1991, podle Křivohlavý, 2006, Baumeister 1991, podle Wrzesniewski, 2003, Emmons, 

1999, podle Křivohlavý, 2006 apod.), cílesměrné pojetí proţívání smyslu výkonu práce 

(Baumeister, 1991, podle Křivohlavý, 2006) a zaměření se na hodnoty práce při proţívání 

jejího smyslu, je ovšem při popisu proţívání smyslu výkonu terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog nezbytné neopomenout emoce a pocity, tedy emocionální 

kontext vůbec a s ním spojenou jedinečnost proţívání kaţdého člověka. Stuchlíková (2002) 

uvádí, ţe emoce jsou velmi komplexní jevy, jejichţ charakteristickým rysem je citlivost na 

změny ve vnějším i vnitřním prostředí organismu a proměnlivost. Podle Nakonečného 

(2000) lze za nejpodstatnější znaky emocí povaţovat vzrušené proţívání akcentované libosti 
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či nelibosti, jeţ je provázeno fyziologickými změnami směřujícími k aktivaci 

organismického systému chování. Také Stuchlíková (2002) uvádí, ţe jedním ze 

současných dominujících psychologických přístupů k emocím je tzv. dimenzionální přístup, 

zdůrazňující zejména dimenze intenzity a příjemnosti, respektive nepříjemnosti. 

Z tohoto hlediska například Wright a Staw (1999, podle Arnold, Silvester, Patterson a 

kol., 2007) zaznamenali dvě studie z prostředí sociálních sluţeb, jeţ silně naznačují, ţe 

charakteristická lidská tendence proţívat pozitivní emoce, predikuje jejich následný 

pracovní výkon a domnívám se, ţe tedy i jejich proţívání smyslu tohoto výkonu. Také 

Arrivé (2004) uvádí, ţe vliv emocí na pracovní aktivity jedince je často velmi silný. 

 

 

Nejdůleţitějšími aspekty klíčového pojmu „pojednání o proţívání smyslu výkonu 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog“ jsou tedy podle mého názoru 

následující čtyři oblasti: 1.) pojednání o vlastní motivaci k výkonu terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog, 2.) pojednání o vlastních cílech spojených s výkonem 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, 3.) pojednání o vlastních hodnotách 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog a 4.) pojednání o proţívání 

emocí v kontextu vlastního výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. 

 

Terénní sociální práce je podle publikace Outreach work among marginalised 

populations in Europe (2007) především postojem a teprve potom metodou. Proto je 

důleţité, aby si pracovníci terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog 

uvědomovali své vlastní etické zásady, vlastní přesvědčení a vlastní proţívání smyslu 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog (Outreach, 2007). 

 

Prochaska a Norcross (1999) ve své práci vymezují příklady otázek, které by si člověk 

měl klást, pokud se chce zaměřit na tázání se po smyslu ţivota. Obdobným způsobem by se, 

podle mého názoru, tedy pracovník pátrající po vlastním proţívání smyslu výkonu terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog měl sám sebe tázat: O co mi tu jde? Jde mi tu 

o něco? Stojí mi to za to? Stojí to za to vzdát se všech ostatních moţností a stát se právě 

tímto pracovníkem? (Prochaska, Norcross, 1999). 
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4. Vyvození dílčích výzkumných otázek 

 

Z první kapitoly vyplývá následující dílčí výzkumná otázka: 

 

DVO 1) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vnímání významu přístupu 

Harm Reduction při výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

 

Z druhé kapitoly vyplývají následující dílčí výzkumné otázky: 

 

DVO 2) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vnímání významu osobnostních 

charakteristik pro výkon terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

 

DVO 3) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o svoji roli při vlastním výkonu 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

 

DVO 4) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vnímání rizika syndromu 

vyhoření v kontextu výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

 

Ze třetí kapitoly vyplývají následující dílčí výzkumné otázky: 

 

DVO 5) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastní motivaci k výkonu 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

 

DVO 6) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastních cílech spojených 

s jejich výkonem terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

 

DVO 7) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastních hodnotách vlastního 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

 

DVO 8) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastním proţívání emocí 

v kontextu vlastního výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

 



 

  38 

5. Metodika 

 

Pátá kapitola mojí magisterské diplomové práce je rozdělena do sedmi částí. V první 

části této kapitoly formuluji výzkumný problém a hlavní výzkumný cíl práce. Ve druhé části 

ujasňuji metodu a strategii výzkumu. Ve třetí části se věnuji rozboru vybrané techniky 

zjišťování. Ve čtvrté části vymezuji jednotky zkoumání a jednotky zjišťování. Další, pátá 

část této kapitoly je věnovaná vybraným dílčím výzkumným otázkám a jejich 

operacionalizaci. Šestá část této kapitoly je zaměřena na popis způsobu analýzy dat a sedmá 

závěrečná část pojednává o předpokládaných limitech prováděného výzkumu. 

 

 

5.1. Formulace výzkumného problému a poznávacího cíle 

 

Kaţdodenní výkon terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog provází riziko 

vzniku syndromu vyhoření, v jehoţ popředí vedle pocitů bezmocnosti, beznaděje či 

zbytečnosti, stojí podle literatury především ztráta smyslu vykonávané práce (Nedělníková a 

kol., 2007). Deklarace rizika ztráty smyslu takto vykonávané práce, podle mého názoru, do 

určité míry koresponduje s častými představami většinové společnosti, ţe terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog je bezvýznamná a ţádný smysl nemá.
16

 

Alfried Längle (1991, 2004, 2005, podle Křivohlavý, 2006) ovšem předpokládá, ţe 

otázka smyslu a smysluplného jednání lidí v jednotlivých situacích je pro lidský ţivot 

ústřední. Z tohoto hlediska je ovšem velký rozdíl, jestliţe člověk ţije existenciální smysl 

nebo smysl zdánlivý (např. sledování vlastní kariéry, sociální akceptace, apod.), který vede 

do proţitkové prázdnoty (Längle, podle Ulrichová, 2010). 

 

Domnívám se, ţe případné proţívání ztráty smyslu nebo případné proţívání 

zdánlivého smyslu výkonu práce pracovníků terénní sociální práce, musí negativně 

                                                 
16 Tuto představu je moţné doloţit například faktem, ţe se před pár lety objevila cílená předvolební hesla 

představitelů několika vlivných politických stran. Výroky typu „pryč s narkomany“ či „v zájmu našich dětí – 

nulová tolerance feťákům,“ jsou nepochybně spojeny s ostrakizací uţivatelů nealkoholových drog (Mravčík a 

kol., 2010), coţ by podle mého názoru mohlo postupem času vést většinovou společnost k odmítnutí 

sociálních programů, které se uţivatelům nealkoholových drog věnují. Myslím si, ţe by tím mohla být 

ohroţena především veřejností do značné míry kontroverzně přijímaná terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. 
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ovlivňovat kvalitu jejich aktivní práce
17

 s uţivateli nealkoholových drog, coţ povaţuji za 

zásadní problém. Podle mého názoru můţe tento problém vyvolat negativní důsledky - 

jednak pro cílovou skupinu uţivatelů nealkoholových drog (které by v takovém případě byla 

poskytována nekvalitní sociální pomoc) a jednak pro celou společnost (která by, díky takto 

značně narušené koncepci kvalitně poskytované terénní sociální práce, jiţ nemohla 

předpokládat efektivní maximalizaci snahy o ochranu společnosti před šířením zdravotních 

rizik spojených s uţíváním nealkoholových drog). 

 

Poznávacím cílem této diplomové práce je proto nalézt odpověď na hlavní výzkumnou 

otázku, která zní: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastním proţívání 

smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog?“ 

 

 

5.2. Metoda a strategie výzkumu 

 

Metoda výzkumu 

Ve vztahu k  povaze výše uvedené hlavní výzkumné otázky jsem se rozhodl pouţít ve své 

diplomové práci metodu porozumění. Tuto metodu jsem zvolil proto, ţe předpokládanou 

snahou bylo získat informace o tom, jakým způsobem pojednávají pracovníci o vlastním 

proţívání smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. Snahou je 

tedy obecně řečeno zjistit, jaké významy si tito pracovníci spojují s vlastním proţíváním 

smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. 

 

Strategie výzkumu 

Pro nalezení odpovědi na hlavní výzkumnou otázku jsem se rozhodl vyuţít kvalitativní 

(primárně induktivní) strategii, která koresponduje se zvolenou metodou porozumění 

(Disman, 2011). Kvalitativní strategie je vhodná pro zachycení dat o pohledech 

dotazovaných zevnitř (Ragin, 1994). Podle Dismana (2011) je cílem kvalitativní strategie 

vytváření nových hypotéz a nového porozumění. Kvalitativní strategie umoţňuje získat 

hloubková data a komplexní obraz zkoumaných jevů a problémů v jejich přirozeném 

                                                 
17 Aktivní práce s klientem je jádrem sociálních sluţeb aktuální sociální politiky, jejichţ centrem pozornosti je 

klient sám (Navrátil, 1995, podle Navrátil, 1998). 
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prostředí. Přitom je ovšem nezbytné správně pochopit a interpretovat to, co účastníci 

proţívají a jak vytvářejí sociální realitu (Švaříček, Šeďová, 2007, Reichel, 2009). 

 

Ve vztahu k základní výzkumné otázce, tedy konkrétně proto, ţe mou snahou je 

porozumět promluvám pracovníků terénní sociální práce o jejich vlastním proţívání výkonu 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, jsem se rozhodl vzít na zřetel 

fenomenologický přístup kvalitativní strategie (Hendl, 2005). „Hlavním cílem 

fenomenologického zkoumání je popsat a analyzovat proţitou zkušenost se specifickým 

fenoménem, kterou má určitý jedinec nebo skupina jedinců.“ (Hendl, 2005, s. 128). 

Výzkumník se tedy podle Hendla (2005) snaţí proniknout do vnitřního světa jedince (v 

tomto případě pracovníka terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog), aby 

porozuměl významům, jeţ fenoménu (vlastnímu proţívání výkonu terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog) přikládá. 

Výzkumník následně analyzuje získaná data, aby zachytil esenci (význam, strukturu a 

podstatu) proţité zkušenosti (Hendl, 2005, Plháková, 2006). „V rámci fenomenologické 

studie se vytváří popis a interpretace sdělených proţitků. Výsledkem je text, který „zní 

pravdivě“ pro toho, kdo měl danou zkušenost s daným fenoménem, a poskytuje vzhled pro 

toho, kdo ji neměl.“ (Hendl, 2005, s. 128). 

I přes to, ţe Hendl (2005) uvádí, ţe při fenomenologickém přístupu není třeba začínat 

nějakou určitou výzkumnou otázkou, natoţ pak vycházet z dílčích výzkumných otázek, 

rozhodl jsem se vybrané dílčí výzkumné otázky vyplývající z teoretické části této 

diplomové práce operacionalizovat a pouţít je při zjišťování dat. 

 

 

5.3. Technika zjišťování 

 

Při fenomenologickém zkoumání se podle Hendla (2005) data obvykle shromaţďují pomocí 

kvalitativního rozhovoru. „Účastník je vyzván, aby reflektoval svoji zkušenost a vyprávěl, 

jakou měla pro něho význam.“ (Hendl, 2005, s. 128). 

 

Jako techniku zjišťování jsem původně zamýšlel (s ohledem k fenomenologickému 

přístupu kvalitativní strategie výzkumu), pouţít hloubkový rozhovor neboli nestrukturované 

interview či volný rozhovor provedený v jednom cyklu, dále (v případě potřeby) doplněný 

rozhovorem pomocí návodu (Miovský, 2006, Hendl, 2005, Reichel, 2009). 
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Po konzultaci s vedoucí této diplomové práce Dipl.-Theol. Univ. Stanislavou 

Ševčíkovou, Ph.D. jsem se ovšem nakonec rozhodl pouţít jako techniku zjišťování pouze 

rozhovor pomocí návodu neboli polostrukturovaný rozhovor (Miovský, 2006, Hendl, 2005, 

Reichel, 2009). Pomocí operacionalizace dílčích výzkumných otázek jsem vytvořil návod 

k rozhovoru
18

, tedy seznam otázek a témat, které je důleţité v rámci rozhovoru probrat 

(Hendl, 2005). Tento návod má podle Hendla (2005) zajistit, ţe se skutečně dostane na 

všechna (pro výzkum) nezbytná témata. 

 

Při této technice zjišťování je ovšem na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí 

získává informace, které osvětlí daný problém. Dále tazateli zůstává také moţnost volnosti 

při přizpůsobování formulací otázek podle konkrétní situace (Hendl, 2005, Miovský, 2006). 

Miovský (2006) také uvádí, ţe polostrukturovaný rozhovor je zřejmě nejrozšířenější 

podobou metody rozhovoru, která dokáţe řešit mnoho nevýhod nestrukturovaného i plně 

strukturovaného rozhovoru. Při realizaci polostrukturovaného rozhovoru jsem podle 

Miovského (2006) pouţíval následné inquiry, tedy upřesnění nebo vysvětlení odpovědi 

respondenta. „Znamená to, ţe si necháváme například vysvětlit, jak danou věc myslí. 

Ověříme si, ţe jsme ji správně pochopili a interpretovali, klademe různé doplňující otázky a 

téma rozpracováváme do hloubky, do jaké je to uţitečné vzhledem k cílům a definovaným 

výzkumným otázkám.“ (Miovský, 2006, s. 160). 

 

 

5.4. Jednotky zkoumání a zjišťování a jejich výběr 

 

Jednotkou zkoumání jsou autentická explicitní sdělení (promluvy) pracovníků terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog (terénních sociálních pracovníků a terénních 

pracovníků) o jejich vlastním proţívání výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. Jednotkou zjišťování jsou tedy pracovníci terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog. 

 

 

Creswell (1998, podle Hendl, 2005) se domnívá, ţe při fenomenologické studii je 

vhodné provádět rozhovory s 10 aţ 15 jedinci. Hendl (2005) ovšem uvádí, ţe jiní autoři 

                                                 
18

 Viz 5.5. Dílčí výzkumné otázky a jejich operacionalizace a příloha č. 2 Předpokládaný scénář rozhovoru 
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doporučují zastavit sběr dat, jestliţe nová data jiţ nepřinášejí nové poznatky (teoretická 

saturace). 

 

Výběr respondentů 

Výzkumný vzorek byl vybrán metodou záměrného výběru. Podle Miovského (2006) se 

jedná o postup, kdy cíleně vyhledáváme účastníky podle jejich určitých vlastností, které se 

vztahují k naplnění cílů dané práce. Kritériem výběru je tedy vybraná (určená) vlastnost 

nebo stav. Osobně jsem si zvolil dvě kritéria: 1.) pracovní poměr v rámci sluţby sociální 

prevence „Terénní programy“ zaměřené na cílovou skupinu uţivatelů nealkoholových drog 

a současně výkon pracovní pozice terénní sociální pracovník nebo terénní pracovník a 2.) 

různá délka pracovního poměru v terénních programech zaměřených na uţivatele 

nealkoholových drog. Se záměrem získat různorodá pojednání o proţívání výkonu terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog jsem se tedy rozhodl oslovit pracovníky 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog třech kategorií (viz Tabulka č. 1, 2 a 

3 níţe), vyhraničených právě délkou jejich pracovního poměru. 

 

Podle Pattona (1990, podle Miovský, 2006) to tedy znamená, ţe jsem na základě 

stanovených kritérií cíleně vyhledal pouze ty jedince, kteří soubor těchto kritérií splňují a 

současně byli také ochotní se do výzkumu zapojit. Základní informace o respondentech 

uvádím v příloze č. 1. Etické aspekty výzkumu uvádím v příloze č. 3. 

 

Realizaci sběru dat jsem ukončil po jedenáctém rozhovoru, kdy podle mého názoru 

došlo k výše popisované teoretické saturaci (Hendl, 2005). 

 

Tabulka č. 1 - Respondenti 1. kategorie (délka pracovního poměru do necelých 2 let) 

Respondent A1, respondent C1 a respondent K1. 

Pracovní pozice / 

pohlaví 

 

Terénní sociální 

pracovník 

 

Terénní pracovník 

muţi 0 
 

1 

ţeny 2 0 
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Tabulka č. 2 - Respondenti 2. kategorie (délka pracovního poměru od 2 do necelých 4 let) 

Respondent E2, respondent F2, respondent G2 a respondent H2. 

Pracovní pozice / 

pohlaví 

 

Terénní sociální 

pracovník 

 

Terénní pracovník 

muţi 1 
 

0 

ţeny 2 1 

 

 

Tabulka č. 3 - Respondenti 3. kategorie (délka pracovního poměru od 4 a více let) 

Respondent B3, respondent D3, respondent I3 a respondent J3. 

Pracovní pozice / 

pohlaví 

 

Terénní sociální 

pracovník 

 

Terénní pracovník 

muţi 1 
 

0 

ţeny 3 0 

 

 

5.5. Dílčí výzkumné otázky a jejich operacionalizace 

 

Hlavní výzkumná otázka této diplomové práce zní: „Jak pracovníci terénní sociální práce 

pojednávají o vlastním proţívání smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog?“ Rozborem této otázky jsem vyvodil kontextuální pojmy (výkon 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog a pracovníci terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog). Klíčovým pojmem je „pojednání o vlastním proţívání 

smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog“. 

Po vypracování teoretické části této diplomové práce povaţuji za nejdůleţitější 

následující aspekty tohoto pojmu: pojednání o vlastní motivaci k výkonu terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog, pojednání o vnímání vlastních cílů spojených 
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s výkonem terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, pojednání o vlastním 

proţívání hodnot výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog a pojednání 

o proţívání emocí v kontextu vlastního výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. 

 

Dílčí výzkumné otázky 

Z teoretické části práce vyplynulo osm dílčích výzkumných otázek, uvedených ve čtvrté 

kapitole této práce. Pro nalezení odpovědi na hlavní výzkumnou otázku ovšem, podle mého 

názoru, postačuje získat odpovědi na následující (operacionalizované) dílčí výzkumné 

otázky, které mi umoţnilo vytvořit vymezení nejdůleţitějších aspektů klíčového pojmu 

hlavní výzkumné otázky v průběhu celé třetí kapitoly této práce. 

 

Operacionalizace dílčích výzkumných otázek 

DVO 1) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastní motivaci k výkonu 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

Charakteristikou jednotky zkoumání, na niţ se ptá tato dílčí výzkumná otázka, jsou 

(pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) pojednávaná témata a 

pojmy spojené s motivací k vlastnímu výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. V přepisech rozhovorů jsem tedy vyhledával autentická explicitní 

vyjádření pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog o tématech, jeţ 

vymezují následující indikátory, ke kterým vţdy uvádím (z nich) vyplývající předpokládané 

otázky do předpokládaného scénáře rozhovoru: 

- promluvy o příčinách výběru zaměstnání: Můţeš nějak reflektovat, co tě vedlo k tomu, 

ţe jsi začal(a) pracovat s lidmi, tedy celkově v oboru sociální práce? Co tě vedlo 

k tomu, ţe jsi začal(a) pracovat jako terénní (sociální) pracovník/pracovnice s uţivateli 

nealkoholových drog? 

- promluvy o moţnostech osobního růstu při výkonu zaměstnání: Jak vnímáš moţnosti 

tvého vlastního odborného růstu při výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog? Jak vnímáš příleţitost k pracovnímu postupu (povýšení) ve tvé 

práci? A obecněji v profesi? 

- promluvy o vnímání prestiţnosti zaměstnání: Co si myslíš o společenské prestiţnosti 

tvé práce? Jak vnímáš postavení tvojí profese? Vnímáš ještě nějaké společenské 

aspekty spojené s výkonem tvojí práce? 
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- promluvy o vnímání stability pracovního místa: Jak vnímáš stabilitu tvého pracovního 

místa z hlediska organizace? Jak vnímáš stabilitu tvého pracovního místa z tvého 

osobního hlediska? 

- promluvy o mzdovém ohodnocení: Jak jsi spokojen(a) nebo nespokojen(a) 

se mzdovým ohodnocením tvé práce? 

 

DVO 2) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastních cílech spojených 

s jejich výkonem terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

Charakteristikou jednotky zkoumání, na niţ se ptá tato dílčí výzkumná otázka, jsou 

(pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) pojednávaná témata a 

pojmy spojené s cíli, které se vztahují k jejich výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. V přepisech rozhovorů jsem tedy vyhledával autentická explicitní 

vyjádření pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog o tématech, jeţ 

vymezují následující indikátory, ke kterým vţdy uvádím (z nich) vyplývající otázky do 

předpokládaného scénáře rozhovoru: 

- promluvy o vědomém směřování v současném zaměstnání: Čeho bys chtěl(a) 

dosáhnout ve tvém současném zaměstnání? Jakým způsobem o to usiluješ? Který 

z těchto tvých osobních cílů vnímáš jako nejdůleţitější? Co pro to děláš a co ještě 

podle tebe bude potřeba udělat? Vnímáš nějaké překáţky, které ti znesnadňují 

dosaţení tohoto cíle? Pokud ano, tak jaké? 

- promluvy o vědomém profesním směřování: Čeho bys chtěl(a) ve svém pracovním a 

profesním ţivotě dosáhnout a jakým způsobem o to usiluješ? Jaké práci by ses chtěl(a) 

v budoucnu věnovat? Jaké cílové skupině? Který z těchto tvých osobních cílů vnímáš 

jako nejdůleţitější? Jak s tím podle tebe souvisí to, ţe děláš zrovna tuhle práci? Co pro 

to děláš a co ještě podle tebe bude potřeba udělat? Vnímáš nějaké překáţky, které ti 

znesnadňují dosaţení tohoto cíle? Pokud ano, tak jaké? 

 

DVO 3) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastních hodnotách jejich 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

Charakteristikou jednotky zkoumání, na niţ se ptá tato dílčí výzkumná otázka, jsou 

(pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) pojednávaná témata a 

pojmy spojené s proţíváním hodnot jejich výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. V přepisech rozhovorů jsem tedy vyhledával autentická explicitní 

vyjádření pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog o tématech, jeţ 
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vymezují následující indikátory, ke kterým vţdy uvádím (z nich) vyplývající otázky do 

předpokládaného scénáře rozhovoru: 

- promluvy o vnímání záţitkových hodnot vlastního zaměstnání: Vnímáš něco krásného 

ve své práci? Pokud ano, tak co? 

- promluvy o vnímání tvůrčích hodnot vlastního zaměstnání: Vnímáš nějakým 

způsobem, ţe konkrétně ty jako terénní (sociální) pracovník/pracovnice můţeš 

vykonat něco hodnotného prostřednictvím tvojí práce? Pokud ano, co a jak? 

- promluvy o vnímání postojových hodnot vlastního zaměstnání: Vnímáš nějakým 

způsobem to, ţe by byla terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog 

v něčem hodnotná, významná (cenná)? Pokud ano, tak v čem a proč? Má pro tebe 

osobně tvoje současná práce ještě nějakou další hodnotu? Pokud ano, tak jakou a 

proč? Pokus se představit si a popsat, jak by to podle tebe vypadalo, kdyţ by terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog v České republice neexistovala. 

 

DVO 4) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastním proţívání emocí 

v kontextu vlastního výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

Charakteristikou jednotky zkoumání, na niţ se ptá tato dílčí výzkumná otázka, jsou 

(pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) pojednávaná témata a 

pojmy spojené s vlastním proţívání emocí v kontextu vlastního výkonu terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog. V přepisech rozhovorů jsem tedy vyhledával 

autentická explicitní vyjádření pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových 

drog o tématech, jeţ vymezují následující indikátory, ke kterým vţdy uvádím (z nich) 

vyplývající otázky do předpokládaného scénáře rozhovoru: 

- promluvy o vědomém proţívání v zásadě pozitivních emocí: Mohl(a) bys mi popsat, 

jestli z tvojí práce vyplývají nějaké příjemné pocity a emoce? Pokud ano, tak v jakých 

situacích je pociťuješ? Pociťuješ někdy uspokojení z téhle práce? Pokud ano, tak 

v jakých situacích? Pociťuješ něco krásného ve své práci? Pokud ano, tak co? 

- promluvy o vědomém proţívání v zásadě negativních emocí: Mohl(a) bys mi popsat, 

jestli z tvojí práce vyplývají nějaké nepříjemné pocity a emoce? Pokud ano, tak 

v jakých situacích je pociťuješ? Pociťuješ něco otřesného ve své práci? 

- promluvy o poměru vědomého proţívání pozitivních a negativních emocí: Mohl(a) 

bys mně popsat tvůj osobní vztah k terénní sociální práci s uţivateli nealkoholových 

drog? Dokázal(a) bys mně nějak popsat tvůj osobní vztah ke konkrétním činnostem, 

které v rámci tvé práce vykonáváš? Pociťuješ na sobě nějakým způsobem riziko 
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syndromu vyhoření? Jak? Jak často? Kdy (při čem)? Jaké pocity a emoce převládají 

při tvojí práci? 

Předpokládaný scénář rozhovoru uvádím v příloze č. 2. 

 

 

5.6. Analýza dat 

 

Pro analýzu získaných dat jsem se rozhodl vyuţít kombinace otevřeného a axiálního 

kódování (Hendl, 2005) s přihlédnutím k fenomenologické analýze a interpretaci dat, jak ji 

zjednodušeně popisuje Hendl (2005). „Kódováním se rozumí rozkrytí dat směrem k jejich 

interpretaci, konceptualizaci a nové integraci.“ (Hendl, 2005, s. 246). 

 Otevřené kódování se uskutečňuje prvním průchodem daty. Vyuţívá se pro rozlišení a 

lokalizaci témat, kterým výzkumník následně přiřazuje označení. Vytvořený seznam témat 

výzkumník následně třídí, organizuje, kombinuje a doplňuje v další analýze (Hendl, 2005). 

Strauss a Corbinová (1999) uvádějí, ţe otevřené kódování je proces analýzy údajů, 

konkrétně proces rozebírání, prozkoumávání, porovnávání, konceptualizace a kategorizace 

získaných dat. Kategorizace je pak proces upořádání pojmů do tříd. 

„Tato třída je objevena, kdyţ se při vzájemném porovnávání pojmů zdá, ţe náleţí 

podobnému jevu. Takto jsou pojmy seskupovány do vyššího řádu – pod abstraktnější pojem 

nazývaný kategorie.“ (Strauss, Corbinová, 1999, s. 42). Tato analýza následně podle Hendla 

(2005) tvoří výchozí bod pro další krok, jímţ je axiální kódování. 

 Strauss a Corbinová (1999) uvádějí, ţe axiální kódování je označením pro soubor 

postupů, které umoţňují údaje po otevřeném kódování znovu uspořádat novým způsobem, 

prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi. 

„Aby výzkumník odhalil vztahy mezi různými kategoriemi, musí zkoumat, které 

kombinace znaků v kategorii jsou propojené s jinou kombinací znaků v jiné kategorii. To 

není moţné udělat pouze na základě dat.“ (Hendl, 2005, s. 248). Pro formulování vztahů 

navrhují Strauss a Corbinová (1999, podle Hendl, 2005) pouţít obecné kódovací paradigma. 

Ve své práci jsem se ovšem řídil spíše slovy Glasera (podle Hendl, 2005), který odmítá 

omezení pouze na jedno kódovací paradigma a poţaduje pro badatele co největší volnost. 

„Ačkoliv otevřené a axiální kódování jsou odlišné analytické postupy, badatel se při 

reálné analýze neustále pohybuje mezi oběma typy kódování.“ (Strauss, Corbinová, 1999, s. 

71). 
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5.7. Předpokládané limity výzkumu 

 

Základní limity, které by mohly ovlivnit můj výzkum, spatřuji ve stanovené technice 

zjišťování, která podle mého názoru jistým způsobem neumoţňuje, i přes veškerou mou 

snahu, respondenty nijak neovlivňovat, povaţovat explicitní autentická vyjádření 

pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog za jednoznačně 

autentická (respektive spontánní) a mou osobou neovlivněná. Podle Miovského (2006) je 

ovšem výzkumník vţdy určitým způsobem ovlivněn a dále ovlivňuje také okolí, coţ je při 

kvalitativním výzkumu nutné akceptovat. 

Striktně fenomenologická technika zjišťování dat by také vyţadovala nestrukturované 

rozhovory provádět v několika cyklech, oproti polostrukturovanému rozhovoru o jednom 

cyklu, který jsem (z hlediska mojí nezkušenosti s vedením nestrukturovaného rozhovoru a 

z hlediska časového harmonogramu tvorby této diplomové práce) pouţil ve svém výzkumu. 

Domnívám se, ţe dalším moţným limitem můţe být teoretická vzájemná osobní 

známost pracovníků či do jisté míry zjevně společné hodnoty identifikovatelné podle 

podobného vzhledu a mládí (do 30 let) jednotlivých pracovníků terénní sociální práce. 

Dalším faktorem také můţe být převaha ţen v zastoupení respondentů. 

Důleţitým předpokládaným limitujícím faktorem mého výzkumu můţe být také 

značná sloţitost zvoleného tématu, tedy například skutečnost, ţe smysl ţivotní situace bývá 

spíše intuitivně a spontánně vycítěn a nalezen (Frankl, 1994a, Frankl, 1994b, Prochaska, 

Norcross, 1999, Längle, 2002, Yalom, 2006, Slabý, 2009). Podle Frankla lze díky svědomí 

odhalit jedinečný a neopakovatelný smysl kaţdé situace (Křivohlavý, 1994, Ševčíková, 

2003, Tavel, 2007). Zároveň však podle Frankla (podle Křivohlavý, 1994) svědomí nelze 

chápat jako neomylný hlas v nás, jelikoţ je (jako vše v nás) podřízeno lidské omezenosti. 

Längle (2002) dále uvádí, ţe kdybychom pokládali za pravé pouze to, co si člověk plně 

uvědomuje, byla by to intelektuální domýšlivost, jíţ by padla za oběť lidská velikost 

(Längle, 2002). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

6. Interpretace dílčích výzkumných otázek 

 

V šesté (závěrečné) kapitole této magisterské diplomové práce, která se věnuje tomu, jak 

pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastním proţívání smyslu výkonu terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, dochází k interpretaci dat, která jsem získal 

prostřednictvím realizovaných rozhovorů s jedenácti pracovníky terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog. Tato kapitola je rozdělena do čtyř částí, které korespondují 

s vymezenými dílčími výzkumnými otázkami. V závěru kaţdé z těchto čtyř podkapitol 

odpovídám na danou dílčí výzkumnou otázku. 

 

 

6.1. Motivace pracovníků k výkonu terénní sociální práce 

 

„Motivace lidí k práci není jednoduchou záleţitostí.“ (Kocianová, 2010, s. 26). Podle 

Kohoutka (2008) je nezbytné při motivačním rozboru neopomínat, ţe můţe být rozpor mezi 

skutečnými a deklarovanými motivy a ţe existují nejen motivy, o nichţ člověk můţe 

vypovídat - tedy uvědomělé (vědomé), ale i neuvědomělé (nevědomé) motivy. 

Kohoutek (2008) také uvádí, ţe člověk dokáţe někdy předstírat motivy, které nemá, 

nebo skrývat ty, které povaţuje za morálně neţádoucí. I přes tyto problematické aspekty 

první dílčí výzkumná otázka zní: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastní 

motivaci k výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog?“ 

 

Charakteristikou jednotky zkoumání, na niţ se ptá tato dílčí výzkumná otázka, jsou 

(pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) pojednávaná témata a 

pojmy spojené s motivací k jejich výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových 

drog. Tato podkapitola je tedy zaměřena na interpretaci autentických explicitních vyjádření 

pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog o tématech vymezených 

předem definovanými indikátory. 
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Interpretace pojednání o motivaci k výběru pomáhající profese 

 

Respondenti A1, H2 a J3 pojednávali o svoji motivaci k výběru pomáhající profese jako o 

dlouhodobě zacílené ţivotní cestě tímto směrem: „Já jsem to tak měla už od základky, ale 

nevím, jak to přesně vzniklo, že jsem měla tu potřebu pomáhat lidem, ale vím, že jsem jako 

vždycky chtěla nebo věděla, že chci pracovat s lidma.“ (respondent A1). Podobným 

způsobem bych také mohl interpretovat motivaci k výběru pomáhající profese respondenta 

B3, ovšem rozšiřujícím faktorem je podle mého názoru osobněji deklarovaný rozměr 

empatie k lidem: „...já jsem vyrostla v nějaké jako, v podstatě rodině, která se nazývá 

sociálně slabší rodina. Tak jsem přemýšlela, že bych chtěla dělat něco, pomáhat jiným 

lidem, kteří jsou také sociálně slabší.“ 

Motivaci respondentů E2 a G2 k výběru pomáhající profese interpretuji jako snahu 

začít pracovat v konkrétní sféře zaměřené na problematiku uţívání nealkoholových drog. 

„Tak jsem si říkal, v čem bych mohl bejt dobrej, o čem něco vím. Byla to problematika drog 

jo, ne samotná cílovka.“ (respondent E2). „Já jsem teda vždycky chtěla pracovat tady s tou 

cílovou skupinou, nikdy jsem nepřemýšlela nad žádnou jinou.“ (respondent G2). 

Respondent C1 svoji motivaci k výběru profese spatřoval v osobním zájmu a zaujetí 

člověkem a jeho ţivotem vůbec. 

Oproti tomu respondenti D3, F2, I3 a K1 při svém pojednání o motivaci k výběru 

pomáhající profese zdůrazňovali význam souhry různých okolností a náhod: „Všecko to 

byly takový náhody.... Jakože mmm, no... Tak to vypadá možná zajímavě.“ (respondent D3). 

 

 

Interpretace pojednání o motivaci k výběru terénní sociální práce s uživateli drog 

 

V předchozí části textu jsem interpretoval motivaci respondentů E2 a G2 k výběru 

pomáhající profese jako snahu začít pracovat v konkrétní sféře zaměřené na uţívání 

nealkoholových drog. S tím je také velmi úzce spojeno jejich pojednání o motivaci k jejich 

výběru zaměstnání v terénních programech s uţivateli drog. Jako významný faktor v 

motivaci respondentů G2 a E2 k výběru konkrétního zaměstnání proto na základě jejich 

výpovědí interpretuji faktor osobně deklarovaného rozměru empatie k dané problematice: 

„...tohle prostředí mně bylo blízký, ne-li přirozený svým způsobem, ale souhrou okolností 

jsem já, svým asi dobrým genetickým materiálem, pohodovou rodinou a vším, neskončil 
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nějak špatně.“ (respondent E2). Respondent G2 uvedl: „...chtěla jsem to dělat, protože jsem 

mezi tady těma uživatelama – jestli to tak můžeme nazvat – vyrůstala...“ 

Respondenti A1, C1, D3, F2, H2, I3 a J3 podobně (ovšem podle mého názoru velmi 

jiným způsobem) pojednávali o svoji motivaci k výběru terénní sociální práce z pohledu 

zájmu o cílovou skupinu uţivatelů nealkoholových drog. V tomto kontextu je podle mého 

názoru zajímavé právě pouţití pojmů při vyjadřování této skutečnosti. Například 

respondenti I3 a J3 pouţívali například pojmů „fascinace“ nebo „nadšení“ a respondenti 

A1, C1, D3 a F2 pouţívali mírnějšího pojmu „zájem“. Respondent A1 uvedl: „...tak možná 

už tehdy to nějak tak začalo, že mě to začalo zajímat.“ Respondent J3 mimo jiné uvedl: 

„...tak jsem chtěla zkusit něco jinýho a nějak mě fascinovali uživatelé a vůbec jako drogová 

scéna a drogovej svět.“ 

 

Respondenti D3 a K1 při svém pojednání o motivaci k výběru konkrétního zaměstnání 

zdůrazňovali význam souhry různých okolností a náhod: „...takže u toho jsem skončila až 

tady vyloženě jako náhodou.“ (respondent K1). 

Na základě analýzy rozhovorů dále konstatuji, ţe dalším důleţitým motivačním 

faktorem, který sehrál významnou roli při výběru pracovního zařazení pracovníků v rámci 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, byla u respondentů A1, B3, D3, H2 

zkušenost z praxe v rámci studia na univerzitě nebo na vyšší odborné škole: „A jak jsem 

začala chodit na praxi sem, tak jsem zjistila, že to jako chci dělat.“ (respondent A1). „Takže 

to nebylo, že bych jako po tom toužila a právě s injekčními uživateli nebo že by to byl nějaký 

sen, ale já jsem se v tom našla.“ (respondent B3). Podobně i respondenti C1 a G2 popisují 

vliv zkušenosti z dobrovolnického výkonu této činnosti. 

Respondenti A1, F2, H2, I3 dále pojednávali o svojí motivaci k výběru konkrétního 

zaměstnání v terénních programech s uţivateli nealkoholových drog z pohledu neobvyklosti 

a specifičnosti vykonávané pracovní činnosti: „...že jsem součástí prostě trošku 

undergroundu a prostě, že vidím někam, kde nevidí běžná společnost.“ (respondent I3). 

Respondenti A1 a H2 dále popisovali svoji motivaci k výběru svého zaměstnání 

z pohledu rozpoznání vyhovujícího pracovního týmu. Respondent C1 podobně povaţoval za 

důleţitý vliv dobrých referencí vztahujících se ke konkrétnímu pracovnímu týmu. 
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Interpretace motivace z hlediska pojednání o vnímání prestižnosti pracovního poměru 

 

Respondenti A1, B3, D3, E2, F2, G2, H2, I3 a K1 pojednávali o vnímání prestiţnosti 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog převáţně v negativním 

smyslu. „Většina to vnímá špatně. Jakože právě mají zaškatulkovaný to, že to je 

podporování, že jim dáváme ty stříkačky a podobně.“ (respondent G2). Ve stejném duchu 

také pojednával respondent D3: „...spíš to je práce, kterou se jako člověk diví, proč vůbec... 

a proč vůbec to oni jako mají platit takovouhle službu, tím pádem ty pracovníky, který to 

dělají.“ Respondent F2 toto dále rozšiřuje o další niterný rozměr pohledu: „...a jsme 

odsouzení hodní, protože lidi s cukrovkou taky nemají zadarmo stříkačky a tak proč by tahle 

cílová skupina je měla mít.“ Podobně respondent E2 uvádí: „Ta sociální práce s uživateli 

drog a obecně sociální práce je jako tak, aspoň je to můj dojem z médií a z vyjádření všech 

možných lidí, co jsem někdy potkal, takovej jako póvl, takovej jako okraj. Že člověk pro to 

dělá, věří tomu, a když víš, že to široký okolí to úplně tak stejně nevnímá, tak je to taková 

dejme tomu překážka v tom, v tom pokračovat no, asi pro mě největší. Což jako nenosím 

v hlavě každej den, ale jako když se nad tím takhle zamyslím, tak to tak rozhodně mám.“ 

 

Respondenti A1, D3, E2, G2, I3 a K1 tedy v této souvislosti také pojednávali o 

vlastním nepříjemném emocionálním proţívání tohoto jevu. Z tohoto hlediska je podle 

mého názoru moţné hovořit o (pro pracovníky) více či méně demotivujícím faktoru k 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog: „...spousta lidí to prostě 

nechápe a teď je rozdíl, jakože když člověk řekne „jsem sociální pracovník“, tak se to ještě 

docela dá. A pak když člověk přidá, že je terénní sociální pracovník s uživateli drog, tak... 

tak je to ještě horší.“ (respondent A1). „Byla bych ráda, aby mně to bylo fakt jedno, ale je 

mně to jako fakt nepříjemný, že mě někdo považuje prostě za nevim, někoho, teď nevim, jak 

to jako nazvat, že někdy se mně to nechce ani říkat, že vím nebo očekávám jaká bude reakce, 

takže říkám, sociální pracovnice... a ještě když se doptávají, tak řeknu terénní sociální 

pracovnice a až když se zeptaj, tak jako řeknu, ale když vidím tu reakci, tak to je mi 

nepříjemný.“ (respondent D3). 

Například respondenti H2 a I3 pojednávali v tomto ohledu o jisté formě proţitkové 

otupělosti: „Nebo jako se hodně setkáváme s lidma jako v oboru, takže už to tak asi 

neřešíme, spíš cítíme, že je to takový normální.“ (respondent H2). Respondent I3 pojednává 

podobným způsobem: „Ty nemáš vděčnost ani od klientů, to vůbec nedostaneš tu vděčnost 

a od lidí prostě taky ne. Někdy ti prostě řeknou, že děláš dobrou práci, ale není to vůbec 
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pravidlo. Jakože musíš si hledat nějaké ty svoje hodnoty v tom. Takže s tím tak jako počítáš 

prostě, neděláš to jako proto, aby tě lidi plácali po ramenou.“ 

 

Co se týče pozitivního vnímání prestiţnosti výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog, pojednávali respondenti A1, B3, D3, E2, F2, G2, H2, I3 a K1 

zejména o menšinovém vymezení osob, o subkulturních částech společnosti, o společnosti 

kolegů ze stejného nebo podobného pracovního prostředí, o odborné sféře společnosti, o 

lidech mladšího věku a o lidech s vyšším vzděláním. „Už to není taková bída jako před tím, 

částečně kvůli médiím, částečně kvůli tomu, že se objevily ty výsledky, že to HIV se 

v Čechách daří udržet na dobrý úrovni, ale myslím si, že je to spíš mezi jako vzdělanýma 

lidma... je ta prestiž vyšší, než mezi nevzdělanýma lidma.“ (respondent F2). Podobně se 

vyjádřil také respondent K1: „Spíš se mi stává, že to chápou víc mamky s dětma.“ 

 

Respondenti C1 a J3, pojednávali o vnímání společenské rozpolcenosti při 

zpracovávání otázky prestiţnosti výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových 

drog. Respondent C1 uvádí: „...spousta lidí to vnímá jako takovou hodně prosociální 

činnost a myslím si, že to hodně kladně hodnotí lidi, kteří to dělají, ale na druhou stranu je 

tam zase druhá kategorie lidí, kteří mají určitou averzi vůči lidem se závislostma, drogově 

závislýma a podobně, kteří to nějakým způsobem shazují, takže vnímám tady tu dvojakost 

názorů.“ 

 

Respondent I3 dále jako jediný autenticky rozšířil svoje pojednání o další důleţitý 

společenský aspekt výkonu zaměstnání v terénních programech s uţivateli nealkoholových 

drog. V tomto ohledu také pojednával o smyslu zaměstnání: „Sice jako financování, to 

samozřejmě není ideální, ale jsem rád, že je to prostě legální a oficiálně se uznává, že tento 

přístup jako má smysl. Což je dobrý, protože to tak ani v Evropě není všude.“ 

 

 

Interpretace motivace z hlediska pojednání o mzdovém ohodnocení práce 

 

S pojednáním o prestiţnosti zaměstnání také velmi úzce souvisí téma spojené s vnímáním 

mzdového ohodnocení výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. 

Respondenti A1, B2, C1, D3, E2, F2 a G2 uváděli, ţe jim plat v současné době stačí, 

ale vyjadřují obavy z nedostatku finančních prostředků, pokud by si například měli zaloţit 
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rodinu: „Jako mně to stačí, když jsem jako sama za sebe, neživím rodinu, tak je to 

v pořádku.“ (respondent B3). „Teď si myslím, že ty váhy jsou jako vychýlený a kdybych 

teďka jako měl čekat rodinu, tak bych z toho byl docela dost nešťastnej. Jako za takových 

finančních podmínek.“ (respondent E2). 

Respondenti D3, E2, F2, G2, H2, I3, J3 a K1 také uvádějí, ţe si myslí, ţe by si 

zaslouţili vyšší plat za práci, kterou vykonávají: „...ten propad je docela výraznej a jde 

vidět, jako jak to ta společnost hodnotí a je to takový dost, hmm, demotivující v podstatě 

no.“ (respondent E2). Podobně respondent I3 uvádí: „...děláme za almužnu práci, kterou 

má dělat stát a není to moc jako slyšet jo, takže si myslím, že to je debilní, že prostě fakt stát 

snižuje výdaje na sociální služby a odírá zaměstnance a snižuje kvalitu prostě služeb.“ 

Z tohoto hlediska je podle mého názoru moţné hovořit o druhém (pro pracovníky) 

více či méně demotivujícím faktoru k výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. 

 

 

Interpretace motivace z hlediska pojednání o možnosti osobního růstu při zaměstnání 

 

Všichni respondenti pojednávali o moţnostech osobního růstu při zaměstnání z hlediska 

dalšího vzdělávání v podobě povinných a nepovinných kurzů. „Takže jako a vzhledem 

k tomu, jak nabývají ty kompetence, tak se člověk do toho dovzdělává, doplňujou se 

metodologie atd. Takže v tomhle tom já rozhodně mám pocit, jako že jdu dál, že rostu. 

Pokud člověk samozřejmě chce, tak se může samozřejmě dovzdělávat dál nebo platit nějaký 

věci navíc. To je jako hodně o tom, co chceš a jak seš finančně limitovanej no.“ (respondent 

E2). Respondent K1 uvedl: „Určitě je to v tom vzdělávání, v tom růstu těch informací, který 

se jako dají využít nejen tady v té problematice nebo v té cílovce, ale kdekoliv jinde.“ 

Respondenti A1, C3, E2, F2, H2, J3 a K1 také v kontextu osobnostního růstu více či 

méně explicitně vyjádřili vliv přímé práce s klienty a vliv vztahů s kolegy: „Myslím, že jsem 

víc komunikativní, že se dokážu víc prosadit ve společnosti, dokážu víc říct svůj názor nebo 

nedělá mi to tolik problém, no a právě ta jako kdyby otrlost, vůči něčemu. Taky si myslím, že 

mám jako víc porozumění k lidem.“ (respondent H2). Respondent J3 uvedl: „Já se hrozně 

moc učím od těch klientů. A jako klient tě naučí opravdu moc, protože naši klienti jsou 

senzitivní, jsou vnímaví, jako tam se učím hodně o sobě při kontaktu s klientama. Potom 

taky se hodně rozvíjím díky tomu, s jakými lidmi se na své životní cestě jako setkávám a je 

spoustu kolegů, od kterých se hodně učím.“ 
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Respondenti B3, C1, E2, F2, G2, H2, J3 a K1 dále vidí moţnosti povýšení ze své 

současné pozice v současném zaměstnání, zároveň ovšem explicitně vyjádřili, ţe tímto 

směrem se pravděpodobně sami nechtějí ubírat. Například respondent C1 uvedl, ţe: „…je 

spousta dalších služeb, kam se člověk může posunout a kde můžeš dělat jako něco jiného a 

svým způsobem se to dá zhodnotit jako nějaký kariérní postup.“ Respondent F2 uvedl, ţe 

kariérní postup je moţný i díky tomu, ţe v terénní sociální práci s uţivateli nealkoholových 

drog pracuje hodně ţen, které postupem času odcházejí na mateřskou dovolenou. 

 

 

Interpretace motivace z hlediska pojednání o vnímání stability pracovního místa 

 

Respondenti B3, C1, D3, F2, I3 a J3 pojednávali o relativní stabilitě vlastní pracovní pozice. 

Například respondent I3 pojednával o svém zaměstnání z pohledu organizace jako o 

stabilním. Zároveň ale pojednával o určité nestabilitě, kterou pociťuje vzhledem k dlouhé 

době jeho výkonu této práce. Podobně respondent B3 například také uvedl: „Neumím si 

představit, že bych měla rodinu a pracovala dále v terénu, už kvůli pracovní době a kvůli 

riziku.“  Respondent J3 také hodnotí stabilitu svého pracovního místa z pohledu proţívání 

smyslu své práce. „Dokud se tu budu cítit nějak dobře a platně a smysluplně, tak tady asi 

jako nějak můžu být.“ 

 

Respondenti A1, E2, G2, H2 a K1 pojednávali o tom, ţe se ve své pracovní pozici 

necítí příliš stabilně. Základními vyjádřenými faktory jsou nestabilita práce v neziskovém 

sektoru, zaměstnání na dobu určitou nebo osobní hledisko pracovního směřování. 

Respondent E2 uvedl: „…vždycky jsem měl dojem, že to není moc stabilní...“ Podobně 

respondent K1 uvedl: „Takže já teďka nevím, jestli na mě ty peníze budou. Fakt se může 

stát, že prostě nebudou a já přijdu o místo. Takže každej rok se klepat no. Takže nevnímám 

to jako stabilně…“ Respondent G2 hodnotí (ne)stabilitu svého pracovního místa také 

z hlediska únavy z práce. „Na druhou stranu ale vím, že jako kdyby, ta únava se každým 

dnem zvyšuje prostě. A za rok to bude na nule a já nemůžu spadnout pod tu nulu...“ 
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Dílčí závěr 

 

Díky výše popisované interpretaci dat si v následujícím textu mohu dovolit odpovědět na 

první dílčí výzkumnou otázku, která zní: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají 

o vlastní motivaci k výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog?“ 

 Někteří pracovníci terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog tedy 

pojednávají o motivaci k výběru jejich zaměstnání v rámci pomáhající profese jako o 

dlouhodobě zacílené ţivotní cestě tímto směrem, empatii k lidem, snaze začít pracovat 

v konkrétní sféře zaměřené na problematiku uţívání nealkoholových drog, zájmu a zaujetí 

člověkem a jeho ţivotem vůbec. Jiní pracovníci oproti tomu při svém pojednání o motivaci 

k výběru pomáhající profese zdůrazňují význam souhry různých okolností a náhod. 

O motivaci k výběru zaměstnání v terénních programech s uţivateli drog pojednávají 

pracovníci terénní sociální práce jako o empatii k dané lidské problematice či jako o zájmu 

o cílovou skupinu uţivatelů nealkoholových drog. Někteří pracovníci dále v tomto směru 

zdůrazňují zkušenosti z praxe v rámci studia na univerzitě nebo na vyšší odborné škole a 

zkušenosti z dobrovolnického výkonu této činnosti. Dva pracovníci ovšem také pojednávali 

v tomto kontextu i o souhře různých okolností a náhod. 

Dalšími pojednávanými (pro pracovníky) motivujícími faktory k výkonu terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog jsou podle mého názoru: neobvyklost a 

specifičnost vykonávané pracovní činnosti, potenciál pohodového pracovního kolektivu, 

dobré moţnosti osobního růstu při zaměstnání (z hlediska dalšího vzdělávání v podobě 

povinných případně také nepovinných kurzů, ale také z hlediska přímé práce s klienty a 

z hlediska vztahů s kolegy) a zřetelná moţnost povýšení v rámci zaměstnání. 

V těchto bodech tedy do určité míry vnímám korelaci s dvoufaktorovou teorií 

motivace podle Herzberga, Mausnera, Snydermana (1957, podle Kocianová, 2010, 1959, 

podle Wrzesniewski, 2003), kteří pracovní motivaci rozlišili na vnitřní a vnější motivaci. 

Podle jejich původního modelu zahrnuje vnitřní motivace příleţitost pro vlastní rozvoj, 

úspěch a uznání, zatímco novější definice se v tomto ohledu zaměřují na zajímavost práce, 

kreativitu a naplnění z práce (Herzberg, Mausner, Snyderman, 1959, Kanungo, Hartwick, 

1987, podle Wrzesniewski, 2003). Vnější motivace pro výkon práce je pak zaměřena na zisk 

mzdy, pracovní okolnosti a jistotu zaměstnání (Wrzesniewski, 2003). 

Z analýzy rozhovorů ovšem také vyplývají důleţitá (pro respondenty) demotivující 

hlediska spojená s výkonem terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. Těmi 

jsou interpretace nízké prestiţnosti a převáţně negativních společenských aspektů výkonu 
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terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog a interpretace neuspokojivého 

mzdového ohodnocení této práce, které má dle autentických výpovědí samotných 

pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog velký vliv na to, ţe není 

moţné současně vykonávat toto zaměstnání a zaloţit a následně uţivit vlastní rodinu. 

Osobně se domnívám, ţe tyto skutečnosti (samozřejmě mimo jiné) sehrávají svou roli také 

ve vyjádřeních osmi respondentů, kteří sice hovořili o moţnostech povýšení v rámci 

zaměstnání, ale zároveň explicitně vyjádřili, ţe se tímto směrem pravděpodobně sami 

nechtějí ubírat. Toto se podle mého názoru dále promítá v nestabilním či relativně stabilním 

hodnocení pracovní pozice, jehoţ příčinou je podle pracovníků, mimo jiné, celková situace 

pracovního uplatnění v neziskovém sektoru. 

Tato zjištění také do značné míry korespondují s teoreticky vymezenými prvky 

(neodpovídající finanční ohodnocení, absence ocenění, stres či frustrace), které přispívají ke 

vzniku syndromu vyhoření neboli existenciálního vakua a tak i ztrátě smyslu výkonu 

zaměstnání (Frankl, 1983, Karazman, 1994, podle Längle, 2003, Jeklová, Reitmayerová, 

2006, Nedělníková a kol., 2007, Lásková, 2008). 

 

 

6.2. Cíle pracovníků spojené s výkonem terénní sociální práce 

 

Autentická explicitní vyjádření pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových 

drog o vnímání vlastních pracovních a profesních cílů, dávají určitý vzhled do problematiky 

jejich osobně-pracovně-profesní teleologické motivace, tedy do oblasti jejich cílem 

vedeného a cílesměrného pracovního jednání (Křivohlavý, 2006). 

Podle Emmonse (1999, podle Křivohlavý, 2006) mají cíle kognitivní, afektivní a 

behaviorální aspekty, tedy důleţitost, dosah a význam. 

Je ovšem velmi důleţité neopomenout, ţe v případě, kdy člověk sám své cíle uvádí, 

prohlašuje a zveřejňuje, je otázka přesnosti, správnosti a přiměřenosti takového 

prohlašování do určité míry problematická. To je hlavně z důvodu, ţe sdělení jednající 

osoby (pracovníka terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) můţe být 

ovlivněno snahou této osoby o ţádoucí sociální sebeprezentaci, tedy tím, jak si daná osoba 

přeje být společensky viděna a chápána (Křivohlavý, 2006). Druhým problematickým 

aspektem je v tomto ohledu také to, ţe skutečnost, ţe kdyţ se jednající osoba pozastaví a 

zamyslí nad tím, oč jí v daném případě jde a které cíle sleduje, vytváří si vlastní představu o 

tom, co je v pozadí jejího jednání (Křivohlavý, 2006). „Otázkou zde však je, do jaké míry 
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sama sobě přizná všechny skutečnosti a snaţí se poznat všechny síly, které jsou ve hře.“ 

(Křivohlavý, 2006, s. 16). 

 

I přes tyto vymezené problematické aspekty, druhá dílčí výzkumná otázka, na kterou 

hledám odpověď v této podkapitole, zní: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají 

o vlastních cílech spojených s jejich výkonem terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog?“ 

 

Charakteristikou jednotky zkoumání, na niţ se ptá tato dílčí výzkumná otázka, jsou 

(pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) pojednávaná témata a 

pojmy spojené s cíli, které souvisí s jejich výkonem terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. Tato podkapitola je tedy zaměřena na interpretaci autentických 

explicitních vyjádření pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog o 

tématech vymezených předem definovanými indikátory. 

 

 

Interpretace pojednání o směřování v současném zaměstnání 

 

Respondenti A1, F2, G2, H2, J3 pojednávali o svých cílech v kontextu současného 

zaměstnání jako o směřování k osobnímu odbornému růstu a k lepším pracovním výkonům, 

vycházejících ze vzdělání. Například respondent F2 uvedl: „...chtěla bych, nějak se 

vzdělávat, protože mi přijde, že pořád je co se učit, tak abych tady v tý profesi byla co 

nejvíce profesionální, abych ztratila tady ty nejistoty. Abych vždycky bezpečně věděla, kam 

toho klienta víst.“ 

Podobným způsobem také respondenti A1, C1 a K1 explicitně pojednávali o úsilí 

získat zkušenosti s cílovou skupinou uţivatelů nealkoholových drog ve vztahu k budoucímu 

profesnímu uplatnění: „...vzít si co nejvíc informací, co nejvíc zkušeností z toho, co tady 

jsem schopná dělat, do nějakýho budoucího života. Do třeba budoucí profese nebo třeba 

rozjet další program, jinej program nebo já nevím, kam pak tady s těma zkušenostma můžu 

jít.“ (respondent K1). Respondent C1 uvedl: „Jako hrozně bych chtěl nasbírat zkušenosti, 

jako pro sebe osobně,...“ V tomto ohledu je tedy podle mého názoru velmi zajímavé, ţe 

jsem toto pojetí cíle interpretoval u všech respondentů první kategorie. 

Dalším pojednávaným cílem respondentů A1 a F2 je také rovina osobního doplňování 

neúplných vědomostí. Z pojednání respondenta F2 lze také jednoznačně interpretovat, 
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jakým způsobem o dosaţení tohoto cíle usiluje: „...snažím se sama o těch tématech jako 

číst, co je, snažím se číst zajímavý články, když mi někdo něco doporučí nebo o tom mluví, 

tak si to třeba potom vyhledat a i na těch konferencích, když je nějaký téma, tak o tom 

mluvíme na poradě v týmu.“ 

Respondent B3, E2 a F2 charakterizovali svůj osobní cíl, podle mého názoru, 

v podstatě jako snahu naučit se pracovat se svými klienty a stát se 

odborníkem/profesionálem v oboru. „V podstatě mým cílem je to..., co bych chtěla je, abych 

se mohla pokládat jako: „Ano, je to odborník z praxe.“ Ale to si jako myslím, že je běh na 

dlouhou trať, že ani po 7 letech nemůžu říct, že jsem jako odborník.“ (respondent B3). 

Dalším pojednávaným cílem respondenta F2 je také snaha stát se známým ve svém oboru: 

„...a asi bych chtěla, aby mě lidi znali, kdo jsem. Třeba když se řekne Aleš Herzog, tak 

všichni víme, že pracuje v Sananimu, že píše to a to a to. Tak asi takovej, jako, aby lidi 

věděli, že já tady v tý profesi existuju.“ 

Dalším pojednávaným cílem respondenta C1 je pouţívat pozitivní přístup ke klientovi: 

„...snažím se jednat s těma lidima v takovým pozitivním duchu... ne je vyloženě jako nějak 

motivovat, ale nebýt prostě negativista... být takový jako otevřený a empatický, to si myslím, 

to je takovým jako cílem mým. Ale nevím, do jaké míry se to daří, ale snažím se o to.“ 

Respondenti D3 a I3 pojednávali o svých cílech v kontextu současného zaměstnání 

v terénní sociální práci s uţivateli nealkoholových drog také z hlediska udrţení stávající 

výkonnosti sluţby. „Já jsem hodně udržovací typ, že udržet všechno jako v chodu, aby to 

šlapalo.“ (respondent D3). „Tak mně by se samozřejmě líbilo, kdyby se ještě pár let držel 

stejný tým, kdyby tady vydrželi stejní lidi a kdyby výkonnost se zhruba držela na výkonně 

z letoška, nebo prostě kdyby neklesla.“ (respondent I3). 

Velmi konkrétním způsobem autenticky pojednával o dalších cílech, spojených s jeho 

zaměstnáním, respondent I3: „...kdyby se nám podařilo nakontaktovat větší skupinu 

mladších uživatelů jo, kdyby se nám omladila cílová skupina. A líbilo by se mi, kdybychom 

udělali zásobu nějakých kvalitních letáků a aby taky ta brožura se povedla, kterou chceme 

dělat, aby tady jakoby něco zůstalo.“ 

 

 

Interpretace pojednání o profesním směřování 

 

Respondenti B3, C1, E2, F2, G2 a J3 ve svém pojednání o vlastním (výhledově delším 

časovém) profesním směřování hovořili o tom, ţe terénní sociální práci s uţivateli 
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nealkoholových drog není moţné dělat moc dlouho a ţe by chtěli zůstat v pomáhajících 

profesích, ale nezůstávat u výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. 

Například respondent B3 uvedl: „...dalším cílem pro mě by bylo udělat si 

psychoterapeutický výcvik a ráda bych pracovala například s rodinami uživatelů.“ 

Respondent G2 uvedl: „No tak vím, že jako streetworkera nemůžeš dělat dlouho, životnost 

streetworkera je, já nevim, tři, čtyři roky, takže relativně mám tak ještě nějakej rok, ale už to 

cítím, víš jako ne, že by mě to nebavilo, ale jsem fakt jako unavená.“ 

Respondenti D3, F2 i H2 uváděli, ţe by chtěli pracovat s klienty více motivovanými 

k léčbě závislosti: „Mně by se líbilo vyzkoušet si práci s nějakýma motivovanějšíma 

klientama, ale asi už to zůstane v drogový sféře no.“ (respondent D3). 

Respondent I3 nevylučoval, ţe by chtěl v budoucnosti pracovat v sociální sféře, 

rovněţ ale uváděl, stejně jako respondenti A1, H2 a K1, ţe by se klidně uplatnil v úplně 

jiném oboru: „…dokážu si představit, že jsem sociální pracovník někde v komunitě nebo v 

doléčováku. Spíš ale vidím, že se prostě realizuju fakt někde prostě jinde, klidně třeba 

byznys nebo prostě něco, co fakt teďka nedokážu říct…“ (respondent I3). 

 

 

Dílčí závěr 

 

Díky výše popisované interpretaci dat z rozhovorů si v následujícím textu mohu dovolit 

odpovědět na druhou dílčí výzkumnou otázku, která zní: „Jak pracovníci terénní sociální 

práce pojednávají o vlastních cílech spojených s jejich výkonem terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog?“ 

Pracovníci terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog tedy pojednávají o 

vlastních cílech spojených s jejich zaměstnáním jako: o směřování k maximalizaci osobního 

odborného růstu a ke zlepšování vlastního pracovního výkonu prostřednictvím vzdělávání, o 

snaze naučit se pracovat se svými klienty a stát se odborníkem/profesionálem v oboru, o 

snaze udrţet stávající výkonnost sluţby či o úsilí získat zkušenosti s cílovou skupinou 

uţivatelů nealkoholových drog ve vztahu k budoucímu profesnímu uplatnění. Dalším 

pojednávaným cílem dvou pracovníků je také rovina osobního doplňování neúplných 

vědomostí a jeden pracovník také pojednává o snaze stát se známým ve svém oboru a jiný o 

snaze pouţívat pozitivní přístup ke klientovi. Z hlediska hlavní výzkumné otázky této práce 

je podle mého názoru nyní důleţité uvést, ţe podle Křivohlavého (2006) to byl Allport 

(1937, podle Křivohlavý, 2006), kdo navrhl zabývat se tím, o co se člověk snaţí, o co mu 
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v (pracovním) ţivotě jde a co mu tedy dává smysl a účel jeho (pracovního) ţivota či jednání 

(Emmons, 1999, podle Křivohlavý, 2006). 

Pracovníci při svých úvahách o vlastním (výhledově delším časovém) profesním 

směřování ovšem pojednávají o tom, ţe terénní sociální práci s uţivateli nealkoholových 

drog není moţné dělat moc dlouho a ţe by chtěli zůstat v pomáhajících profesích, ale 

nezůstávat u výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. Tři pracovníci 

pojednávají o tom, ţe by chtěli pracovat s klienty více motivovanými k léčbě závislosti. 

Další pracovník nevylučuje, ţe by chtěl v budoucnosti pracovat v sociální sféře, rovněţ ale 

uvádí, stejně jako další tři pracovníci, ţe jejich cílem je také snaha pokusit se uplatnit 

v úplně jiném oboru. V tomto ohledu ovšem všichni pracovníci hovoří o tom, ţe by chtěli 

čerpat (v různých perspektivách) zkušenosti, které získali při výkonu současného 

zaměstnání, tedy při výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. 

Křivohlavý (2006) uvádí, ţe pokud hovoříme o cílech našeho jednání a snaţení, je 

důleţité daný cíl nebo cíle, k nimţ naše činnosti směřují, vidět v určité perspektivě. Obvykle 

je také daný cíl dílčím cílem relativně vzdálenějšího perspektivního cíle. 

Z tohoto hlediska je tedy podle mého názoru moţné se domnívat, ţe pro všechny 

pracovníky jsou cíle spojené s výkonem terénní sociální práce s uţivateli drog spíše cíle 

dílčí. To ovšem nic nemění na funkci cílů, které (ať uţ jsou dílčí nebo perspektivní, 

krátkodobé nebo dlouhodobé, úzké či široké apod.) člověku slouţí k tomu, aby mu dávaly 

smysl a účel jeho (pracovního) ţivota či jednání (Emmons, 1999, podle Křivohlavý, 2006). 

Z pojetí cílesměrné aktivity také podle Křivohlavého (2006) dále vychází smysluplné pojetí 

hodnot člověka. 

Na základě těchto zjištění je podle mého názoru diskutabilní přísná konstrukce 

předpokládaných negativních důsledků vzniku syndromu vyhoření neboli existenciálního 

vakua (Lásková, 2008, Matoušek, Hartl, 2003). Podle mého názoru tedy to, ţe někteří 

pracovníci terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog postupem času odcházejí 

ze svého zaměstnání do jiného mimo dosavadní obor, ţe někteří mění své zaměstnání, ale 

zůstávají v rámci svého oboru, ţe odcházejí do vyšších pozic nebo zaloţí rodinu, nemusí 

nutně souviset s proţíváním ztráty smyslu výkonu terénní sociální práce, tedy se 

syndromem vyhoření, jak uvádí Lásková (2008) či Matoušek a Hartl (2003), ale můţe se 

jednat o (pro pracovníky) zcela smysluplné směřování k dosaţení jejich osobních 

perspektivních cílů (Křivohlavý, 2006). 
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6.3. Hodnoty pracovníků spojené s výkonem terénní sociální práce 

 

Jiţ v teoretické části této diplomové práce jsem několikrát uvedl, ţe Viktor Emanuel Frankl 

(1994a) rozděluje hodnoty do tří kategorií (záţitkové hodnoty, tvůrčí hodnoty a postojové 

hodnoty), které vymezuje jako hlavní cesty ke smyslu (Křivohlavý, 1994, Frankl 1982, 

podle Längle, 1997, Längle, 2002). 

Podle logoterapeutického pojetí tedy existují tři hlavní cesty ke smyslu (Frankl, 1982, 

podle Längle, 1997, Křivohlavý, 1994), které lze nacházet v proţívání něčeho cenného nebo 

významného, prostřednictvím tvorby hodnot a prostřednictvím zastávání vlastních 

nejvnitřnějších přesvědčení, zvláště přesvědčení o hodnotě (v tomto případě pracovního) 

ţivota (Längle, 1997). „Frankl (1984) zdůraznil obzvlášť význam hodnot pro nalezení 

smyslu - odpovídá to zde druhé základní motivaci: "Smysl bytí naplňujeme - své bytí 

naplňujeme smyslem - vţdy tím, ţe uskutečňujeme hodnoty." Co není hodnotné, proţívá 

člověk jako nesmyslné.“ (Längle, 1997, s. 5). 

 

Třetí dílčí výzkumná otázka, na kterou hledám odpověď v této podkapitole, tedy zní: 

„Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastních hodnotách vlastního výkonu 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog?“ 

 

Charakteristikou jednotky zkoumání, na niţ se ptá tato dílčí výzkumná otázka, jsou 

(pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) pojednávaná témata a 

pojmy spojené s osobním vnímáním hodnot výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. Tato podkapitola je tedy zaměřena na interpretaci autentických 

explicitních vyjádření pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog o 

tématech vymezených předem definovanými indikátory. 

 

 

Interpretace pojednání o zážitkových hodnotách v zaměstnání pracovníků 

 

Respondenti C1, E2, F2, G2, I3 a J3 pojednávají o vlastních záţitkových hodnotách 

spojených s výkonem terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog z hlediska 

proţívání krásných okamţiků spojených přímo s charakterem jejich zaměstnání: „Tak když 

si jdu ráno po terénu a ono svítí slunko. Prostě charakter té práce v nějakých souvislostech, 

dejme tomu náhodných. Jo, ať se to týká počasí, osobního setingu a tak. Určitá volnost, ta 
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nesvázanost.“ (respondent E2). Respondent C1 uvádí: „je to prostě takové navázání na 

potřeby lidí, to si myslím, že je krásné, takhle někomu pomáhat.“ Respondent F2, při 

pojednání o tomto tématu, pouţívá následujících pojmů: „...asi počasí a to, že vlastně můžu 

být venku, a že některý ty hezký dny jsou super. To si člověk koupí tu zmrzlinu a sedí na té 

lavičce a říká si: „jo, a teď jsem za to placená.““ 

 

Respondenti A1, B3, E2, F2, G2 a H2 pojednávají o vlastních záţitkových hodnotách 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog z hlediska proţívání krásných 

záţitkových okamţiků spojených s úspěchy jejich práce. „...když přijde třeba nějaký klient, 

kterýmu se něco velkého podařilo, ale ne jenom třeba přestal, ale že se mu podařilo třeba 

nevim... odejít pryč z nefunkčního vztahu třeba nebo prostě věci, které s náma klienti 

dlouhodobě řeší a pak se to povede, tak to je jako krásné, když pak přijdou a pochlubí se 

s tím, a fakt jako je vidět, že se jim zlepšila ta jejich životní situace.“ (respondent A1). 

„Anebo když přijde klient a neviděli jsme ho 2 roky. My jsme občas v tom, že my v tom 

terénu nevíme, co se jim stalo. A on nám přišel poděkovat, že už se z toho dostal a že jsme 

mu strašně pomohli. To jsou ty krásné momenty.“ (respondent B3). Velmi podobných 

pojmů pouţívá také respondent F2: „...a přijde mi krásný, když si třeba ty klienti přijdou 

promluvit, že už se z toho dostali a že nás přijdou pozdravit a jako že je prostě v pohodě.“ 

Oproti tomu například respondent G2 tuto situaci úspěšné práce popisuje na konkrétním 

příkladu: „Třeba klient, kterýmu dělá problémy, prostě bydlí tam někde na poli a nemůže 

vyjít ani k tramvaji, protože z toho má panický strach, jak se na něho budou lidi dívat a 

podobně, tak už jenom to, že za mnou přijde k té tramvaji, je úplně strašně plus a krásný.“  

 

Respondenti A1, G2, E2, H2, I3 pojednávají také o proţívání krásných záţitkových 

situací z pohledu setkávání se s druhými lidmi v pracovním kolektivu: „...je to krásná etapa 

mýho života vlastně i tady a je to i o tom, že jsem vlastně v komunitě těch lidí, nebo takhle. 

Myslím si, že jsem právě našla ty lidi, se kterýma si hodně rozumím, že jsme jako kdyby na 

podobný vlně. Nemusíme si nic vysvětlovat, nemusíme si nic obhajovat. Tak to se mi třeba 

hodně líbí. Že jsem jako poznala prostě skrz tuhle práci spoustu, spoustu, prostě zajímavých 

lidí, hodně inteligentních a hodně z těch lidí se stalo mými přáteli.“ (respondent H2). 

Respondent A1 k tomuto uvádí: „...tak to bývají super okamžiky, když můžeme sdílet i ty 

naše pohledy na tu práci nebo tak a i ty volnočasové u někoho doma.“ 
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Respondenti E2, G2, H2, I3, J3 také pojednávají o proţívání krásných záţitkových 

situací z pohledu setkávání se s druhými lidmi na úrovni pracovník - klient: „...anebo je to 

v práci, kdy prostě zažiješ fakt jako výborný zážitek jako s klientama, když se ti otevřou a 

když si prostě pokecáš a máš pocit, že je to jako v pohodě a že máš výbornou práci.“ 

(respondent I3). Respondent J3 uvádí: „A hodně krásný pro mě je, když mě naši klienti zvou 

do svých jako intimních komnat svého jako života.“ Konkrétní příklad uvádí respondent B3: 

„Například jsme neměli peníze na stříkačky, na ty, na které byli zvyklí a někteří ti klienti nás 

jako posílali všemožně… jako, co jsme to za službu a že nezabezpečíme ty nejlepší stříkačky 

a tak. A někteří klienti za námi chodili s tím, že by se složili, že jsme jim tak pomohli a kdyby 

stačila dvacka, kdyby každý z nich dal dvacku, tak že by nám pomohli prostě.“ 

 

Respondent D3 přistupuje k tématu vnímání něčeho krásného při svém pojednání 

nejvíce skepticky:  „Pokud by to mělo něco být, tak to by bylo to, co máme tady tak s těma 

kolegama, ale já bych to nenazvala úplně jako něco krásnýho.“ V tomto ohledu ovšem 

podle mého názoru vyvstává otázka, jestli respondent jako jediný neinterpretoval pojem 

„krása“ popřípadě „krásný“ odlišně od ostatních respondentů. V pojednání respondenta K1 

toto téma nebylo obsaţeno. 

 

 

Interpretace pojednání o tvůrčích hodnotách v zaměstnání pracovníků 

 

V rozhovorech s respondenty A1, B3, C1, F2, G2, I3 jsem analyzoval jejich explicitní 

autentická vyjádření, která interpretuji jako pojednání o tvůrčích hodnotách v zaměstnání – 

tedy při výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. Například 

respondent B3 uvádí: „...to mě udržuje v té práci, že to není jednotvárné a že v podstatě, 

když přijdu s nějakou myšlenkou v tom týmu, tak že bysme mohli udělat toto a toto, tak... 

jako myslím si, že každý z mých kolegů máme něco, co jako vytvořil ten člověk sám.“ 

Respondent B3 také pojednával o vlastní tvůrčí seberealizaci: „...to byla taková moje idea 

nějak spolupracovat, že nějak ty naše klientky, které jsou uživatelky, tak je nakontaktovat a 

nakonec z toho vznikla pěkná spolupráce, kdy společně testujeme a to bylo pro mě taková ta 

seberealizace mimo tu běžnou práci v terénu.“ Důleţité je také u respondenta B3 jeho 

vyjádření o proţívání smyslu v kontextu promluvy o vlastních tvůrčích moţnostech při 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog: „Osobně, co jako vidím jako 

svoje plus ve své práci je, že dokážu navázat s tím klientem jako profesionálně důvěrný 
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vztah. Že dokážu toho klienta otevřít. Jako cítím, že to má smysl, že je to důležitá úloha. 

Kdybych neměla ten pocit, tak bych tu asi nemohla pracovat.“ 

Respondent G2 také pojednává o povznášejících proţitcích vyplývajících z vlastního 

výkonu zaměstnání: „...tak je to takový povznášející a jako hned ti tam skočí jo, máme tady 

ve městě relativní čisto, není tady žádná nákaza, loni jsme měli nějakých 260 klientů a měli 

jsme vlastně jenom jedno onemocnění žloutenky, takže to je úplně fakt jako nádherný, takže 

tak.“ I tento respondent podle mého názoru promlouvá o tvůrčí hodnotě svého zaměstnání, 

stejně jako respondent F2: „...takže pokud ten rozhovor můžu vést, tak si myslím, že to má 

vliv na ty klienty, nebo jako nemyslím si, že by to úplně všichni pouštěli jedním uchem tam a 

druhým ven, takže si myslím, že nějakej minimální aspekt to má, jako samozřejmě nemám 

zkreslený představy, že změním svět, ale myslím, že to na ty klienty vliv má.“ Specifickými 

pojmy pojednává o realizaci tvůrčích hodnot také respondent I3: „A osobně je to fakt supr, 

že prostě hodně vidíš, že to fakt záleží na tobě prostě, když prostě na to sereš, tak je to 

posrané a nefunguje to a když to děláš dobře, tak to prostě tak vypadá. Je to fakt o tom, že 

se to promítá, že jsme tady a každý máme stejný díl na tom, jak to vypadá. Když si 

vymyslíme, že budem prostě něco dělat a máme tu možnost to dělat jo.“ 

 

 

Interpretace pojednání o postojových hodnotách k zaměstnání pracovníků 

 

Všichni respondenti pojednávali o významnosti výkonu terénní sociální práce specifickým 

způsobem. Na základě analýzy celých rozhovorů mohu konstatovat, ţe u všech respondentů 

jsem interpretoval postojové hodnoty k výkonu jejich zaměstnání. V tomto ohledu podle 

mého názoru všichni respondenti pojednávali o vlastním proţívání smyslu výkonu terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog: Například respondent E2 uvedl: „A přitom 

se tam jako dost často, nebo né dost často, tam se jedná prostě o životy lidí, kterým jako to 

je, ta práce s něma a ta intervence s něma a já nevím co všechno s něma můžeš dělat, tak 

jim to výrazně mění a nebojím se říct, kolikrát zachraňuje život.“ Podobně jako ostatní 

respondenti například respondent F2 uvedl: „že se třeba jako mezi nima tolik nebude 

přenášet žloutenka, ale to je takovej jako základ na kterým stavíme a pak mně přijde, když 

poznáme takové to dno, nebo i v těch sociálních službách, je to takovej jejich první kontakt 

s nějakou službou, že ve finále teda znají nás a přes nás se pak můžou dostávat dál, což je 

pro mě hodně zajímavý a taky to, že oni už často nemají žádný vazby s okolním světem, 

protože už znajou jenom jiný uživatele drog a dealery a pohybujou se už jenom v takové 
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subkultuře a my jsem takovej jako mezičlánek mezi tím běžným světem jak je popisovanej, i 

když, jako co je normální, že jo, ale jako je to, že přes nás se můžou dostat dál a jsme takový 

to pojítko,  to mi na tom přijde hrozně hodnotný... a taky to, že mají prostě s kým mluvit.“ 

Respondenti A1, B3, D3, E2, I3 a J3 také ve svém pojednání, které jsem interpretoval 

v kontextu postojových hodnot přímo explicitně pouţívali pojmů smysl či smysluplný: „Pro 

mě to má smysl jednak hlavně kvůli té cílové skupině, jakože opravdu si myslím, že jí 

pomáháme, pak se to vztahuje i na ten celospolečenský rozměr, že si myslím, že opravdu 

pomáháme celospolečensky, to souvisí s těma infekčníma chorobama, stříkačkama a pak ten 

osobní... jako, že je to pro mě prostor, pro ten osobní rozvoj, pro vyzkoušení si nových věci, 

zažívání nových situací a tak.. takže si myslím, že je to opravdu jako přínosné...“ 

(respondent A1). Respondent B3 také pojednával o smyslu:  „Podle mě ti klienti mají takovou 

dráhu, jednou jsou nahoře, jednou dole, ale někdy se jim to podaří. A prostě pro mě je smysl to, že 

jsme s tím klientem v kontaktu na té jeho cestě nahoru a dolů. A jako to, že prostě zrelapsoval a 

vrátil se dolů do služby, tak mi ho neodmítneme. Nepovíme mu, tak jako už jsi měl jednu možnost, už 

ti pomáhat nebudeme. Bereme toho klienta jaký je, i s těma jeho pády. Takže si myslím, že kdyby 

neexistovala ta práce, tak je ta skupina uživatelů víc uzavřená a ty problémy by se jen 

kumulovaly a čekalo by se, kdy to nějak vybuchne.“ 

Respondent I3 mimo jiné uvedl, ţe: „Je to významné v tom, že si myslím, že je to 

smysluplné, i když to tak prostě nevypadá, tak to má smysl, ten smysl v tom prostě vidím. 

Snižování rizik, ten přístup Harm Reduction mě fakt oslovil a líbí se mi to jako přístup 

k životu, že to prostě přístup Harm Reduction je prostě všude, že když prostě jezdíš na kole s 

přilbou, když se připoutáš v autě nebo když něco děláš, běžnou činnost, tak to prostě děláš 

tak, abys to udělal jako bezpečně. Takže ten přístup Harm Reduction mě tak nějak oslovil, že 

to je takový prostě univerzální princip jako k životu, to souvisí třeba i s ekologií. Takže tak, 

ten přístup, jakoby věřím, že to má smysl. Ta práce je, jak bych to řekl, je to výhodné. Za 

málo peněz hodně muziky. Je to ta terénní práce, mě teď nenapadlo lepší slovo, ale víš, jako 

to prostě myslím. Stačí prostě kancl, stačí pár lidí a můžeš to dělat a dostáváš se prostě 

k lidem, kteří by se k tobě nedostali, takže to. No v tom si myslím, že je ta hodnota.“ 

Respondent E2 také uvedl: „Pak obecně, co u těch pomáhajících profesí je, že člověk, 

přes určitou dřinu a kolikrát jako těžko měřitelný výsledky, z toho má dobrej pocit a cítí, že 

jeho práce má smysl na rozdíl od různých jako mechanických činností a tak. Plus 

samozřejmě ten teoretický rámec, kterej jako vychází podle mě z reality, že ta pomoc jako 

konkrétním lidem, anebo celé té skupině jako dopadá na ně, ale zároveň je prospěšná pro 

celou tu společnost. Vlastně to, co jsem řekl předtím a to jsou možná jako nějaký odříkaný 
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věci z nějakých teoretických knížek, ale já jim jako věřím, jako stoprocentně věřím.“ 

Specifickým způsobem také vyjádřili postojové hodnoty respondenti D3 a J3: „Ať je to 

třeba ochrana veřejnosti, což je taková zakázka státu, proč vlastně vytváří tyhle projekty. 

Nicméně mě zajímá trošku jinej úhel pohledu, ten psychosociální, kterej je pro mě vůbec 

nejvýraznější. Takže pro mě je nejdůležitější ta emoční podpora pro ty uživatele, kteří přímo 

jako drogy berou no. Tak v tomhle já vidím význam a smysl práce, kterou dělám. Že klienti 

můžou vstupovat do poměrně bezpečného a relativně profesního vztahu, kde ví, co od 

pracovníků můžou očekávat a může to pro ně být přínosný.“ (respondent J3). Respondent 

D3 uvedl: „...že ty klienty člověk ocení i za něco jako malýho, ne že automaticky od nich 

člověk bude čekat, nebo všichni z okolí čekají, ano on přestane brát drogy, začne pracovat, 

založí rodinu, a najede úplně na stejnej styl jako všichni... takže smysl je v tom, že ti klienti 

uvidí, že se dá dělat i menší věci a je tady někdo, kdo je podpoří i v těch jako malejch 

věcech... že se nemusí nikdo bát přijít a bejt jako odsuzovanej za to, že berou takže význam 

v tom, že pracuje i s lidma momentálně, který nechtěj měnit svoje užívání, ale možná chcou 

měnit něco jako menšího, což může ve výsledku jako... třeba se to někomu z nich povede.“  

 

 

Dílčí závěr 

 

Díky výše popisované interpretaci dat si v následujícím textu mohu dovolit odpovědět na 

třetí dílčí výzkumnou otázku, která zní: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o 

vlastních hodnotách vlastního výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových 

drog?“ 

Pracovníci terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog tedy pojednávají o 

vlastních záţitkových hodnotách spojených s jejich zaměstnáním jako o proţívání krásných 

okamţiků spojených přímo s charakterem jejich zaměstnání, o proţívání krásných 

záţitkových okamţiků spojených s úspěchy jejich práce, o proţívání krásných záţitkových 

situací z pohledu setkávání se s druhými lidmi v pracovním kolektivu a také jako o 

proţívání krásných situací z pohledu setkávání se s druhými lidmi na úrovni pracovník - 

klient. Pouze jeden pracovník přistupuje k tématu vnímání něčeho krásného při svém 

pojednání skepticky. V tomto ohledu ovšem, podle mého názoru, vyvstává otázka, jestli 

tento pracovník jako jediný neinterpretoval pojem „krása“ popřípadě „krásný“ odlišně od 

ostatních pracovníků. 
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Šest pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog dále pojednává 

o vlastních tvůrčích hodnotách spojených s výkonem terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. Z hlediska nalezení odpovědi na hlavní výzkumnou otázku povaţuji 

za důleţité vyjádření jednoho pracovníka o proţívání smyslu v kontextu promluvy o 

vlastních tvůrčích moţnostech při výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových 

drog. Jiný pracovník také v tomto kontextu pojednává o povznášejících proţitcích 

vyplývajících z vlastního tvůrčího výkonu zaměstnání. 

Na základě analýzy celých rozhovorů mohu konstatovat, ţe všichni pracovníci také 

pojednávají o postojových hodnotách spojených s výkonem jejich zaměstnání. V tomto 

ohledu podle mého názoru všichni dotazovaní pracovníci pojednávají o vlastním proţívání 

smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. Šest pracovníků také 

ve svém pojednání, které jsem interpretoval v kontextu postojových hodnot, přímo 

explicitně pouţívali pojmů smysl či smysluplný. 

V tomto ohledu tedy podle mého názoru mohu stejně jako Längle (1997) pragmaticky 

popsat nacházení smyslu takto: pracovat smysluplně znamená dělat to, co je vnímáno a 

rozpoznáváno jako hodnotné (Frankl 1982, podle Längle, 1997, s. 5). 

 

 

6.4. Emoce a pocity pracovníků prožívané při výkonu terénní sociální práce 

 

Veškeré lidské chování a jednání je provázeno emočním proţíváním, které však nemusí být 

vţdy plně uvědomováno (Slaměník, 2011). Proţívání emocí je tak součástí subjektivní a 

individuální stránky kaţdého člověka. Emoce sehrávají důleţitou roli při proţívání pracovní 

spokojenosti, která je mimo jiné vymezována i v souvislosti s postoji k práci (Kocianová, 

2010). Základem proţívání emocí je vţdy určitá podnětová situace, která vyvolává emoční 

reakce. „Emoce lze definovat jako stav zvýšené aktivity organismu, která se manifestuje 

specifickým proţíváním (příjemnost – nepříjemnost), fyziologickými změnami a 

odpovídajícím chováním.“ (Cakirpaloglu, 2012, s. 204). Podle Slezáčkové (2012) je ovšem 

třeba zdůraznit, ţe rozlišení lidské emocionality na pozitivní (příjemné) a negativní 

(nepříjemné) je důleţité pokládat (z hlediska výzkumu) za spíše pracovní a do jisté míry za 

zjednodušující, neboť emocionalita je svou povahou komplexní a mnohovrstevnatá. 

„Přestoţe i další duševní procesy (např. paměť nebo myšlení) jsou citlivé na osobní a 

situační souvislosti (tzv. procesy „shora dolů“), takovou míru citlivosti, jakou vyţadují 

emoce, jiné mentální procesy nemají.“ (Stuchlíková, 2002, s. 12). Sloţitost emocí je také 
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zesílena tím, ţe kaţdá jednotlivá emoce se projevuje v celé řadě forem. Je tedy moţné 

rozlišovat řadu typů lásky, smutku, strachu a dalších emocí (Stuchlíková, 2002). 

Stuchlíková (2002) dále dodává, ţe vysvětlování emocí je nesmírně obtíţným úkolem a 

různost a sloţitost emočních jevů vede k přesvědčení, ţe nemá větší hodnotu pokoušet se o 

nějaký obecný koncept emocí (např. Griffiths, 1997, podle Stuchlíková, 2002). 

 

I přes výše uvedené problematické aspekty zní čtvrtá dílčí výzkumná otázka, na kterou 

hledám odpověď v této podkapitole: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o 

vlastním proţívání emocí v kontextu vlastního výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog?“ 

 

Charakteristikou jednotky zkoumání, na niţ se ptá tato dílčí výzkumná otázka, jsou 

(pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) pojednávaná témata a 

pojmy spojené s proţíváním emocí v kontextu výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. Tato podkapitola je tedy zaměřena na interpretaci autentických 

explicitních vyjádření pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog o 

tématech vymezených předem definovanými indikátory. 

 

 

Interpretace pojednání o prožívání příjemných emocí a pocitů 

 

Respondenti A1, B3, C1, D3, E2, G2, H2, I3 a K1 pojednávali o proţívání příjemných 

emocí v kontextu jejich výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog z 

pohledu pohodového lidského kontaktu s klientem. „Jo, určitě je to při kontaktu, kterej je 

v pohodě. Určitě když ten klient je v klidu, v pohodě, má náladu si popovídat, je fakt jako 

dobrej, tak se spolu kolikrát nasmějem, tak to je fakt takový, pro mě je to uvolnění.“ 

(respondent K1). Podobným způsobem respondent G2 uvedl, ţe: „...příjemný je třeba jako 

kontakt s klientem, když prostě nemá špatnou náladu a má náladu pokecat, tak je to takový 

fajn, že neřešíme jenom takový to špatný, ale jako normální standardní rozhovor, jak je 

normálně mezi známýma.“  Respondent D3 tento rozměr do jisté míry rozšířil i o příčinný 

faktor - vděčnosti klienta: „…i takový jako blbosti, že příjemný mi je, když si mě někdo 

pamatuje, zeptá se mě jak se mám, protože lidi, který si choděj jenom pro stříkačky, tak 

třeba se ani neví, jak se jmenujou. A když klient řekne jako děkuju, pomohli jste mi, jako 

věci, který nám přijdou samozřejmý, že my jsme tady od toho a on to často dost ani netuší, 
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že děkujou za věci, který jsou moje povinnost, ale stejně mě to prostě potěší, takže když mně 

někdo poděkuje, tak to je fakt příjemnej pocit.“ 

Respondenti A1, B3, E2, G2, H2, I3, J3, K1 pojednávali konkrétně o pocitu radosti 

vyplývajícího z kontextu jejich výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových 

drog. Situace, které v nich vyvolávají tuto emoci, jsou následující: kdyţ vidí, ţe se klient 

posunul kupředu, kdyţ se klientům osobně něco podaří, kdyţ se osobně něco podaří 

pracovníkům a kdyţ zaţívají příjemné vztahy s kolegy na pracovišti. Respondenti A1, B3, 

E2 pojednávali o proţívání pocitu radosti z hlediska postupů a úspěchů klienta. „Když klient 

dlouho něco řeší, a pak se mu to podaří, něco si vyjednat nebo nějakou změnu udělat, tak 

z toho mívám jako radost.“ (respondent A1). „Tak příjemné je takové jako, je to radost, je 

to například radost z toho, že klient udělal nějaký pokrok.“ (respondent B3). „Ale i to, 

jakože dojdou a mají nějaký pocit radosti, že vlastně se někam posunuli, nezávisle na tom, 

jak to budou mít třeba za měsíc. Tak v tom okamžiku to beru tady a teď a mám z toho 

radost, že oni mají radost, nebo že se nějak posunuli, nebo i když to ani oni neví.“ 

(respondent E2). Respondent G2 uvedl konkrétní příklad svého proţitku radosti: „Teďka 

minulej týden mě hrozně potěšila klientka, která, jak bych to popsala, prostě že se s ní na 

něčem domluvíš a ona na to vždycky zapomene. Neví, je nespolehlivá, rozlítaná a před 

čtrnácti dnama jsem se s ní na něčem domluvila, dokonce si to přede mnou psala do mobilu, 

což to jsem byla úplně v šoku. Sem si říkala: „ty vole to snad není možný“ a domluva byla, 

že jí zavolám za týden ráno, jestli to tak platí. A vlastně než jsem ten telefon zapla, tak jsem 

si říkala, bylo celkem brzo ráno, napíšu jí radši jenom zprávu a vlastně při psaní té zprávy 

mi volala, jakože s tím počítá, že tam bude v tolik a v tolik a já jsem úplně v tom telefonu 

jako: „Cože? Jako já jsem ti to říkala před týdnem a ty jako víš?“ A fakt to bylo jako úplně 

super, to mě potěšilo. Jako, tý jo, za půl roku třeba jsem možná neměla takovou radost, jako 

tady v této maličkosti. Ono člověk jako kdyby nebo pracovník v těchto službách se pak fakt 

raduje i z maličkostí no.“ Respondenti J3 a B3 také pojednávali o proţívání radosti z toho, 

kdyţ se jim osobně něco podaří: „…někdy je to taková ta dětská čistá radost z toho, když se 

mně třeba ta konzultace podaří a když mám radost sama ze sebe.“ (respondent J3). Podobně 

i respondent B3 uvádí: „…je to radost z toho, že já jsem udělala nějaký profesionální 

pokrok, který já vnímám anebo radost z toho, že ta naše služba je… že se nám něco podařilo 

v té práci.“ 

Další příjemný pocit, o kterém respondenti D3, H2, K1 a J3 pojednávali, byla důvěra. 

Respondent J3 k pojednání o proţívání procitu důvěry dále pojednával o pocitu bezpečí, 

který z jeho proţívání pocitu důvěry vychází: „Bezpečně se cítím, jako když tomu klientovi 
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věřím. To, co mi jako vykládá, tak tam cítím důvěru a bezpečí. Takže se cítím bezpečně, když 

vidím, že ten klient nějak fakt chce a kdy ten vztah se prohlubuje a vzniká mezi náma nějaká 

důvěra, tak cítím jako bezpečí toho vztahu vzájemnýho.“ 

Respondenti B3, C1, D3 a G2 dále pojednávali o pocitech naplnění, smysluplnosti a 

smyslu jejich práce jako o příjemném pocitu, který proţívají. „Takovej pocit jako naplnění, 

jak už jsem o tom mluvil, o té smysluplnosti práce, tak to je pro mě asi velmi důležitá věc, že 

bych jako nechtěl dělat práci, ve které nevidím smysl nebo bych pochyboval o tom smyslu. 

Tady si myslím, že to naplňuje to moje důležité kritérium.“ (respondent C1). Na konkrétním 

příkladu pocit smyslu práce vysvětluje respondent D3: „...budu mluvit o tom, co se stalo 

nedávno, že klient, kterej býval strašně nepříjemnej, vždycky se dohadoval o nějakej 

materiál a mně jako ještě pár dní před tím dokonce vynadal a začal mně nadávat, že prostě 

mu nemůžu dát nějakej materiál navíc, tak teďka se přišel nechat otestovat a hrozně prostě 

se s ním.., dalo se s ním příjemně mluvit, řekl mně věci, který jsem nevěděla, že by měl 

takovou náladu, že by nám řekl, takže to bylo pro mě příjemný jenom to, že i někdo, kdo 

prostě vypadá, že je agresivní, manipulativní, dohaduje se, tak vlastně stejně tak má svoje 

nějaký problémy, který člověk netuší a přesně mně to úplně potvrdilo ten smysl, že já jsem 

opět mohla získat stejnej předsudek, jako má naprostá většina lidí, že ano, to je ten, kterej se 

vždycky dohaduje a nestojí o to, aby se mu pomáhalo a chodí se sem jenom hádat a 

najednou zjistim, že to je kluk, kterej to neměl lehký v rodině, má strach mi řekne a vlastně 

je takovej hrozně zranitelnej, takže... to nevim jestli je jako příjemnej pocit, to je blbý to říct 

ve vztahu, že zjistím, že někdo má jako problém, ale příjemný to je, že odhalím vůbec něco, 

co... já můžu mít úplně jinou představu o tom člověku a najednou zjistim, tý brďo, tak to je 

vlastně úplně jinak. Takže příjemný pocity z toho, když klienti mají k nám důvěru, když 

zjistím, že věci nejsou tak, jak se zdají.“ Respondent B3 uvádí: „A hrozně mě to baví v tom, 

že v tom terénu to nikdy není stejné. Každý den je jiný. To mě v tom jako naplňuje.“ 

Další příjemný pocit, o kterém respondenti G2, K1 a B3 pojednávali, byl pocit 

uspokojení: „...takže i to, že klient, kterej je furt zasranej jako dobytek, tak že přijde a vidíš 

ho, jakože má bílý nehty, že je má umytý, tak to je zas další plus, že si jako bere nějaký slova 

tvoje, jako k tělu. Je to takový fajn, že tam nejseš prostě jenom tak.“ (respondent G2). 

Respondent B3 uvádí: „Když například vidím, že ten klient už mi důvěřuje a například už 

mi, když předtím jsme si nějak nepovídali, ale přijde za mnou a začne mi povídat a prostě se 

otevře. Tak to je pro mě ten pocit uspokojení, že asi dělám něco dobře, že ten klient dokáže 

přijít.“ 
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Další příjemné emoce a pocity proţívané při výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog respondenty F2 a E2 jsou podle jejich výpovědí spojené s pěkným 

počasím: „A hlavně když můžeme posedět na sluníčku, tak to mám taky libý pocity.“ 

(respondent F2). „Tak když si jdu po terénu a ono svítí slunko“. (respondent E2). 

 

V tomto ohledu je podle mého názoru důleţité zmínit poznatky americké psycholoţky 

Barbary Fredricksonové (2002, 2009, podle Slezáčková, 2012), která je autorkou originální 

teorie popisující prospěšné důsledky pozitivního proţívání (Slezáčková, 2012). Z pohledu 

mojí interpretace tohoto tématu totiţ povaţuji za zásadní, ţe dlouhodobý a cílený výzkum 

vedený týmem Fredricksonové (2009, podle Slezáčková, 2012) mimo jiné odhalil, ţe 

význam pozitivní emocionality tkví především v tom, ţe lidem – v tomto případě tedy 

pracovníkům terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog – kladné emoce 

pomáhají rozšiřovat jejich vnitřní zdroje a budovat pevné základy, na kterých mohou stavět 

a čerpat z nich při zvládání budoucích nepříznivých situací (Slezáčková, 2012). O kladných 

emocích tedy můţeme uvaţovat jako o jakési vnitřní výzbroji pracovníka terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog, jelikoţ vliv kladných proţitků spojených s výkonem 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog můţe při výkonu této profese 

sehrávat významnou roli i dlouho poté, co působení pozitivní emoce odeznělo (Fredrickson, 

2009, podle Slezáčková, 2012). 

 

 

Interpretace pojednání o pozitivních aspektech vztahu k zaměstnání 

 

Všichni respondenti, kromě respondenta J3, se shodli v tom, ţe je jejich zaměstnání, tedy 

výkon terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, v převáţné míře baví. 

Respondenti C1 a F2 v pojednávání o pozitivních aspektech svého osobního vztahu k 

zaměstnání například hovořili o smyslu svého zaměstnání: „Ale jako tahle práce mě hodně 

baví, myslím si, že má smysl. No, asi to, že vidím to, že nedělám něco úplně abstraktního, 

něco, co mi nedává jako úplně nějaký valný smysl.“ (respondent C1). Respondent F2 uvádí: 

„...je to jako hrozný klišé, ale že mě to prostě naplňuje v nějakým smyslu jako pocitu, že se 

aspoň snažím dělat něco jako dobrýho, že existuje spousta prací, který jsou de facto o 

ničem, takže pro mě je to takovej přínos v tom smyslu tý práce a v tom, že si já připadám, že 

se na tom můžu nějak podílet, že se snažím jako něco zlepšovat a že i kdyby si ten klient 

z toho něco odnes, tak jako, že to má smysl.“ 
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Respondent D3 vnímá vlastní pozitivní aspekty svého vztahu k zaměstnání zejména 

v souvislosti s pracovním týmem a kolektivem kolegů ze stejného nebo podobného 

pracovního prostředí: „No, já mám hrozně ráda tu práci, ale velkou část toho určitě dělaj ti 

lidi, se kterýma pracuju, jako kolegové. Myslím, že ta práce je náročná a právě co mě v ní 

jako drží, tak je i to, že vidím podporu od kolegů nebo nejen podporu, prostě to, že to jsou 

v pohodě lidi. Vidím, že i ti ostatní kolegové jako z jiných služeb, na konferencích že to jsou 

prostě profesionálové a baví mě se mezi tady těma lidima pohybovat, takže to dělá, jako 

hodně moc jsem zjistila.“ 

Respondenti G2, H2 a K1 současně při pojednání o pozitivních aspektech jejich 

osobního vztahu k výkonu terénní sociální práci s uţivateli nealkoholových drog zmiňují 

negativní aspekty jejich vztahu k zaměstnání. Respondent G2 konkrétně hovořil o únavě: 

„Jako já jsem strašně namyšlená na to, že jsem streetworker, jako mně to dělá dobře. Jako 

tou prací, ta práce mě motivuje, mám ji ráda, i když musím říct, že jsem jako teďka už 

docela hodně unavená po těch pěti letech... Já mám strašně ráda klienty, úplně hrozně moc. 

Je to přesně ta cílová skupina, kterou potřebuju. Fakt.“ Respondenti H2 a K1 hovořili více 

obecně: „No jak už jsem tady zmiňovala, tak tu práci mám ráda, ale samozřejmě jsou tady 

okamžiky, kdy mě to prostě nebaví, nejradši bych šla dom, práskla tady s dveřama a tak. 

Jako jsou takový okamžiky.“ (respondent H2). Respondent K1 uvádí: „Baví mě to, není to 

stereotypní, ale zas nebudu tvrdit, že toho nemám plný zuby, někdy. Mám toho plný zuby. 

Asi prostě jako každá práce s lidma. Jinak jako super a já si myslím, že zatím jako úplně 

v pohodě.“ 

Respondent J3 vidí pozitivní aspekty ve svém zaměstnání především v tom, ţe se ve 

svém zaměstnání můţe dál vzdělávat a rozvíjet. V tomto ohledu také hovořil o pocitech 

naplnění: „Takže ta práce, neřeknu asi úplně, že mě baví, ale nějakým způsobem se v ní 

snažím rozvíjet a to mě naplňuje.“ 

Respondenti B3, C1, D3, I3, K1 pojednávají o tom, ţe je nejvíce baví situace, kdy jsou 

klienti ochotní k delším rozhovorům: „Nejvíc mě baví takové ty delší poradenské rozhovory 

s těmi klienty.“ (respondent B3). „...no když proběhne kontakt nejenom o výměně, tak to mě 

prostě vždycky potěší.“ (respondent D3). Podobně respondent C1 uvádí: „...takže rád s těma 

lidma pohovořím dýl, když někdo má zájem, tak jako to kvituju s nadšením.“ Podobně 

hovořil také respondent K1: „Výměna mě baví, protože u toho zjistíš taky spoustu věcí, který 

ti klienti řeknou jenom při tom, že to tak taháš z toho batohu...“ Respondent I3 v tomto 

ohledu také hovořil o smyslu: „...protože v tom je to nejjistější, protože on něco chce, já 

prostě přesně vím, jak mu to dát, u toho něco prostě prohodí, že jo, je fajn když se zastaví, 
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povídá si s tebou dýl, když ne, tak prostě jde, ale já v tom fakt vidím ten smysl dávání toho 

materiálu, takže to mě na tom uspokojí a vždycky když máš novýho člověka, tak to je 

dvojnásob prostě.“ V tomto ohledu také respondent G2 pojednával o pozitivním aspektu ve 

vztahu k zaměstnání, který má příčinu v kontaktu s klienty, kteří jiţ jsou nějakým způsobem 

motivovaní k léčbě závislosti a v moţnosti podněcování jejich další motivace: „No a co mě 

nejvíc baví, tak samozřejmě jako když je někdo motivovanej jít třeba do léčby, tak to mě baví 

potom s ním tu motivaci probouzet ještě víc.“ 

Respondenti F2, I3 a J3 vnímají další pozitivní aspekt v jejich vztahu k zaměstnání 

přímo v moţnosti trávit pracovní dobu v terénu a v přirozeném prostředí uţivatelů 

nealkoholových drog: „...pochůzky jsou super, protože jsem docela akční, takže mě to baví 

prostě, takhle různě prolízat nějaký zákoutí, to mě vždycky bavilo, takže vždycky pak kolegy 

tahám, i když už jsou unavený. (smích).“ (respondent F2). Podobně respondnet I3 uvedl: 

„...je to fakt o tom, že mě baví dostávat se tam, kde se nikdo nedostane, a dostávám se na 

místa, kde někdo jiný ne, takže to by mě na tom tak bavilo jako nejvíc.“ 

Respondenti D3 a F2 dále pojednávali o tom, ţe vnímají jako další osobní pozitivní 

aspekt jejich vztahu k zaměstnání výkon konkrétní činnosti testování infekčních 

onemocnění: „...tak to je testování infekčních chorob, že vlastně bereme krev a to mě jako 

hrozně baví, že to je takový, že si částečně připadáš jako zdravotní sestra.“ (respondent F2). 

Respondent G2 pojednával o pozitivním aspektu osobního vztahu k zaměstnání ve 

výkonu konkrétní činnosti poskytování zdravotního ošetření: „...a hrozně mě jako potom 

baví ošetřování. Viš, jako že, když někdo přijde jako s abscesem přes celou ruku, jo, že to 

nějakým způsobem jako kdyby léčíš a pak se to prostě nějak spraví, tak je to super.“ 

(respondent G2). 

Respondent B3 vnímá další pozivní aspekt svého vztahu k zaměstnání v práci se 

stáţisty: „...co mě ještě baví, co se týká práce, tak já mám na starosti stážisty, jako vedení 

našich dobrovolníků, tak v tom se také vidím.“ 

 

 

Interpretace pojednání o prožívání nepříjemných emocí a pocitů 

 

Nejvíce respondentů, tedy respondenti A1, C1, E2, F2, H2, I3, J3 a K1 pojednávali o 

nepříjemných pocitech zlosti, naštvanosti nebo hněvu. „…a potom někdy, někdy jsem taky 

naštvaná na některý klienty. Třeba jsem naštvaná na kluky, když učí mladý holky na jehlu, 

zároveň jsem naštvaná na ty holky, který jim tak strašně věřej, těm klukům a prostě nevidí 
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to.“ (respondent J3) „A někdy mě taky štvou. To musím říct, že mě prostě štvou ti klienti. Že 

si zapli v sobě nějakej destruktivní kód, a prostě se zabíjej úplně před našima očima. Úplně 

jako na všechno serou, když to tak řeknu, ale úplně brutálním způsobem. Tak to mě pak ty 

lidi fakt štvou...“ (respondent H2). 

Další nepříjemné pocity, o kterých respondenti B3, D3, F2, G2, H2, I3, K1 

pojednávali, byl strach nebo nepříjemný pocit, ţe se něco můţe stát. „Strach určitě. Já beru 

ten strach prostě… Já nevím, jestli je to pozitivní anebo negativní ten strach. Protože tím, že 

pociťuju strach, jsem prostě ostražitější a víc tak jako zapnu mozek a začínám přemýšlet, co 

se jako dělá v těch situacích, takže je to takový obranný reflex pro mě. Občas se to stává, 

ale mně se to stalo jako v poslední době málokrát. Jako například, když přijde agresivní 

klient. Anebo když jsou klienti agresivní na sebe a my jsme prostě mimo.“ (respondent B3).  

„Někdy mám strach. To se mi taky párkrát stalo, že jsem měla strach z klienta, kterej 

měl nějaký halucinace, měl pravděpodobně schizofrenii, ale nebyl jako u lékaře, tak mluvil 

tak dost z cesty a z těch lidí vyzařuje taková zvláštní aura, že někdy z nich mám vážně 

strach, ale nikdy se mi nic nestalo.“ (respondent H2). 

Respondent G2 pojednává o proţívání strachu ze zcela odlišné perspektivy: „A musím 

říct, že se nebojím svých klientů tak, jak se bojím veřejnosti.“ 

Respondenti B3, D3, E2, F2, K1 dále pojednávali o blíţe nespecifikovaných 

nepříjemných pocitech při intervenci s manipulativním, nepříjemným nebo agresivním 

klientem: „Tak nepříjemný pocity jsou, když jsou klienti manipulativní. Když se z nás pořád 

snažej vytáhnout co nejvíc materiálu, popřípadě, když se mnou jednaj s despektem, protože 

někteří romští uživatelé drog jakoby z kulturního hlediska mají autoritu u muže, a ženy 

vlastně pro ně nejsou moc autority, takže pak vlastně se nemusí chovat úplně dobře k nám a 

to je nepříjemný.“ (respondent F2). 

Respondenti E2, F2, H2, I3, J3 také pojednávali o nepříjemných pocitech, které v nich 

vyvolává konfrontace s činností klienta nebo jeho způsobem ţivota. „Já myslím, že 

pracovávám úplně jako na klid, ale neříkám, že se mnou nedělá nic, když dojdem k holce, 

třeba je jí 17, je těhotná, říká, že je na ulici nebo bydlí u borce, kterej ju mlátí a ještě si 

šlehá do toho břicha. Tak prostě si říkám, hmm, tak to je sada no.“ (respondent E2). „Tak 

stalo se, nebo potýkám se s tím, že na ty výměny chodí třeba celý rodiny, nebo když bere 

matka i dítě, že to dítě třeba přestane, ale ta matka ho furt nutí chodit vyměňovat a to dítě 

do toho spadne znova… že tady to generační, že ten rodič to nepodchytí u sebe a nechá 

v tom i to dítě, který si tím taky potom kazí život a pak berou spolu a to mi přijde fakt jako 



 

  76 

úlet. Takže ve vztahu k těm dětem i třeba k tomu těhotenství, že třeba berou drogy v průběhu 

těhotenství.“ (respondent F2). 

Respondenti E2, C1, I3, J3 také pojednávali o nepříjemném pocitu zklamání nebo 

osobním selhání: „Ale jo, zažil jsem tady i takovou situaci, kdy na mě byl jako hodně 

nepříjemný klient, tak samozřejmě to byl takový hněv, ale bylo to spojené s takovou výčitkou 

jako vnitřní, jakože že jsem měl pocit, že jsem něco nezvládl nebo spíš sám v sobě, jakože to 

nebyl asi tolik hněv na klienta, ale jako hněv na sebe nebo vnitřní, spíš zaměřený dovnitř.“ 

(respondent C1). Respondent E2 uvádí: „Potenciálně může být riziko, když se moc upneš na 

něco, že člověk má nějakou šanci změny a ají k ní nějak směřuje a pak na nějakým tom 

stupni k té změně selže, tak to prostě brát jako jeho rozhodnutí, že prostě učinil, jak učinil. 

Jinak to je prostě občas potřeba zpracovávat, že jo, prostě nejsme stroje.“ Respondent I3 

pojednává podobným způsobem: „No tak samozřejmě, může to být nějaké… vždycky to je 

zklamání, pocit selhání jo. S tím se taky jako setkávám, je to třeba často, když máš člověka, 

který šňupe, jsi s ním v kontaktu a on začne dávat jehlou a tobě se to nepodaří zastavit, 

anebo když si dává jehlou a ty vidíš, jak jako jde dolů prostě, ztrácí práci a ty s tím nemůžeš 

nic dělat, prostě se nedaří ti s tím něco dělat. Tak to je pocit prostě selhání, osobního 

zklamání,…“ 

 

Respondenti D3, F2, H2 dále pojednávali o nepříjemných pocitech vyplývajících 

z pohledu společnosti na drogově závislé a na práci pracovníka terénní sociální práce. 

Respondenti E2 a H2 pojednávali o lítosti vyplývající z postavení a prestiţnosti jejich 

zaměstnání: „...ale možná jako mě víc v pozadí v té hlavě mrzí a štve to ocenění jako to 

globální té společnosti. Jak si ta práce stojí, jo.“ 

 

Respondenti H2, F2, J3 dále pojednávali o nepříjemných pocitech nejistoty, 

zmatenosti či nervozity. „Jo ještě mě napadá, že nepříjemnej pocit mám, když znejistím. 

Když najednou nevím, co říkat. Když to třeba je tak strašný, co ten klient říká, a já najednou 

nevidím, čeho se chytit. Když vlastně ho můžu jenom ocenit za to, že vlastně přišel a že to 

s náma řeší, ale to je takový jako klišé, že tam nejsou záchytný body v tom životě klienta, 

takže ani já nemám možnost mu ukázat, kde je nějaký pozitivum v jeho životě. V tu chvíli já 

mám pocit nejistoty, protože ztrácím pevnou půdu pod nohama jako ten pravý odborník a 

profesionál.“ (respondent F2). 
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Respondenti A1, F2 také pojednávali o pocitech frustrace, marnosti a beznaděje: „Tak 

je to taková jako frustrace asi, nebo marnost, protože se mu člověk snaží něco říct a on… 

vidím, že to ode mě nebere, protože jsem prostě jako holka.“ (respondent F2). Respondent 

A1 uvedl: „...často když se nám nedaří s klientem na něčem pracovat, jo... ten klient pořád 

přichází s tím stejným, s tím stejným,... přesto, že se ho snažíme namotivovat, aby to 

nějakým způsobem změnil, ale on s tím přijde zase, tak to je taková beznaděj.“ 

 

Respondent A1 také pojednával o tom, ţe někdy pociťuje smutek: „Nebo občas když 

jsou klienti nepříjemní, tak to z toho bývám třeba smutná, že to, že se ani trochu jakoby 

nesnaží prostě.“ 

 

 

V kontextu mé interpretace pojednání jednotlivých pracovníků terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog spojených s proţíváním nepříjemných emocí proţívaných v 

kontextu výkonu terénní sociální práce, povaţuji za nezbytné, opět zmínit práci 

Fredricksonové (2009, podle Slezáčková, 2012), která si je (jakoţto velká zastánkyně 

významu pozitivních emocí) vědoma také důleţitého významu negativních (nepříjemných) 

emocí. „Negativní emoce jsou znakem toho, ţe jsme skuteční lidé, autenticky reagující na 

to, co ţivot přináší. Avšak chceme-li být spokojenější, negativity by nemělo být v našem 

ţivotě příliš mnoho.“ (Slezáčková, 2012, s. 39). 

 

 

Interpretace pojednání o negativních aspektech vztahu k zaměstnání 

 

Respondenti A1, D3, F2, G2, H2, J3 a K1 se shodli, ţe negativní aspekty vztahu k jejich 

zaměstnání vycházejí z administrativní činnosti spojené s výkonem terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog: například respondent G2 uvedl: „...v kanclu trávíme čas 

jenom tou administrativou a to je šílený, už jenom to, že klientovi řekneš ahoj, tak musíš 

zapsat a my máme ještě takovej skvělej systém zapisování, že to ahoj zapíšeme prostě na 

čtyřech místech, takže to je prostě úplně šílený, takže potom, když s ním řešíš jako něco 

hlubšího a delšího, tak je to potom jako úplná katastrofa. Na druhou stranu, určitě to 

pozitivum má, ale je to teda úplně opruz jako, to je úplně... to nesnáším. To fakt nesnáším... 

(smích).“ Podobně také pojednával respondent H2, který své pojednání také rozšířil o 

perspektivu proţívání této pracovní činnosti beze smyslu: „Tak ta administrativa, tu 
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opravdu nemusím. ...milion papírů, to mě třeba nebaví, vůbec jako… to bych řekla… to mě 

zabíjí jako tady. Fakt, přijde klient, zapsat do deníku, zapsat do počítače, prostě je toho moc 

a nevidím v tom právě ten smysl… a když není smysl, tak se mi to špatně dělá.“ 

 Respondenti A1, B3, D3, J3 a K1 také pojednávali o negativních aspektech, které 

vycházejí z konkrétní činnosti výměny sterilního injekčního a zdravotnického materiálu: 

„Například se nerada dohaduji s klienty, kteří chtějí víc materiálu anebo chcou, já nevím, 

víc náplastí, víc mastiček a toto mě celkem jako nebaví, se s nimi dohadovat okolo toho 

materiálu.“ (respondent B3). Respondenti A1, B3 a J3 tedy pojednávali o tom, ţe jsou jim 

nepříjemné situace, kdy kvantum jimi distribuovaného materiálu určeného pro konkrétní/ho 

uţivatele nealkoholových drog neodpovídá poţadavkům klienta/ů. Oproti tomu respondenti 

D3, K1, ale také J3, hovořili o negativních aspektech spojených s výměnou sterilního 

injekčního materiálu z jiného pohledu: „Nebaví mě terén někdy, když si přijdou klienti 

jenom vyměnit a nechtějí si povídat, i když vím, že ta služba jako je o tom, ale tak mě to jako 

nebaví, když je to takový jako automat na stříkačky. No...“ (respondent D3). Stejně tak 

respondent K1 uvedl: „...ale zase, když nechcou toho víc a rozdáváš to po těch setech, tak to 

mě prostě nebaví.“ 

Respondenti G2, H2, K1 dále pojednávali o nepříjemných aspektech, které vycházejí 

přímo z práce s lidmi. Například respondent G2 uvedl: „Tak nejmíň mě baví práce 

s klientem, kterej pět let řeší jednu a tu samou věc a nedokáže s ní prostě pracovat. Ať se 

můžu snažit já nebo kolegové nebo jiný programy, furt se snažíš najít prostě nějakou 

variantu, aby to tomu klientovi teda pomohlo a on nevyužije ani jednu. Jako, že to je furt 

takový mluvení do duba a prostě nic z toho.“ Podobně respondent K1 uvedl: „...ale zas 

nebudu tvrdit, že toho nemám plný zuby, někdy. Mám toho plný zuby. Asi prostě jako každá 

práce s lidma. Chvilkama si fakt začínám připadat jak fakt Sysifos a že si ze mě ti klienti 

dělají dobrý den a že to je hrozná prča vytočit mě na fleku a jako jo, někdy jich mám fakt 

plný zuby. Někdy si říkám, že bych potřebovala třeba den oraz a fakt mezi ty klienty nejít, 

vůbec je nevidět, nejlépe konkrétní obličeje jako ne, ale ono se to tak nedaří, že jo, ten den 

máš nejvíc práce a ještě s těma, který fakt nechceš vidět.“ Velmi podobnými pojmy stejnou 

zkušenost vypověděl také respondent H2: „...ta práce s lidma je hodně náročná, a když se 

člověk třeba necítí dobře, tak to fakt jako nejde moc skrývat. Jako někdy toho mám fakt plný 

zuby.“ 

 Respondenti J3 a K1 také zaujímají více či méně negativní postoj ke konkrétní 

činnosti poskytování zdravotnického ošetření: „...nerad jako zavazuju rány nebo to. V tom 
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se jako necítím, takže jestli se dá něco říct, co teda jako nemám rád, tak to je, dejme tomu, 

fakt jako ošetření těch zdravotních komplikací.“ (respondent I3). 

  Respondenti A1, D3, E2, G2 a K1 také pojednávali o negativních aspektech jejich 

vztahu k zaměstnání z hlediska obtíţnosti výkonu jejich zaměstnání přímo v terénu: 

„Nebaví mě chodit venku v zimě... to mě fakt nebaví... když jako je velká kosa, tak si říkám, 

že když jako nechodí ani ti klienti, tak jestli má vůbec cenu tam bejt.“ (respondent D3). 

„...nebo když prolízám nějaký posraný křoví prostě a sbírám tam stříkačky a říkám si: „To 

jako kvůli tomuhle jsem dělal tu školu?“ tak jako všechno má jako rub a líc žejo.“ 

(respondent E2). Respondent G2 tyto obtíţnosti popisoval nejvíce zřetelně: „...jakože seš 

prostě minimálně šest hodin venku, máš na sobě patnáct kilo, do toho řešíš prostě 

v pracovní době hlavně stříkačky a kvalitu pervitinu. A hlavně jako třeba už i teďka jo, za 

chvilku začnou mrazy, takže budeš venku ošetřovat omrzliny klientům a dojdeš na kancl a 

budeš ošetřovat omrzliny sobě. Takže to už je prostě takový, jakože fakt únava už jako 

v uvozovkách, prostě jako se opakuje takový to, co je ti nepříjemný. Je ti nepříjemný jít ven, 

když je venku mínus dvacet. Když seš v rozkvětu práce, tak si říkáš „vydržím to,“ ale teďka 

už je to pátá zima a už je to jako takový to vydržení čím dál tím menší a menší. Jo... prostě 

fakt jako nemůžeš říct, že by tě ta práce nebavila nebo tohle, ale už je tam fakt jako ta 

únava. Víš jako, že to je docela ta práce hodně fyzicky a hlavně psychicky náročná, a furt 

seš jakoby v zápřahu, furt přemýšlíš, kolik máš stříkaček, jak mu to ošetříš, jakou mu dáš 

mastičku, do toho tohle, do toho si hlídáš záda, aby tě někdo nesejmul, do toho se díváš po 

zemi, jestli se to někde neválí a já nevim. Určitě bych to nenazvala syndromem vyhoření, to 

určitě ne. Ale věřím, že tady ta únava a tady tohle je počátek rozvíjejícího se syndromu 

vyhoření.“ 

 Respondenti A1, B3, C1, G2, K1 také vyjádřili, ţe riziko utváření negativního vztahu 

k výkonu terénní sociální práce můţe spočívat v určité nezřetelnosti výsledů jejich přímé 

práce s uţivateli nealkoholových drog: „...pokud je člověk dlouho v tom terénu a přece 

jenom jsou tam někteří klienti, kteří jsou tam stále, chodí roky, takže to může být takový 

trochu jako ubíjející pro člověka, když vidí, že ten posun u těch klientů není jako až tak jako 

markantní, protože že jo, když někdo přestane chodit, tak už se o něm nic nedozvíš.“ 

(respondent C1). 

Respondent F2 vyjádřil také moţnost nepříjemného proţívání výkonu svého 

zaměstnání, které můţe vyvolat reaktivní výsledek testu na infekční onemocnění: „...ale 

třeba doteď se děsím toho, jestli mně tam zareaguje HIV, protože se bojim prostě tý reakce 

klienta, prostě je to hrozně náročný oznamovat člověku takovou diagnózu nebo i už jenom to 
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podezření, že by něco takovýho mohl mít. Takže k tomu mám takovej vztah, že na jednu 

stranu mě to baví, na druhou stranu je to vždycky nepříjemný, když oznamujem tu 

žloutenku.“ 

 

 

Interpretace převažování prožívaných emocí a pocitů 

 

Na základě výše interpretovaných zjištění je nemoţné soudit, jaký je tedy skutečný poměr 

převaţování proţívaných emocí a pocitů z hlediska příjemnosti a nepříjemnosti pro 

jednotlivé pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog.  

Všem respondentům jsem proto také poloţil přímou otázku, ve které jsem se jich tázal 

na jejich vnímání poměru proţívaných příjemných (pozitivních) a nepříjemných 

(negativních) emocí a pocitů vyplývajících z jejich vlastního výkonu terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog. 

Všichni respondenti se shodli v tom, ţe při práci s klienty převládají v jejich práci 

příjemné (pozitivní) emoce a pocity: „...protože většina klientů je v pohodě, jsou jako 

příjemní. Samozřejmě jsou i vyjímky, které člověka naštvou, ale kdybych to měl brát 

většinově, tak jsou to příjemné emoce, spokojenost, naplněnost. Když někomu třeba dobře 

poradíš, pomůžeš, vidíš, že třeba je rád, že si s tebou pokecal, tak to jsou samozřejmě 

příjemný pocity.“ (respondent C1). 

Kromě respondenta D3 se také všichni v plné míře shodli v tom, ţe celkově v jejich 

práci převládají příjemné emoce a pocity: například respondent B3 uvádí: „Víc těch 

pozitivních. Jako fakt, kdybych měla víc těch negativních, tak vím, že bych musela změnit 

cílovku anebo prostě celou prácu. Takže zatím převažujou ty pozitivní.“ 

Pouze u respondenta D3 je odpověď do jisté míry rozpolcená: „No s klientama určitě 

příjemný, ale teďka hodně mně to ovlivňuje ta administrativa, jako že je mně nepříjemný to, 

že řeším spoustu věci, takže ta to jako ovlivňuje momentálně hodně, to si jako uvědomuju, 

ale nechci to dávat dohromady s tou prací s těma klientama.“ 

 

 

Dílčí závěr 

 

Díky výše popisované interpretaci dat si v následujícím textu mohu dovolit odpovědět na 

čtvrtou dílčí výzkumnou otázku, která zní: „Jak pracovníci terénní sociální práce 
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pojednávají o vlastním proţívání emocí v kontextu vlastního výkonu terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog?“ 

Všichni pracovníci tedy pojednávají o vlastním proţívání emocí v kontextu vlastního 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog jako o převládajícím 

pociťování příjemných (pozitivních) emocí a pocitů. Kromě jednoho pracovníka se také 

všichni v plné míře shodují v tom, ţe celkově v jejich práci převládají příjemné emoce a 

pocity. Pouze u jednoho pracovníka je odpověď do jisté míry rozpolcená a nejednoznačná. 

Základní pozitivní (příjemné) emoce a pocity, o kterých pracovníci v souvislosti 

s výkonem jejich zaměstnání pojednávají, jsou: blíţe nespecifikovaný příjemný pocit 

vyplývající z pohodového lidského kontaktu s klienty, dále pocity radosti, které pracovníci 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog pociťují z hlediska postupů a úspěchů 

klienta a s tím také nepochybně spojeného hlediska proţívání vlastního pracovního úspěchu 

pracovníka. Ve vztahu k základní výzkumné otázce dále povaţuji za důleţité zjištění, ţe 

sedm pracovníků také v pojednání o proţívání příjemných emocí a pocitů při výkonu jejich 

zaměstnání a v pojednání o pozitivních aspektech jejich vztahu k zaměstnání, hovoří o 

příjemných pocitech uspokojení, naplnění, smysluplnosti a smyslu, které proţívají při 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. 

V tomto ohledu se tedy domnívám, ţe i na základě těchto zjištění můţeme o kladných 

emocích a pocitech opravdu uvaţovat jako o jakési vnitřní výzbroji pracovníka terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, jelikoţ vliv kladných proţitků spojených s 

výkonem terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog můţe při výkonu této 

profese sehrávat významnou roli i dlouho poté, co působení pozitivní emoce odeznělo 

(Fredrickson, 2009, podle Slezáčková, 2012). 

Téměř všichni pracovníci se shodují v tom, ţe je jejich zaměstnání v převáţné míře 

baví. Dva pracovníci v pojednávání o pozitivních aspektech svého osobního vztahu k 

zaměstnání například hovořili o smyslu svého zaměstnání. Další pracovník vnímá vlastní 

pozitivní aspekty svého vztahu k zaměstnání zejména v souvislosti s pracovním týmem a 

kolektivem kolegů ze stejného nebo podobného pracovního prostředí. Jiný pracovník dále 

vidí pozitivní aspekty ve svém zaměstnání především v tom, ţe se ve svém zaměstnání 

můţe dál vzdělávat a rozvíjet. V tomto ohledu také hovořil o pocitech naplnění. 

Pět dotazovaných pracovníků pojednává o tom, ţe je nejvíce baví situace, kdy jsou 

klienti ochotní k delším rozhovorům. Jeden z pracovníků v tomto ohledu také hovořil o 

vlastním proţívání smyslu zaměstnání. Jiný pracovník pojednával o pozitivním aspektu ve 

vztahu ke svému zaměstnání, který má příčinu v kontaktu s klienty, kteří jiţ jsou nějakým 
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způsobem motivovaní k léčbě závislosti a v moţnosti podněcování jejich další motivace. Tři 

pracovníci vnímají další pozitivní aspekt v jejich vztahu k zaměstnání přímo v moţnosti 

trávit pracovní dobu v terénu a v přirozeném prostředí uţivatelů nealkoholových drog. Dva 

pracovníci dále pojednávali o tom, ţe vnímají jako další osobní pozitivní aspekt jejich 

vztahu k zaměstnání výkon konkrétní činnosti testování infekčních onemocnění. Pouze 

jeden pracovník pojednával o pozitivním aspektu osobního vztahu k zaměstnání ve výkonu 

konkrétní činnosti poskytování zdravotního ošetření. Jeden z pracovníků také vnímá další 

pozitivní aspekt svého vztahu k zaměstnání v práci se stáţisty. 

 

Za velmi důleţité ovšem také povaţuji poznatky z pojednání pracovníků o proţívání 

nepříjemných emocí a pocitů. Základními pojednávanými nepříjemnými emocemi jsou 

pocity zlosti, naštvanosti nebo hněvu na klienty, pocit strachu, který mohou vyvolat jak 

klienti, tak i veřejnost. Dále je to blíţe nespecifikovaný nepříjemný pocit, který podle 

některých pracovníků vyplývá z kontaktu s manipulativními, nepříjemnými nebo 

agresivními klienty. V tomto ohledu Matoušek a Hartl (2003) při pojednání o syndromu 

vyhoření uvádějí, ţe manipulativní a agresivní klienti patří do skupiny uţivatelů sociálních 

sluţeb, se kterými je sociální práce nejnáročnější. Dalším faktorem, který v některých 

respondentech vyvolává nepříjemné emoce a pocity je konfrontace s činností klienta nebo s 

jeho způsobem ţivota. Čtyři pracovníci také pojednávají o nepříjemném pocitu zklamání 

nebo osobním selhání, tři pracovníci ovšem také pojednávají o nepříjemných pocitech 

vyplývajících z pohledu společnosti na drogově závislé a na práci pracovníka terénní 

sociální práce. Jiní pracovníci v tomto ohledu pojmenovali pocit lítosti. 

Sedm pracovníků se shoduje v tom, ţe negativní aspekty vztahu k jejich zaměstnání 

vycházejí z administrativní činnosti spojené s výkonem terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. Jeden pracovník v tomto ohledu dokonce pojednával o proţívání 

výkonu administrativních činnosti ve svém zaměstnání beze smyslu. Pět pracovníků také 

pojednává o negativních aspektech jejich vztahu k zaměstnání z hlediska obtíţnosti výkonu 

jejich zaměstnání přímo v terénu. 

Tři pracovníci dále pojednávají o nepříjemných aspektech, které vycházejí přímo 

z práce s lidmi. Dva respondenti v této souvislosti pojednávají o ojedinělejších pocitech 

frustrace, marnosti a beznaděje. Dva pracovníci také pojednávají o více či méně negativním 

postoji ke konkrétní činnosti poskytování zdravotnického ošetření. Někteří pracovníci dále 

vyjádřili, ţe riziko utváření negativního vztahu k výkonu terénní sociální práce můţe 

spočívat v určité nezřetelnosti výsledů jejich přímé práce s uţivateli nealkoholových drog. 
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V tomto ohledu ovšem například Matoušek a Hartl (2003) uvádějí, ţe v pomáhajících 

profesích obecně platí, ţe je obtíţné definovat ţádoucí výsledek práce a kritéria úspěšnosti 

pracovníka. 

Jeden pracovník dále vyjádřil také moţnost nepříjemného proţívání výkonu svého 

zaměstnání, které můţe vyvolat reaktivní výsledek testu na infekční onemocnění. 

 Domnívám se, ţe v tomto ohledu se tedy zjištění do značné míry shodují 

s předpokladem, ţe výčet nepříjemných (negativních) emocí a pocitů je bohatší neţli výčet 

kladných (pozitivních) emocí a pocitů (Křivohlavý, 2013). Zjištění také podle mého názoru 

jednoznačně dokládají, ţe terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog je 

psychicky i fyzicky obtíţné povolání, které klade vysoké poţadavky na osobnostní 

charakteristiky, schopnosti a kvality (např. odolnost vůči stresu či schopnost pracovat 

v méně strukturovaném prostředí) pracovníků terénní sociální práce (Outreach, 2007, 

Baláţová, 2006, podle Andrlová, 2008, Dosoudilová, Francuchová, 2008), které jsou pro ně 

často nedosaţitelné (Outreach, 2007). 
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Závěr 

 

Na základě interpretací dat, zjištěných z rozhovorů s pracovníky terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog o tématech vymezených předem definovanými indikátory a 

na základě zjištěných odpovědí na jednotlivé dílčí výzkumné otázky, mohu v následujícím 

textu odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Jak pracovníci terénní sociální 

práce pojednávají o vlastním proţívání smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog?“ 

Na základě mých zjištění tedy konstatuji, ţe pracovníci pojednávají o vlastním 

proţívání smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog explicitně i 

implicitně především jako o existenciálním smyslu. Explicitně pracovníci pouţívali pojmů 

smysl či smysluplný v kontextu vlastního proţívání výkonu zaměstnání při pojednání o 

poskytování pomoci a podpoře cílové skupině uţivatelů nealkoholových drog, o ochraně 

společnosti před šířením infekčních onemocnění a o přístupu Harm Reduction, o osobním 

rozvoji či o moţnostech, které nabízí nízkoprahovost či finanční výhodnost výkonu terénní 

sociální práce. Tyto tematické okruhy jsem interpretoval do kontextu pojednání o postojové 

hodnotové orientaci spojené s výkonem jejich zaměstnání. V tomto ohledu tedy konstatuji, 

ţe dělat to, co je vnímáno a rozpoznáváno jako hodnotné, lze také na základě mého 

výzkumu povaţovat za smysluplné (Frankl, 1982, podle Längle, 1997, s. 5, Frankl, 1994a, 

Křivohlavý, 1994, Längle, 2002). Dále pracovníci explicitně, ale kaţdý z nich zcela 

specifickým způsobem, pojednávali o vlastním proţívání existenciálního smyslu při 

pojednání o proţívání pozitivních emocí a pocitů spojených s výkonem zaměstnání, o 

pozitivních aspektech svého osobního vztahu k zaměstnání, o tvůrčí hodnotové orientaci či 

v kontextu pojednání o stabilitě svého pracovního místa. 

Na základě tezí Emmonse (1999, podle Křivohlavý, 2006) či Wrzesniewskiové (2003) 

o motivaci, která je podle těchto autorů zdrojem soudrţnosti v osobnosti člověka a také je 

sílou, která dává smysl zdánlivým nesrovnalostem v chování a jednání lidí, na základě tezí 

Allporta (1937, podle Křivohlavý, 2006), ţe cílesměrné snaţení představuje to, co dává 

člověku smysl a účel jeho jednání, ale také na základě mojí analýzy a interpretace zjištěných 

dat, je podle mého názoru moţné tvrdit, ţe všichni dotazovaní pracovníci (implicitně) 

pojednávali o vlastním proţívání existenciálního smyslu výkonu terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog také v kontextu pojednávání o těchto tématech. A to i 

přesto, ţe součástí jejich pojednání o proţívání výkonu terénní sociální práce by bylo 



 

  85 

jednoduché interpretovat také takové proţitky, které je moţné chápat jako příznaky 

syndromu vyhoření (Tošner, Tošnerová, 2002, podle Jeklová, Reitmayerová, 2006, 

Dosoudilová, Francuchová, 2008, Nedělníková a kol, 2007), který z hlediska 

logoterapeutické perspektivy můţe být vysvětlován jako ztráta existenciálního smyslu 

(Längle, 2003, s. 132). 

Nyní je podle mého názoru důleţité vzít z hlediska diskuze na zřetel výrok, ţe smysl 

ţivotní situace nebývá příliš často rozpoznán pomocí vědomého rozvaţování a přemýšlení. 

Mnohem častěji bývá spíše intuitivně a spontánně vycítěn (Längle, 2002). Längle (2002) 

dále uvádí, ţe kdybychom pokládali za pravé pouze to, co si člověk plně uvědomuje, byla 

by to intelektuální domýšlivost, jíţ by padla za oběť lidská velikost (Längle, 2002). I přes 

tuto skutečnost, kterou jako moţný limitující faktor mého výzkumu bez větších výhrad 

příjímám, se ovšem domnívám, ţe na základě mého výzkumu nelze bezesporu souhlasit s 

Längleho (2003) tezí, ţe pokud člověk pracuje s radostí, vnitřním souhlasem, zájmem a 

proţívá (v tomto případě) výkon terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog jako 

smysluplný a naplňující, není v nebezpečí, ţe sklouzne do syndromu vyhoření (Längle, 

2003, Längle, podle Ulrichová, 2010). 

Na základě výsledků mého výzkumu se totiţ domnívám, ţe velkou roli z hlediska 

vývoje syndromu vyhoření při výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových 

drog sehrává především nízká prestiţnost a převáţně negativní společenské aspekty výkonu 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, neuspokojivé mzdového ohodnocení 

této práce, nestabilita či relativní stabilita pracovní pozice, fyzická a psychická náročnost 

a obtíţnost výkonu zaměstnání z hlediska přímé práce v terénu a určitá míra nezřetelnosti 

výsledů přímé práce s uţivateli nealkoholových drog při terénní sociální práci, neţli 

hodnotová ztráta existenciálního smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji (v kontextu pojednávání o výkonu terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) oddělovat pojmy syndrom vyhoření a 

existenciální vakuum, přestoţe sám jsem tak ještě v odpovědích na dílčí výzkumné otázky 

nečinil. 

Z tohoto hlediska se dále domnívám, ţe by bylo vhodné věnovat další výzkumy právě 

tématice proţívání syndromu vyhoření při výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog z hlediska logoterapeutické perspektivy a zaměřit se na porovnání 

zjištěných výsledků se zjištěnými výsledky o proţívání syndromu vyhoření v jiných 

oblastech výkonu sociální práce, také z hlediska logoterapeutické perspektivy. 
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Název diplomové práce: Smysl v práci pracovníka terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog 
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Magisterská diplomová práce „Smysl v práci pracovníka terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog“ je zaměřena na to, jak tito pracovníci proţívají smysl 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. Cílem práce je tedy 

odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají 

o proţívání smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog?“ 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola je zaměřena na terénní 

sociální práci s uţivateli nealkoholových drog. Druhá kapitola je věnována pracovníkům 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. Třetí kapitola je zaměřena na 

problematiku proţívání smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových 

drog. Ve čtvrté kapitole vyvozuji dílčí výzkumné otázky a v páté kapitole popisuji metodiku 

vyuţitou při realizaci této diplomové práce. 

Závěrečná kapitola „Interpretace dílčích výzkumných otázek“ vychází z analýzy dat, 

jeţ jsem získal z rozhovorů s jedenácti pracovníky terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog, a přináší odpovědi na vymezené dílčí výzkumné otázky. Díky 

odpovědím na dílčí výzkumné otázky bylo v závěru práce moţné odpovědět na hlavní 

výzkumnou otázku. 
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 Thesis „The Meaning in the Work of Workers of the Field Social Work with Non 

Alcoholic Drug Users“ is focused on how these workers experience meaning of the field 

social work with non-alcoholic drugs users. The aim of this thesis is to answer the main 

research question: "How workers of field social work deal with the experience of the 

meaning of the field social work with non-alcoholic drugs users?" 

 This thesis is divided into six chapters. The first chapter is focused on the field social 

work with with non-alcoholic drugs users. The second chapter is devoted to workers of field 

social work with non-alcoholic drugs users. The third chapter is focused on the experience 

of the meaning of field social work with with non-alcoholic drugs users. In the fourth 

chapter, I deduced the partial research questions and the fifth chapter describes the 

methodology used in the implementation of this thesis. 

The final chapter, "The Interpretation of Partial Research Questions" is based on 

analysis of data that I obtained from interviews with eleven field social workers who work 

with non-alcoholic drugs users and provides answers to defined partial research questions. 

Based on the answers to the partial research questions I answered the main research 

question. 

 

Keywords: field social work, field social work with non alcoholic drug users, workers of 

the field social work, risks of the field social work, burnout syndrome, meaning, meaning of 

work in the field social work with non-alcoholic drugs users, experience meaning of the 

field social work with non-alcoholic drugs users. 
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Příloha č. 1: Základní informace o respondentech 

Respondent A1 

Pracovní pozice: terénní sociální pracovník, pohlaví: ţena, věk: 23 let, nejvyšší dosaţené 

vzdělání: bakalářské vzdělání v oborech Sociální práce a Psychologie, délka pracovního 

poměru v terénních programech s uţivateli nealkoholových drog: 4 měsíce, sídlo Terénního 

programu: krajské město ČR, délka rozhovoru: 43 minut. 

 

Respondent B3 

Pracovní pozice: terénní sociální pracovník, pohlaví: ţena, věk: 26 let, nejvyšší dosaţené 

vzdělání: magisterské vzdělání v oboru Sociální práce, délka pracovního poměru v terénních 

programech s uţivateli nealkoholových drog: 6,5 roku, sídlo Terénního programu: krajské 

město ČR, délka rozhovoru: 40 minut. 

 

Respondent C1 

Pracovní pozice: terénní pracovník, pohlaví: muţ, věk: 27 let, nejvyšší dosaţené vzdělání: 

magisterské vzdělání v oboru Psychologie, délka pracovního poměru v terénních 

programech s uţivateli nealkoholových drog: 6 měsíců, sídlo Terénního programu: krajské 

město ČR, délka rozhovoru: 37 minut. 

 

Respondent D3 

Pracovní pozice: terénní sociální pracovník, pohlaví: ţena, věk: 27 let, nejvyšší dosaţené 

vzdělání: magisterské vzdělání v oboru Sociální práce, délka pracovního poměru v terénních 

programech s uţivateli nealkoholových drog: 4 roky, sídlo Terénního programu: krajské 

město ČR, délka rozhovoru: 57 minut. 

 

Respondent E2 

Pracovní pozice: terénní sociální pracovník, pohlaví: muţ, věk: 28 let, nejvyšší dosaţené 

vzdělání: bakalářské vzdělání v oboru Sociální pedagogika, délka pracovního poměru 

v terénních programech s uţivateli nealkoholových drog: 2,5 roku, sídlo Terénního 

programu: krajské město ČR, délka rozhovoru: 54 minut. 

 

Respondent F2 

Pracovní pozice: terénní sociální pracovník, pohlaví: ţena, věk: 26 let, nejvyšší dosaţené 

vzdělání: magisterské vzdělání v oboru Sociální práce, délka pracovního poměru v terénních 
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programech s uţivateli nealkoholových drog: necelé 3 roky, sídlo Terénního programu: 

krajské město ČR, délka rozhovoru: 51 minut. 

 

Respondent G2 

Pracovní pozice: terénní pracovník, pohlaví: ţena, věk: 25 let, nejvyšší dosaţené vzdělání: 

všeobecné středoškolské vzdělání, délka pracovního poměru v terénních programech 

s uţivateli nealkoholových drog: 3,5 roku, sídlo Terénního programu: krajské město ČR, 

délka rozhovoru: 63 minut. 

 

Respondent H2 

Pracovní pozice: terénní sociální pracovník, pohlaví: ţena, věk: 25 let, nejvyšší dosaţené 

vzdělání: vyšší odborné vzdělání v oboru Sociální práce, délka pracovního poměru 

v terénních programech s uţivateli nealkoholových drog: 2,5 roku, sídlo Terénního 

programu: okresní město ČR, délka rozhovoru: 51 minut. 

 

Respondent I3 

Pracovní pozice: terénní sociální pracovník, pohlaví: muţ, věk: 29 let, nejvyšší dosaţené 

vzdělání: vyšší odborné vzdělání v oboru Sociální práce, délka pracovního poměru 

v terénních programech s uţivateli nealkoholových drog: necelých 7 let, sídlo Terénního 

programu: krajské město ČR, délka rozhovoru: 57 minut. 

 

Respondent J3 

Pracovní pozice: terénní sociální pracovník, pohlaví: ţena, věk: 30 let, nejvyšší dosaţené 

vzdělání: magisterské vzdělání v oboru Sociální pedagogika, délka pracovního poměru 

v terénních programech s uţivateli nealkoholových drog: necelých 5 let, sídlo Terénního 

programu: okresní město ČR, délka rozhovoru: 58 minut. 

 

Respondent K1 

Pracovní pozice: terénní sociální pracovník, pohlaví: ţena, věk: 27 let, nejvyšší dosaţené 

vzdělání: magisterské vzdělání v oboru Speciální pedagogika, délka pracovního poměru 

v terénních programech s uţivateli nealkoholových drog: necelého 1,5 roku, sídlo Terénního 

programu: krajské město ČR, délka rozhovoru: 51 minut. 
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Příloha č. 2: Předpokládaný scénář rozhovoru 

 

1. Můţeš nějak reflektovat, co tě vedlo k tomu, ţe jsi začal(a) pracovat s lidmi, jako celkově 

v oboru sociální práce? 

 

2. Co tě Vedlo k tomu, ţe jsi začal(a) pracovat jako terénní (sociální) pracovník/pracovnice 

s uţivateli nealkoholových drog? 

 

3. Vnímáš (tedy) nějakým způsobem to, ţe by byla terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog v něčem hodnotná, významná (cenná)? Pokud ano, tak v čem a proč? 

 

4. Má pro tebe osobně tvoje současná práce ještě nějakou další hodnotu? Pokud ano, tak 

jakou a proč? 

 

5. Co si myslíš o společenské prestiţnosti tvé práce? 

 

6. Jak vnímáš postavení tvojí profese? 

 

7. Vnímáš ještě nějaké společenské aspekty spojené s výkonem tvojí práce? 

 

8. Pokus se představit si a popsat, jak by to podle tebe vypadalo, kdyţ by terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog v České republice neexistovala. 

 

9. Vnímáš z tohoto hlediska, ţe konkrétně ty jako terénní (sociální) pracovník/pracovnice 

můţeš vykonat něco hodnotného prostřednictvím tvojí práce? Pokud ano, co a jak? 

 

10. Mohl(a) bys mně (ještě podrobněji) popsat tvůj osobní vztah k terénní sociální práci 

s uţivateli drog? (Jestli tě baví nebo nebaví, jestli ji máš rád(a) nebo ne a tak...?) 

 

11. Dokázal(a) bys mně nějak popsat tvůj osobní vztah ke konkrétním činnostem, které 

v rámci tvé práce vykonáváš? 

 

12. Mohl(a) bys mi popsat, jestli z tvojí práce vyplývají nějaké příjemné pocity a emoce? 

Pokud ano, tak v jakých situacích je pociťuješ? 

 

13. (Pociťuješ někdy uspokojení z téhle práce? Pokud ano, tak v jakých situacích?) 

 

14. Mohl(a) bys mi popsat, jestli z tvojí práce vyplývají nějaké nepříjemné pocity a emoce? 

Pokud ano, tak v jakých situacích je pociťuješ? 

 

15. Jaké pocity a emoce převládají při tvojí práci? 

 

16. Čeho bys chtěl(a) dosáhnout ve tvém současném zaměstnání? 

 

17. Jakým způsobem o to usiluješ? 

 

18. Který z těchto tvých osobních cílů vnímáš jako nejdůleţitější? 

 

19. Co pro to děláš a co ještě podle tebe bude potřeba udělat? 

 



 

  104 

20. Vnímáš nějaké překáţky, které ti znesnadňují dosaţení tohoto cíle? Pokud ano, tak jaké? 

 

21. Čeho bys chtěl(a) dosáhnout ve svém pracovním (profesním) ţivotě?  

 

22. (Jaké práci by ses chtěl v budoucnu věnovat? Jaké cílové skupině?) 

 

23. Jakým způsobem o to usiluješ? Jak s tím podle tebe souvisí to, ţe děláš zrovna tuhle 

práci? 

 

24. Který z těchto tvých osobních cílů vnímáš jako nejdůleţitější? 

 

25. Co pro to děláš a co ještě podle tebe bude potřeba udělat? 

 

26. Vnímáš nějaké překáţky, které ti znesnadňují dosaţení tohoto cíle? Pokud ano, tak jaké? 

 

27. Jak vnímáš moţnosti tvého vlastního odborného růstu při výkonu terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog? 

 

28. Jak vnímáš stabilitu tvého pracovního místa? Z hlediska organizace a z osobního 

hlediska? 

 

29. Jak jsi spokojen(a) nebo nespokojen(a) se mzdovým ohodnocením tvé práce? (Co si o 

tom myslíš?) 

 

30. Jak vnímáš příleţitost k pracovnímu postupu (povýšení) ve tvé práci? A obecněji 

v profesi? 

 

31. Pociťuješ na sobě nějakým způsobem riziko syndromu vyhoření? Jak, jak často, kdy (při 

čem? 

 

32. Pociťuješ něco vyloţeně otřesného ve své práci? Pokud ano, tak co? 

 

33. Pociťuješ (vnímáš) něco vyloţeně krásného ve své práci? Pokud ano, tak co? 

 

+ 

 

Jaké je tvoje pracovní zařazení v kontextu zákona o sociálních sluţbách? 

 

Jaká je délka tvojí praxe výkonu terénní sociální práce zaměřené na uţivatele 

nealkoholových drog? 

 

Jaké je tvoje vzdělání? 

 

Jaký je tvůj věk? 
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Příloha č. 3: Etické aspekty výzkumu 

 

Etické otázky hrají podle Hendla (2005) ve společenskovědním výzkumu důleţitou roli. 

V další části textu vymezuji etické aspekty dodrţované v rámci mého výzkumu. 

 

Důvěrnost a anonymita 

Důvěrnost znamená, ţe nebudou zveřejněna ţádná data, jeţ by čtenáři umoţnila 

identifikovat účastníky výzkumu (Švaříček, Šeďová, 2007). Podle Hendla (2005) je 

zachování soukromí a anonymita respondentů důleţitým poţadavkem výzkumu. Z tohoto 

důvodu nebudu v této práci (ani nikde jinde) uvádět ani křestní jména dotazovaných 

pracovníků terénní sociální práce, ani názvy měst, kde dotazovaní pracovníci výkon terénní 

sociální práce provádějí, natoţ pak názvy organizací, kde pracovníci pracují. 

 

Informovaný souhlas 

Dalším důleţitým principem dodrţovaným v rámci mého výzkumu je informovaný souhlas 

od účastníků výzkumu (Hendl, 2005, Miovský, 2006, Švaříček, Šeďová, 2007). Podle 

Miovského (2006) nelze obecné pravidlo, ţe výzkum smí být proveden pouze s osobami, 

které k účasti na něm udělily tzv. informovaný souhlas, nijak obcházet. „Účast na výzkumu 

je přísně dobrovolná.“ (Miovský, 2006, s. 280). Z tohoto hlediska prohlašuji, ţe všichni 

respondenti byli poučeni o záměru a průběhu mého výzkumu (nebyly jim zatajeny ţádné 

informace a okolnosti) a zúčastnili se mého výzkumu na základě dobrovolného 

informovaného souhlasu. 

 

Souhlas s nahráváním rozhovoru a svoboda odmítnutí 

Od všech respondentů jsem si také vţdy vyţádal souhlas s nahráváním rozhovoru na 

diktafon a informoval jsem je, ţe kdykoli mají moţnost svobodně odmítnout odpovědět na 

otázku nebo kdykoli ukončit rozhovor. 

 

Zpřístupnění práce účastníkům výzkumu 

Všem respondentům jsem také nabídl moţnost, ţe jim po dokončení práci zašlu. 
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Závěrečná stať 

ÚVOD 

Tématem této stati je „smysl v práci pracovníka terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog“. Jde tedy o to, pokusit se pochopit, co v širších souvislostech sami 

pracovníci terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog proţívají v kontextu jejich 

výkonu terénní sociální práce (Křivohlavý, 2006). 

Kaţdodenní výkon terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog provází 

riziko vzniku syndromu vyhoření, v jehoţ popředí vedle pocitů bezmocnosti, beznaděje či 

zbytečnosti, stojí podle literatury především ztráta smyslu vykonávané práce (Nedělníková a 

kol., 2007). Deklarace rizika ztráty smyslu takto vykonávané práce, podle mého názoru, do 

určité míry koresponduje s častými představami většinové společnosti, ţe terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog je bezvýznamná a ţádný smysl nemá. 

Alfried Längle (1991, 2004, 2005, podle Křivohlavý, 2006) ovšem předpokládá, ţe 

otázka smyslu a smysluplného jednání lidí v jednotlivých situacích je pro lidský ţivot 

ústřední. Z tohoto hlediska je ovšem velký rozdíl, jestliţe člověk ţije existenciální smysl 

nebo smysl zdánlivý (např. sledování vlastní kariéry, sociální akceptace, apod.), který vede 

do proţitkové prázdnoty (Längle, podle Ulrichová, 2010). 

Domnívám se, ţe případné proţívání ztráty smyslu nebo případné proţívání 

zdánlivého smyslu výkonu práce pracovníků terénní sociální práce, musí negativně 

ovlivňovat kvalitu jejich aktivní práce s uţivateli nealkoholových drog, coţ povaţuji za 

zásadní problém. Tento problém podle mého názoru můţe vyvolat negativní důsledky - 

jednak pro cílovou skupinu uţivatelů nealkoholových drog (které by v takovém případě byla 

poskytována nekvalitní sociální pomoc) a jednak pro celou společnost (která by, díky takto 

značně narušené koncepci kvalitně poskytované terénní sociální práce, jiţ nemohla 

předpokládat efektivní maximalizaci snahy o ochranu společnosti před šířením zdravotních 

rizik spojených s uţíváním nealkoholových drog). 

 

Poznávacím cílem této stati je proto nalézt odpověď na hlavní výzkumnou otázku, 

která zní: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastním proţívání smyslu 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog?“ 
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Abych na výše uvedenou otázku mohl odpovědět, vymezím nejprve základní pojmy. 

Kontextuální pojmy jsou: „pracovníci terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových 

drog“
19

 a „výkon terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog“
20

. 

Klíčový je pojem „pojednání o vlastním proţívání smyslu výkonu terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog“. 

Proţívání označuje vnitřní svět člověka, jakýsi nepřetrţitý sled více či méně 

uvědomovaných psychických záţitků (obsahů), které jsou plně dostupné jen jemu samému 

(Gillernová a kol., 2000, Hájek, 2002, podle Vymětal a kol., 2004, Hartl, Hartlová, 2004, 

Heller, 2007, Plháková, 2008). „Nicméně jiţ to, ţe mezi sebou sdílíme nejen vzorce 

chování, ale i jazyk, jímţ lze naše vnitřní stavy (někdy) pojmenovávat, nám umoţňuje, 

abychom nejen o okolním světě, ale i o svých proţitcích a zkušenostech přemýšleli a 

mluvili.“ (Havel, 2004, s. 2). 

V uţším slova smyslu je podle Gillernové a kol. (2000) proţívání charakterizováno 

jako bezprostředně uvědomovaný emocionální stav. Také podle Hellera (2007) bývá 

proţívání ze všech psychických procesů tradičně spojováno především s emocemi. 

V širším pojetí se k emocím dále řadí proţívání všeho, co je pro člověka významné 

(vyplývající z poznání) a co je spojeno s jeho snahami či chtěním (motivy a cíli) (Gillernová 

a kol., 2000). 

Zájem o otázku smyslu situace (tedy vůli najít v kaţdé jednotlivé ţivotní situaci 

smysl) je pro člověka přirozený, má řadu důvodů a souvisí s tím, co se pod pojmem smysl 

rozumí. Většinou se jím rozumí něco, co má pro lidský ţivot hlavní význam, na čem závisí 

jeho úspěch či ztroskotání (Frankl, 1976, podle Frankl, 1994b, Prochaska, Norcross, 1999, 

Längle, 2002). 

Vlivy modality proţívání nazvané „zájem o smysl situace“ jsou sice jednou více, jindy 

méně uvědoměné, vţdy však podle Havla (2004) jednotlivec můţe zaměřit svou pozornost 

na smysl situace jako takový. Uvědomí si, co pro něj můţe určitá situace (např. výkon 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) znamenat, co mu můţe přinést či 

                                                 
19

 „S ohledem na souvislost s výkonem terénní sociální práce budeme ty, které zákon o sociálních sluţbách 

označuje jako sociální pracovníky, nazývat terénními sociálními pracovníky, a ty, které pojmenovává 

pracovníky v sociálních sluţbách, terénními pracovníky.“ (Černá, 2008, s. 16). 
20 Podle Matouška (2008) pojem terénní sociální práce označuje sociální práci s rizikovými jednotlivci nebo 

skupinami, která se provádí v přirozeném prostředí klientů sociálních pracovníků a která můţe v optimálním 

případě pozitivně ovlivnit jejich ţivotní styl. Při uţším (a pro stať zásadním) úhlu pohledu na pojem terénní 

sociální práce se jedná o mobilní formu kontaktní práce, která nabízí nízkoprahově orientované sluţby různým 

cílovým skupinám, tedy vyuţívá metodu streetwork (Zimmermannová, 2007). Pracovníci terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog mají za úkol uţivatele nealkoholových drog vyhledávat a zaměřit se 

převáţně na ty, kteří nejsou v kontaktu s existujícími institucionalizovanými sluţbami (Rhodes, 1999). 
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odnést, ale i jakou má sám v ní roli a také, zda a jak ji případně můţe ovlivnit svým 

vlastním jednáním (Havel, 2004). 

„Určité zaměření, ono „pro co", stojí vţdy - ať tak člověk činí úmyslně či spontánně 

nebo i nevědomky - jako program v pozadí veškerého lidského jednání.“ (Längle, 2002, s. 

7). Výraz „smysl“ má podle Slovníku spisovné češtiny několik významů (Šmilauer, 1978, 

podle Křivohlavý, 2006). V kontextu této stati se podle mého názoru jako nejdůleţitější jeví 

dva následující významy slova smysl. Zaprvé, jako vyjádření účelu nebo důvodu jednání a 

zadruhé, jako význam celkového zaměření lidské existence (Křivohlavý, 2006). Pro pojetí 

smyslu je velmi důleţitý jeho charakter jednorázovosti, konkrétnosti, jedinečnosti a 

neopakovatelnosti vůči situaci i osobě (Längle, 2002, Slabý, 2009). Smysl totiţ nemůţe být 

podle Frankla (1994a, 1994b) dán, ale musí být nalezen (Frankl, 1994a, Frankl, 1994b, 

Prochaska, Norcross, 1999, Längle, 2002, Yalom, 2006, Slabý, 2009). 

„Existenciální smysl, smysl naší vlastní existence či smysluplnost našeho jednání a 

bytí, míří dále. Tam, kde nám jde o existenciální pojetí smyslu našeho bytí, tam jde o to 

pochopit, jak události v našem ţivotě souvisejí mezi sebou a "zapadají" do širšího obrazu, 

do kontextu našeho ţivota.“ (Baumeister, Vohs, 2000, podle Křivohlavý, 2006). Baumeister 

a Vohsová (2002, podle Wrzesniewski, 2003) také uvádějí, ţe smysl můţeme povaţovat za 

nástroj, kterým jednotliví lidé udrţují svoji ţivotní stabilitu. 

Tímto se dostáváme k otázce směřování kaţdé lidské činnosti (Křivohlavý, 1994). „O 

smyslu a smysluplnosti, případně o nesmyslu a nesmysluplnosti v našem ţivotě, je moţno 

hovořit všude tam, kde nám o něco jde, kde si stavíme určité cíle a k nim směřujeme vším, 

co děláme. Toto stanovení cíle můţe, ale nemusí být vědomé.“ (Křivohlavý, 2006, s. 25). 

Představa cíle, k němuţ směřujeme, dává našim činnostem smysl a vše, co k tomuto cíli 

směřuje, je smysluplné (Křivohlavý, 1994). 

Längle (2002) uvádí, ţe smysl spočívá v nasazení pro něco, co samo o sobě je 

hodnotou. „Smysl tedy leţí zcela na straně uskutečnitelného, v dosahu lidského snaţení. 

Nespočívá v dosaţení úspěchu, nýbrţ v rozhodném angaţování se za určitou hodnotu, jakou 

můţe představovat například nějaký úkol či milovaný člověk.“ (Längle, 2002, s. 52). Pokud 

nám na cíli moc nezáleţí, kdyţ nám nic neříká, nebo kdyţ je pro nás výslovně 

bezvýznamný, nenadchneme se pro něj a chybí nám nasazení (Křivohlavý, 1994). 

Oproti tomu smysluplně ţít znamená, ţe se konkrétní člověk při svém snaţení zaměřil 

na to, co je pro něj hodnotné. Z tohoto hlediska zůstává směřování smysluplným, i kdyby 

cíle nebylo dosaţeno (Längle, 2002). 
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„Ta moţnost, kterou rozpoznáme z hlediska její hodnoty a jejího významu jako 

nejhodnotnější moţnost přítomné situace, v sobě skrývá naplnění tohoto úseku bytí; stává se 

smyslem této situace.“ (Längle, 2002, s. 23). Tímto se dostáváme k cílesměrnému 

pojetí hodnot, které Frankl (1994a) rozděluje do tří kategorií (záţitkové hodnoty, tvůrčí 

hodnoty a postojové hodnoty), a které také vymezuje jako hlavní cesty ke smyslu 

(Křivohlavý, 1994, Längle, 2002). 

Nejdůleţitějšími aspekty tohoto pojmu jsou tedy podle mého názoru: 1.) pojednání o 

vlastní motivaci k výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, 2.) 

pojednání o vlastních cílech spojených s výkonem terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog, 3.) pojednání o vlastních hodnotách výkonu terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog a 4.) pojednání o proţívání emocí v kontextu vlastního 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. 

 

METODIKA 

Ve vztahu k  povaze výše uvedené hlavní výzkumné otázky jsem se rozhodl pouţít ve své 

stati metodu porozumění. Tuto metodu jsem zvolil proto, ţe předpokládanou snahou bylo 

získat informace o tom, jakým způsobem pojednávají pracovníci o vlastním proţívání 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. Snahou je tedy obecně 

řečeno zjistit, jaké významy si tito pracovníci spojují s vlastním proţíváním výkonu terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. 

Pro nalezení odpovědi na hlavní výzkumnou otázku jsem se rozhodl vyuţít 

kvalitativní (primárně induktivní) strategii, která koresponduje se zvolenou metodou 

porozumění (Disman, 2011). Kvalitativní strategie je vhodná pro zachycení dat o pohledech 

dotazovaných zevnitř (Ragin, 1994). Kvalitativní strategie umoţňuje získat hloubková data 

a komplexní obraz zkoumaných jevů a problémů v jejich přirozeném prostředí. Přitom je 

ovšem nezbytné správně pochopit a interpretovat to, co účastníci proţívají a jak vytvářejí 

sociální realitu (Švaříček, Šeďová, 2007, Reichel, 2009). 

Ve vztahu k základní výzkumné otázce, tedy konkrétně proto, ţe mou snahou je 

porozumět promluvám pracovníků terénní sociální práce o jejich vlastním proţívání výkonu 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, jsem se rozhodl vzít na zřetel 

fenomenologický přístup kvalitativní strategie (Hendl, 2005). „Hlavním cílem 

fenomenologického zkoumání je popsat a analyzovat proţitou zkušenost se specifickým 

fenoménem, kterou má určitý jedinec nebo skupina jedinců.“ (Hendl, 2005, s. 128). 

 Výzkumník se tedy podle Hendla (2005) snaţí proniknout do vnitřního světa jedince 
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(v tomto případě pracovníka terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog), aby 

porozuměl významům, jeţ fenoménu (vlastnímu proţívání výkonu terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog) přikládá. Při fenomenologickém zkoumání se podle 

Hendla (2005) data obvykle shromaţďují pomocí kvalitativního rozhovoru. „Účastník je 

vyzván, aby reflektoval svoji zkušenost a vyprávěl, jakou měla pro něho význam.“ (Hendl, 

2005, s. 128). 

Jako techniku zjišťování jsem nakonec zvolil rozhovor pomocí návodu neboli 

polostrukturovaný rozhovor (Miovský, 2006, Hendl, 2005, Reichel, 2009). Pomocí 

operacionalizace dílčích výzkumných otázek jsem vytvořil návod k rozhovoru, tedy seznam 

otázek a témat, které je důleţité v rámci rozhovoru probrat (Hendl, 2005). 

Jednotkou zkoumání jsou autentická explicitní sdělení (promluvy) pracovníků terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog (terénních sociálních pracovníků a terénních 

pracovníků) o jejich vlastním proţívání výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. Jednotkou zjišťování jsou tedy pracovníci terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog. 

Výzkumný vzorek byl vybrán metodou záměrného výběru. Podle Miovského (2006) 

se jedná o postup, kdy cíleně vyhledáváme účastníky podle jejich určitých vlastností, které 

se vztahují k naplnění cílů dané práce. Kritériem výběru je tedy vybraná (určená) vlastnost 

nebo stav. Osobně jsem si zvolil dvě kritéria: 1.) pracovní poměr v rámci sluţby sociální 

prevence „Terénní programy“ zaměřené na cílovou skupinu uţivatelů nealkoholových drog 

a současně výkon pracovní pozice terénní sociální pracovník nebo terénní pracovník a 2.) 

různá délka pracovního poměru v terénních programech zaměřených na uţivatele 

nealkoholových drog. Se záměrem získat různorodá pojednání o proţívání výkonu terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog jsem se tedy rozhodl oslovit pracovníky 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog třech kategorií, vyhraničených právě 

délkou jejich pracovního poměru. 

Realizaci sběru dat jsem ukončil po jedenáctém rozhovoru, kdy podle mého názoru 

došlo k výše popisované teoretické saturaci (Hendl, 2005). 

 

OPERACIONALIZACE DÍLČÍCH VÝZKUMNÝCH OTÁZEK 

Vymezení základních aspektů (struktury) klíčového pojmu mi následně umoţnilo 

vytvořit následující čtyři dílčí výzkumné otázky: 

DVO 1) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastní motivaci k výkonu 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 
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Charakteristikou jednotky zkoumání, na niţ se ptá tato dílčí výzkumná otázka, jsou 

(pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) pojednávaná témata a 

pojmy spojené s motivací k vlastnímu výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. V přepisech rozhovorů jsem tedy vyhledával autentická explicitní 

vyjádření pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog o tématech, jeţ 

vymezují následující indikátory: promluvy o příčinách výběru zaměstnání, promluvy o 

moţnostech osobního růstu při výkonu zaměstnání, promluvy o vnímání prestiţnosti 

zaměstnání, promluvy o vnímání stability pracovního místa a promluvy o mzdovém 

ohodnocení. 

DVO 2) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastních cílech spojených 

s jejich výkonem terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

Charakteristikou jednotky zkoumání, na niţ se ptá tato dílčí výzkumná otázka, jsou 

(pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) pojednávaná témata a 

pojmy spojené s cíli, které se vztahují k jejich výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. V přepisech rozhovorů jsem tedy vyhledával autentická explicitní 

vyjádření pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog o tématech, jeţ 

vymezují následující indikátory: promluvy o vědomém směřování v současném zaměstnání 

a promluvy o vědomém profesním směřování. 

DVO 3) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastních hodnotách jejich 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

Charakteristikou jednotky zkoumání, na niţ se ptá tato dílčí výzkumná otázka, jsou 

(pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) pojednávaná témata a 

pojmy spojené s proţíváním hodnot jejich výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. V přepisech rozhovorů jsem tedy vyhledával autentická explicitní 

vyjádření pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog o tématech, jeţ 

vymezují následující indikátory: promluvy o vnímání záţitkových hodnot vlastního 

zaměstnání, promluvy o vnímání tvůrčích hodnot vlastního zaměstnání a promluvy o 

vnímání postojových hodnot vlastního zaměstnání. 

DVO 4) Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastním proţívání emocí 

v kontextu vlastního výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog? 

Charakteristikou jednotky zkoumání, na niţ se ptá tato dílčí výzkumná otázka, jsou 

(pracovníky terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) pojednávaná témata a 

pojmy spojené s vlastním proţívání emocí v kontextu vlastního výkonu terénní sociální 

práce s uţivateli nealkoholových drog. V přepisech rozhovorů jsem tedy vyhledával 
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autentická explicitní vyjádření pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových 

drog o tématech, jeţ vymezují následující indikátory: promluvy o poměru vědomého 

proţívání pozitivních a negativních emocí, promluvy o vědomém proţívání v zásadě 

negativních emocí a promluvy o vědomém proţívání v zásadě pozitivních emocí. 

 

INTERPRETACE DÍLČÍCH VÝZKUMNÝCH OTÁZEK 

Motivace pracovníků k výkonu terénní sociální práce 

Díky interpretaci získaných dat si v následujícím textu mohu dovolit odpovědět na první 

dílčí výzkumnou otázku, která zní: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o 

vlastní motivaci k výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog?“ 

 Někteří pracovníci terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog tedy 

pojednávají o motivaci k výběru jejich zaměstnání v rámci pomáhající profese jako o 

dlouhodobě zacílené ţivotní cestě tímto směrem, empatii k lidem, snaze začít pracovat 

v konkrétní sféře zaměřené na problematiku uţívání nealkoholových drog, zájmu a zaujetí 

člověkem a jeho ţivotem vůbec. Jiní pracovníci oproti tomu při svém pojednání o motivaci 

k výběru pomáhající profese zdůrazňují význam souhry různých okolností a náhod. 

O motivaci k výběru zaměstnání v terénních programech s uţivateli drog pojednávají 

pracovníci terénní sociální práce jako o empatii k dané lidské problematice či jako o zájmu 

o cílovou skupinu uţivatelů nealkoholových drog. Někteří pracovníci dále v tomto směru 

zdůrazňují zkušenosti z praxe v rámci studia na univerzitě nebo na vyšší odborné škole a 

zkušenosti z dobrovolnického výkonu této činnosti. Dva pracovníci ovšem také pojednávali 

v tomto kontextu i o souhře různých okolností a náhod. 

Dalšími pojednávanými (pro pracovníky) motivujícími faktory k výkonu terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog jsou podle mého názoru: neobvyklost a 

specifičnost vykonávané pracovní činnosti, potenciál pohodového pracovního kolektivu, 

dobré moţnosti osobního růstu při zaměstnání (z hlediska dalšího vzdělávání v podobě 

povinných případně také nepovinných kurzů, ale také z hlediska přímé práce s klienty a 

z hlediska vztahů s kolegy) a zřetelná moţnost povýšení v rámci zaměstnání. 

V těchto bodech tedy do určité míry vnímám korelaci s dvoufaktorovou teorií 

motivace podle Herzberga, Mausnera, Snydermana (1957, podle Kocianová, 2010, 1959, 

podle Wrzesniewski, 2003), kteří pracovní motivaci rozlišili na vnitřní a vnější motivaci. 

Podle jejich původního modelu zahrnuje vnitřní motivace příleţitost pro vlastní rozvoj, 

úspěch a uznání, zatímco novější definice se v tomto ohledu zaměřují na zajímavost práce, 

kreativitu a naplnění z práce (Herzberg, Mausner, Snyderman, 1959, Kanungo, Hartwick, 



 

  113 

1987, podle Wrzesniewski, 2003). Vnější motivace pro výkon práce je pak zaměřena na zisk 

mzdy, pracovní okolnosti a jistotu zaměstnání (Wrzesniewski, 2003). 

Z analýzy rozhovorů ovšem také vyplývají důleţitá (pro respondenty) demotivující 

hlediska spojená s výkonem terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. Těmi 

jsou interpretace nízké prestiţnosti a převáţně negativních společenských aspektů výkonu 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog a interpretace neuspokojivého 

mzdového ohodnocení této práce, které má dle autentických výpovědí samotných 

pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog velký vliv na to, ţe není 

moţné současně vykonávat toto zaměstnání a zaloţit a následně uţivit vlastní rodinu. 

Osobně se domnívám, ţe tyto skutečnosti (samozřejmě mimo jiné) sehrávají svou roli také 

ve vyjádřeních osmi respondentů, kteří sice hovořili o moţnostech povýšení v rámci 

zaměstnání, ale zároveň explicitně vyjádřili, ţe se tímto směrem pravděpodobně sami 

nechtějí ubírat. Toto se podle mého názoru dále promítá v nestabilním či relativně stabilním 

hodnocení pracovní pozice, jehoţ příčinou je podle pracovníků, mimo jiné, celková situace 

pracovního uplatnění v neziskovém sektoru. 

Tato zjištění také do značné míry korespondují s teoreticky vymezenými prvky 

(neodpovídající finanční ohodnocení, absence ocenění, stres či frustrace), které přispívají ke 

vzniku syndromu vyhoření neboli existenciálního vakua a tak i ztrátě smyslu výkonu 

zaměstnání (Frankl, 1983, Karazman, 1994, podle Längle, 2003, Jeklová, Reitmayerová, 

2006, Nedělníková a kol., 2007, Lásková, 2008). 

 

Cíle pracovníků spojené s výkonem terénní sociální práce 

Díky interpretaci získaných dat si v následujícím textu mohu dovolit odpovědět na druhou 

dílčí výzkumnou otázku, která zní: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o 

vlastních cílech spojených s jejich výkonem terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog?“ 

Pracovníci terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog tedy pojednávají o 

vlastních cílech spojených s jejich zaměstnáním jako: o směřování k maximalizaci osobního 

odborného růstu a ke zlepšování vlastního pracovního výkonu prostřednictvím vzdělávání, o 

snaze naučit se pracovat se svými klienty a stát se odborníkem/profesionálem v oboru, o 

snaze udrţet stávající výkonnost sluţby či o úsilí získat zkušenosti s cílovou skupinou 

uţivatelů nealkoholových drog ve vztahu k budoucímu profesnímu uplatnění. Dalším 

pojednávaným cílem dvou pracovníků je také rovina osobního doplňování neúplných 

vědomostí a jeden pracovník také pojednává o snaze stát se známým ve svém oboru a jiný o 
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snaze pouţívat pozitivní přístup ke klientovi. Z hlediska hlavní výzkumné otázky této práce 

je podle mého názoru nyní důleţité uvést, ţe podle Křivohlavého (2006) to byl Allport 

(1937, podle Křivohlavý, 2006), kdo navrhl zabývat se tím, o co se člověk snaţí, o co mu 

v (pracovním) ţivotě jde a co mu tedy dává smysl a účel jeho (pracovního) ţivota či jednání 

(Emmons, 1999, podle Křivohlavý, 2006). 

Pracovníci při svých úvahách o vlastním (výhledově delším časovém) profesním 

směřování ovšem pojednávají o tom, ţe terénní sociální práci s uţivateli nealkoholových 

drog není moţné dělat moc dlouho a ţe by chtěli zůstat v pomáhajících profesích, ale 

nezůstávat u výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. Tři pracovníci 

pojednávají o tom, ţe by chtěli pracovat s klienty více motivovanými k léčbě závislosti. 

Další pracovník nevylučuje, ţe by chtěl v budoucnosti pracovat v sociální sféře, rovněţ ale 

uvádí, stejně jako další tři pracovníci, ţe jejich cílem je také snaha pokusit se uplatnit 

v úplně jiném oboru. V tomto ohledu ovšem všichni pracovníci hovoří o tom, ţe by chtěli 

čerpat (v různých perspektivách) zkušenosti, které získali při výkonu současného 

zaměstnání, tedy při výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. 

Křivohlavý (2006) uvádí, ţe pokud hovoříme o cílech našeho jednání a snaţení, je 

důleţité daný cíl nebo cíle, k nimţ naše činnosti směřují, vidět v určité perspektivě. Obvykle 

je také daný cíl dílčím cílem relativně vzdálenějšího perspektivního cíle. 

Z tohoto hlediska je tedy podle mého názoru moţné se domnívat, ţe pro všechny 

pracovníky jsou cíle spojené s výkonem terénní sociální práce s uţivateli drog spíše cíle 

dílčí. To ovšem nic nemění na funkci cílů, které (ať uţ jsou dílčí nebo perspektivní, 

krátkodobé nebo dlouhodobé, úzké či široké apod.) člověku slouţí k tomu, aby mu dávaly 

smysl a účel jeho (pracovního) ţivota či jednání (Emmons, 1999, podle Křivohlavý, 2006). 

Z pojetí cílesměrné aktivity také podle Křivohlavého (2006) dále vychází smysluplné pojetí 

hodnot člověka. 

Na základě těchto zjištění je podle mého názoru diskutabilní přísná konstrukce 

předpokládaných negativních důsledků vzniku syndromu vyhoření neboli existenciálního 

vakua (Lásková, 2008, Matoušek, Hartl, 2003). Podle mého názoru tedy to, ţe někteří 

pracovníci terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog postupem času odcházejí 

ze svého zaměstnání do jiného mimo dosavadní obor, ţe někteří mění své zaměstnání, ale 

zůstávají v rámci svého oboru, ţe odcházejí do vyšších pozic nebo zaloţí rodinu, nemusí 

nutně souviset s proţíváním ztráty smyslu výkonu terénní sociální práce, tedy se 

syndromem vyhoření, jak uvádí Lásková (2008) či Matoušek a Hartl (2003), ale můţe se 
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jednat o (pro pracovníky) zcela smysluplné směřování k dosaţení jejich osobních 

perspektivních cílů (Křivohlavý, 2006). 

 

Hodnoty pracovníků spojené s výkonem terénní sociální práce 

Díky interpretaci získaných dat si v následujícím textu mohu dovolit odpovědět na třetí dílčí 

výzkumnou otázku, která zní: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o vlastních 

hodnotách vlastního výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog?“ 

Pracovníci terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog tedy pojednávají o 

vlastních záţitkových hodnotách spojených s jejich zaměstnáním jako o proţívání krásných 

okamţiků spojených přímo s charakterem jejich zaměstnání, o proţívání krásných 

záţitkových okamţiků spojených s úspěchy jejich práce, o proţívání krásných záţitkových 

situací z pohledu setkávání se s druhými lidmi v pracovním kolektivu a také jako o 

proţívání krásných situací z pohledu setkávání se s druhými lidmi na úrovni pracovník - 

klient. Pouze jeden pracovník přistupuje k tématu vnímání něčeho krásného při svém 

pojednání skepticky. V tomto ohledu ovšem, podle mého názoru, vyvstává otázka, jestli 

tento pracovník jako jediný neinterpretoval pojem „krása“ popřípadě „krásný“ odlišně od 

ostatních pracovníků. 

Šest pracovníků terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog dále pojednává 

o vlastních tvůrčích hodnotách spojených s výkonem terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. Z hlediska nalezení odpovědi na hlavní výzkumnou otázku povaţuji 

za důleţité vyjádření jednoho pracovníka o proţívání smyslu v kontextu promluvy o 

vlastních tvůrčích moţnostech při výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových 

drog. Jiný pracovník také v tomto kontextu pojednává o povznášejících proţitcích 

vyplývajících z vlastního tvůrčího výkonu zaměstnání. 

Na základě analýzy celých rozhovorů mohu konstatovat, ţe všichni pracovníci také 

pojednávají o postojových hodnotách spojených s výkonem jejich zaměstnání. V tomto 

ohledu podle mého názoru všichni dotazovaní pracovníci pojednávají o vlastním proţívání 

smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. Šest pracovníků také 

ve svém pojednání, které jsem interpretoval v kontextu postojových hodnot, přímo 

explicitně pouţívali pojmů smysl či smysluplný. 

V tomto ohledu tedy podle mého názoru mohu stejně jako Längle (1997) pragmaticky 

popsat nacházení smyslu takto: pracovat smysluplně znamená dělat to, co je vnímáno a 

rozpoznáváno jako hodnotné (Frankl 1982, podle Längle, 1997, s. 5). 
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Emoce a pocity pracovníků prožívané při výkonu terénní sociální práce 

Díky interpretaci získaných dat si v následujícím textu mohu dovolit odpovědět na čtvrtou 

dílčí výzkumnou otázku, která zní: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o 

vlastním proţívání emocí v kontextu vlastního výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog?“ 

Všichni pracovníci tedy pojednávají o vlastním proţívání emocí v kontextu vlastního 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog jako o převládajícím 

pociťování příjemných (pozitivních) emocí a pocitů. Kromě jednoho pracovníka se také 

všichni v plné míře shodují v tom, ţe celkově v jejich práci převládají příjemné emoce a 

pocity. Pouze u jednoho pracovníka je odpověď do jisté míry rozpolcená a nejednoznačná. 

Základní pozitivní (příjemné) emoce a pocity, o kterých pracovníci v souvislosti 

s výkonem jejich zaměstnání pojednávají, jsou: blíţe nespecifikovaný příjemný pocit 

vyplývající z pohodového lidského kontaktu s klienty, dále pocity radosti, které pracovníci 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog pociťují z hlediska postupů a úspěchů 

klienta a s tím také nepochybně spojeného hlediska proţívání vlastního pracovního úspěchu 

pracovníka. Ve vztahu k základní výzkumné otázce dále povaţuji za důleţité zjištění, ţe 

sedm pracovníků také v pojednání o proţívání příjemných emocí a pocitů při výkonu jejich 

zaměstnání a v pojednání o pozitivních aspektech jejich vztahu k zaměstnání, hovoří o 

příjemných pocitech uspokojení, naplnění, smysluplnosti a smyslu, které proţívají při 

výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog. 

V tomto ohledu se tedy domnívám, ţe i na základě těchto zjištění můţeme o kladných 

emocích a pocitech opravdu uvaţovat jako o jakési vnitřní výzbroji pracovníka terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, jelikoţ vliv kladných proţitků spojených s 

výkonem terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog můţe při výkonu této 

profese sehrávat významnou roli i dlouho poté, co působení pozitivní emoce odeznělo 

(Fredrickson, 2009, podle Slezáčková, 2012). 

Téměř všichni pracovníci se shodují v tom, ţe je jejich zaměstnání v převáţné míře 

baví. Dva pracovníci v pojednávání o pozitivních aspektech svého osobního vztahu k 

zaměstnání například hovořili o smyslu svého zaměstnání. Další pracovník vnímá vlastní 

pozitivní aspekty svého vztahu k zaměstnání zejména v souvislosti s pracovním týmem a 

kolektivem kolegů ze stejného nebo podobného pracovního prostředí. Jiný pracovník dále 

vidí pozitivní aspekty ve svém zaměstnání především v tom, ţe se ve svém zaměstnání 

můţe dál vzdělávat a rozvíjet. V tomto ohledu také hovořil o pocitech naplnění. 
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Pět dotazovaných pracovníků pojednává o tom, ţe je nejvíce baví situace, kdy jsou 

klienti ochotní k delším rozhovorům. Jeden z pracovníků v tomto ohledu také hovořil o 

vlastním proţívání smyslu zaměstnání. Jiný pracovník pojednával o pozitivním aspektu ve 

vztahu ke svému zaměstnání, který má příčinu v kontaktu s klienty, kteří jiţ jsou nějakým 

způsobem motivovaní k léčbě závislosti a v moţnosti podněcování jejich další motivace. Tři 

pracovníci vnímají další pozitivní aspekt v jejich vztahu k zaměstnání přímo v moţnosti 

trávit pracovní dobu v terénu a v přirozeném prostředí uţivatelů nealkoholových drog. Dva 

pracovníci dále pojednávali o tom, ţe vnímají jako další osobní pozitivní aspekt jejich 

vztahu k zaměstnání výkon konkrétní činnosti testování infekčních onemocnění. Pouze 

jeden pracovník pojednával o pozitivním aspektu osobního vztahu k zaměstnání ve výkonu 

konkrétní činnosti poskytování zdravotního ošetření. Jeden z pracovníků také vnímá další 

pozitivní aspekt svého vztahu k zaměstnání v práci se stáţisty. 

 

Za velmi důleţité ovšem také povaţuji poznatky z pojednání pracovníků o proţívání 

nepříjemných emocí a pocitů. Základními pojednávanými nepříjemnými emocemi jsou 

pocity zlosti, naštvanosti nebo hněvu na klienty, pocit strachu, který mohou vyvolat jak 

klienti, tak i veřejnost. Dále je to blíţe nespecifikovaný nepříjemný pocit, který podle 

některých pracovníků vyplývá z kontaktu s manipulativními, nepříjemnými nebo 

agresivními klienty. V tomto ohledu Matoušek a Hartl (2003) při pojednání o syndromu 

vyhoření uvádějí, ţe manipulativní a agresivní klienti patří do skupiny uţivatelů sociálních 

sluţeb, se kterými je sociální práce nejnáročnější. Dalším faktorem, který v některých 

respondentech vyvolává nepříjemné emoce a pocity je konfrontace s činností klienta nebo s 

jeho způsobem ţivota. Čtyři pracovníci také pojednávají o nepříjemném pocitu zklamání 

nebo osobním selhání, tři pracovníci ovšem také pojednávají o nepříjemných pocitech 

vyplývajících z pohledu společnosti na drogově závislé a na práci pracovníka terénní 

sociální práce. Jiní pracovníci v tomto ohledu pojmenovali pocit lítosti. 

Sedm pracovníků se shoduje v tom, ţe negativní aspekty vztahu k jejich zaměstnání 

vycházejí z administrativní činnosti spojené s výkonem terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. Jeden pracovník v tomto ohledu dokonce pojednával o proţívání 

výkonu administrativních činnosti ve svém zaměstnání beze smyslu. Pět pracovníků také 

pojednává o negativních aspektech jejich vztahu k zaměstnání z hlediska obtíţnosti výkonu 

jejich zaměstnání přímo v terénu. 

Tři pracovníci dále pojednávají o nepříjemných aspektech, které vycházejí přímo 

z práce s lidmi. Dva respondenti v této souvislosti pojednávají o ojedinělejších pocitech 
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frustrace, marnosti a beznaděje. Dva pracovníci také pojednávají o více či méně negativním 

postoji ke konkrétní činnosti poskytování zdravotnického ošetření. Někteří pracovníci dále 

vyjádřili, ţe riziko utváření negativního vztahu k výkonu terénní sociální práce můţe 

spočívat v určité nezřetelnosti výsledů jejich přímé práce s uţivateli nealkoholových drog. 

V tomto ohledu ovšem například Matoušek a Hartl (2003) uvádějí, ţe v pomáhajících 

profesích obecně platí, ţe je obtíţné definovat ţádoucí výsledek práce a kritéria úspěšnosti 

pracovníka. 

Jeden pracovník dále vyjádřil také moţnost nepříjemného proţívání výkonu svého 

zaměstnání, které můţe vyvolat reaktivní výsledek testu na infekční onemocnění. 

 Domnívám se, ţe v tomto ohledu se tedy zjištění do značné míry shodují 

s předpokladem, ţe výčet nepříjemných (negativních) emocí a pocitů je bohatší neţli výčet 

kladných (pozitivních) emocí a pocitů (Křivohlavý, 2013). Zjištění také podle mého názoru 

jednoznačně dokládají, ţe terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog je 

psychicky i fyzicky obtíţné povolání, které klade vysoké poţadavky na osobnostní 

charakteristiky, schopnosti a kvality (např. odolnost vůči stresu či schopnost pracovat 

v méně strukturovaném prostředí) pracovníků terénní sociální práce (Outreach, 2007, 

Baláţová, 2006, podle Andrlová, 2008, Dosoudilová, Francuchová, 2008), které jsou pro ně 

často nedosaţitelné (Outreach, 2007). 

 

ZÁVĚR 

Na základě interpretací dat, zjištěných z rozhovorů s pracovníky terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog o tématech vymezených předem definovanými indikátory a 

na základě zjištěných odpovědí na jednotlivé dílčí výzkumné otázky, mohu v následujícím 

textu odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Jak pracovníci terénní sociální 

práce pojednávají o vlastním proţívání smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog?“ 

Na základě mých zjištění tedy konstatuji, ţe pracovníci pojednávají o vlastním 

proţívání smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog explicitně i 

implicitně především jako o existenciálním smyslu. Explicitně pracovníci pouţívali pojmů 

smysl či smysluplný v kontextu vlastního proţívání výkonu zaměstnání při pojednání o 

poskytování pomoci a podpoře cílové skupině uţivatelů nealkoholových drog, o ochraně 

společnosti před šířením infekčních onemocnění a o přístupu Harm Reduction, o osobním 

rozvoji či o moţnostech, které nabízí nízkoprahovost či finanční výhodnost výkonu terénní 

sociální práce. Tyto tematické okruhy jsem interpretoval do kontextu pojednání o postojové 
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hodnotové orientaci spojené s výkonem jejich zaměstnání. V tomto ohledu tedy konstatuji, 

ţe dělat to, co je vnímáno a rozpoznáváno jako hodnotné, lze také na základě mého 

výzkumu povaţovat za smysluplné (Frankl, 1982, podle Längle, 1997, s. 5, Frankl, 1994a, 

Křivohlavý, 1994, Längle, 2002). Dále pracovníci explicitně, ale kaţdý z nich zcela 

specifickým způsobem, pojednávali o vlastním proţívání existenciálního smyslu při 

pojednání o proţívání pozitivních emocí a pocitů spojených s výkonem zaměstnání, o 

pozitivních aspektech svého osobního vztahu k zaměstnání, o tvůrčí hodnotové orientaci či 

v kontextu pojednání o stabilitě svého pracovního místa. 

Na základě tezí Emmonse (1999, podle Křivohlavý, 2006) či Wrzesniewskiové (2003) 

o motivaci, která je podle těchto autorů zdrojem soudrţnosti v osobnosti člověka a také je 

sílou, která dává smysl zdánlivým nesrovnalostem v chování a jednání lidí, na základě tezí 

Allporta (1937, podle Křivohlavý, 2006), ţe cílesměrné snaţení představuje to, co dává 

člověku smysl a účel jeho jednání, ale také na základě mojí analýzy a interpretace zjištěných 

dat, je podle mého názoru moţné tvrdit, ţe všichni dotazovaní pracovníci (implicitně) 

pojednávali o vlastním proţívání existenciálního smyslu výkonu terénní sociální práce 

s uţivateli nealkoholových drog také v kontextu pojednávání o těchto tématech. A to i 

přesto, ţe součástí jejich pojednání o proţívání výkonu terénní sociální práce by bylo 

jednoduché interpretovat také takové proţitky, které je moţné chápat jako příznaky 

syndromu vyhoření (Tošner, Tošnerová, 2002, podle Jeklová, Reitmayerová, 2006, 

Dosoudilová, Francuchová, 2008, Nedělníková a kol, 2007), který z hlediska 

logoterapeutické perspektivy můţe být vysvětlován jako ztráta existenciálního smyslu 

(Längle, 2003, s. 132). 

Nyní je podle mého názoru důleţité vzít z hlediska diskuze na zřetel výrok, ţe smysl 

ţivotní situace nebývá příliš často rozpoznán pomocí vědomého rozvaţování a přemýšlení. 

Mnohem častěji bývá spíše intuitivně a spontánně vycítěn (Längle, 2002). Längle (2002) 

dále uvádí, ţe kdybychom pokládali za pravé pouze to, co si člověk plně uvědomuje, byla 

by to intelektuální domýšlivost, jíţ by padla za oběť lidská velikost (Längle, 2002). I přes 

tuto skutečnost, kterou jako moţný limitující faktor mého výzkumu bez větších výhrad 

příjímám, se ovšem domnívám, ţe na základě mého výzkumu nelze bezesporu souhlasit s 

Längleho (2003) tezí, ţe pokud člověk pracuje s radostí, vnitřním souhlasem, zájmem a 

proţívá (v tomto případě) výkon terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog jako 

smysluplný a naplňující, není v nebezpečí, ţe sklouzne do syndromu vyhoření (Längle, 

2003, Längle, podle Ulrichová, 2010). 
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Na základě výsledků mého výzkumu se totiţ domnívám, ţe velkou roli z hlediska 

vývoje syndromu vyhoření při výkonu terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových 

drog sehrává především nízká prestiţnost a převáţně negativní společenské aspekty výkonu 

terénní sociální práce s uţivateli nealkoholových drog, neuspokojivé mzdového ohodnocení 

této práce, nestabilita či relativní stabilita pracovní pozice, fyzická a psychická náročnost 

a obtíţnost výkonu zaměstnání z hlediska přímé práce v terénu a určitá míra nezřetelnosti 

výsledů přímé práce s uţivateli nealkoholových drog při terénní sociální práci, neţli 

hodnotová ztráta existenciálního smyslu výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji (v kontextu pojednávání o výkonu terénní 

sociální práce s uţivateli nealkoholových drog) oddělovat pojmy syndrom vyhoření a 

existenciální vakuum, přestoţe sám jsem tak ještě v interpretaci dat a v odpovědích na dílčí 

výzkumné otázky nečinil. 

Z tohoto hlediska se dále domnívám, ţe by bylo vhodné věnovat další výzkumy právě 

tématice proţívání syndromu vyhoření při výkonu terénní sociální práce s uţivateli 

nealkoholových drog z hlediska logoterapeutické perspektivy a zaměřit se na porovnání 

zjištěných výsledků se zjištěnými výsledky o proţívání syndromu vyhoření v jiných 

oblastech výkonu sociální práce, také z hlediska logoterapeutické perspektivy. 
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