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Úvod 

 

Poměrně dlouhou dobu pracuji jako kurátorka pro děti a mládeţ na jednom z obecních 

úřadů a je to práce, která mě baví a naplňuje. Přesto se stále intenzivněji zabývám 

otázkou, do jaké míry a zda vůbec my jako kurátoři na odděleních sociálně-právní 

ochrany dětí reflektujeme při práci s dospívajícími klienty jejich silné stránky a 

pozitivní zdroje. Zda se dostatečně zajímáme o jejich proţívání zátěţových situací a 

osobitý přístup k nim, kdyţ víme, ţe se v mnohých takových ocitají a často je právě 

v období dospívání „řeší“ různými rizikovými způsoby. V rámci sociální práce 

s rizikovou mládeţí proto povaţuji za aktuální a přínosné téma zabývající se 

aplikačními moţnostmi konceptu resilience a naučeného optimismu, neboť zahrnují 

takové aspekty jako je konstruktivní řešení problémů, posilování odolnosti a celkově 

také práci na pozitivnějším proţívání. Koncepty tak mají potenciál pomoci kurátorům 

v řešení rizikového chování jejich klientů. 

 Aktuálnost tématu vychází také ze symbolického cíle práce. Tímto cílem je  

upozornit na stávající postoj kurátorů vyznačující se určitou patologizací klientů a 

nevěnováním dostatečné pozornosti posilování jejich resilience, pozitivity v jejich 

ladění a budování optimismu. Tento postoj jakoţto problém spočívá v zaběhnuté praxi 

kurátorů, která se zaměřuje zejména na problémové chování klientů, na nedostatky 

v jejich osobnostech a v prostředí, které je obklopuje. V souhrnu tedy na to, co je u 

klienta špatně. Intervence kurátorů tak příliš nerozvíjejí vnitřní potenciál klientů, 

nezvyšují jejich schopnost zvládání zátěţe konstruktivním způsobem, nemění  jejich 

povětšinou negativní očekávání budoucnosti a zaţitý pesimistický přístup. Vedle toho 

můţe tento přístup ke klientům zanechávat i v samotných kurátorech určité stopy 

v podobě profesní stagnace, ale i syndromu vyhoření. Pokud by si tedy kurátoři 

zmíněných konceptů všímali a uplatňovali je ve své činnosti, mohli by být úspěšnější 

při řešení rizikového chování klientů.  

 Aplikačním cílem práce je lepší informovanost kurátorů o konceptech resilience 

a naučeného optimismu a jejich moţné vyuţitelnosti při práci s klienty. Tímto hodlám 

podpořit vyuţívání zmíněných konceptů v praxi, a tím přispět k rozšíření praktické 

roviny intervence kurátorů do rizikového chování klientů.  V zásadě se také jedná o 
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změnu postoje kurátorů, o progresivně nový přístup ke klientům na bázi reflexe 

resilience a naučeného optimismu. Neméně jde o poznání hranic těchto konceptů,  

v čem jsou jejich rizika či negativa. 

 

Hlavní výzkumnou otázku (poznávací cíl práce) jsem proto formulovala takto: 

Jaký postoj zaujímají kurátoři pro děti a mládež k resilienci a naučenému optimismu při 

práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním? 

 

 Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části obsahující čtyři 

kapitoly konceptualizuji pojmy související s hlavní výzkumnou otázkou. Nejprve 

vymezuji pojem kurátor pro děti a mládeţ, charakterizuji klienty kurátorů a související 

pojmy jako jsou dospívající, riziková mládeţ a rizikové chování. Dále představuji 

koncept resilience, v rámci něj rizikové a protektivní faktory, věnuji pozornost 

psychodynamickým aspektům resilience, zachycuji podstatu resilienční sociální práce a 

moţnosti práce kurátora na resilienci klientů. Kapitola o naučeném optimismu obsahuje 

teoretické poznatky o tomto konceptu, v rámci něhoţ krátce pojednávám také o naději, 

silných stránkách, smyslu a dále o moţnostech práce kurátora s naučeným optimismem. 

Kapitola o postoji je významná především pro interpretaci získaných dat. 

 Metodologická část zpřesňuje postup výzkumu, kdy zdůvodňuji volbu 

výzkumné strategie, definuji výzkumný soubor a postup provedeného výzkumu, 

provádím operacionalizaci výzkumných otázek. Pro získání dat pouţívám kvalitativní 

výzkumnou strategii, v rámci ní pak techniku polostrukturovaného rozhovoru s šesti 

kurátory a jejich šesti klienty ve věku 14 – 16 let, se kterými mají kurátoři z důvodu 

jejich rizikového chování dlouhodobější spolupráci.  

 Analýzou rozhovorů a jejich interpretací usiluji o zodpovězení dílčích 

výzkumných otázek. V interpretační části je obsaţena interpretace dat, kterou provádím 

za pomoci otevřeného a axiálního kódování vycházející z metody zakotvené teorie. 

V rozhovorech identifikuji stěţejní témata, která následně rozpracovávám do kategorií, 

subkategorií a dimenzí. Zvolená témata hlouběji interpretuji a podle paradigmatického 

modelu hledám příčiny nebo následky zmíněných témat a uvaţuji o souvislostech mezi 

jevy a teoretickým zázemím. V závěru odpovídám na hlavní výzkumnou otázku a 

navrhuji doporučení pro praxi i další výzkum. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

V teoretické části diplomové práce se vzhledem k vyuţitelnosti v interpretační části 

zaměřím na konceptualizaci pojmů souvisejících se zvoleným tématem práce. První 

kapitolu věnuji představení kurátora pro děti a mládeţ a jeho klientů, v dalších dvou 

kapitolách pojednám o konceptu resilience a konceptu naučeného optimismu včetně 

nástinu toho, jak s těmito koncepty můţe kurátor pracovat, ve čtvrté kapitole se budu 

zabývat vymezením pojmu postoj. 

 

1 Kurátor pro děti a mládeţ 

 

Tato práce se zabývá postoji kurátorů pro děti a mládeţ k resilienci a naučenému 

optimismu při práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním. Proto jiţ v této 

úvodní kapitole vymezím, kdo je kurátor pro děti a mládeţ, k čemuţ také přispěje 

charakteristika jeho klientů a jejich rizikového chování, které je důvodem, proč se 

kurátor s klienty setkává. 

 

1.1 Vymezení a souvislosti pojmu „kurátor pro děti a mládeţ“ 

 

K ozřejmění toho, kdo je kurátor pro děti a mládeţ (dovolím si dále v textu práce 

pouţívat zkrácený pojem „kurátor“), je třeba uvést dvě jeho stěţejní charakteristiky. 

První je skutečnost, ţe kurátor je sociálním pracovníkem, tou druhou, ţe působí ve 

specifické oblasti sociální práce, kterou je sociálně-právní ochrana dětí. 

 Kurátor jakoţto sociální pracovník je tím, jehoţ cílem je dle Sheafora, Horejsi, 

Horejsi (in Navrátil, 2001) pomáhat klientům zlepšovat jejich sociální fungování. Podle 

Bartlettové (tamtéţ) znamená sociální fungování interakce probíhající mezi jedinci a 

poţadavky prostředí. Jeho jádrem je představa, ţe lidé a prostředí jsou v permanentní 

interakci, přičemţ prostředí klade na člověka určité poţadavky. Pokud mezi poţadavky 

prostředí a člověkem není rovnováha, kdy on tyto poţadavky dostatečně nezvládá, pak 

zde poskytuje pomoc sociální pracovník. Vycházejíc z Navrátila (2001) je úkolem 
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kurátora pomoc při obnově či získání takových dovedností, informací a jiných aspektů, 

které klientovi umoţní zvládat poţadavky prostředí, anebo naopak ovlivňovat ty nároky 

prostředí, kterou jsou nadměrně nebo jinak problematické. Kurátor pomáhá klientům 

utuţit či budovat jejich schopnost obstát vůči poţadavkům a očekáváním jeho prostředí, 

obstát v obtíţných ţivotních situacích, tedy souhrnně v jejich resilienci, kterou 

Šišláková (in Smutek, 2005) vnímá jako velmi důleţitou schopnost člověka při zvládání 

nároků prostředí, zejména pak v období dospívání, o kterém budu pojednávat později.  

 S kurátorem se klienti mohou setkat pouze při výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí, kterou upravuje Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Podle 

tohoto zákona znamená zejména ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou 

výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění, působení 

směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a téţ zabezpečení náhradního rodinného 

prostředí pro dítě, které nemůţe být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. 

Je poměrně překvapivé, ţe ţádný právní předpis aţ do 1. 1. 2013 nepracoval s pojmem 

kurátor pro děti a mládeţ, přestoţe tito sociální pracovníci fungují jiţ řadu let a jejich 

rámec činnosti v obecné rovině je dlouhodobě upraven v jiţ zmíněném zákoně. Aţ s 

uvedeným datem vstoupila v účinnost jeho novela, která operuje s termíny „kurátor pro 

děti a mládeţ“ a „sociální kuratela“. Zákon v ustanovení § 31 uvádí, ţe kurátor 

vykonává sociální kuratelu, která spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, 

zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického 

a sociálního vývoje dítěte. Co však toto konkrétně znamená, jiţ dále nespecifikuje. 

Zákon rámcově upravuje zaměření činnosti kurátora a okruh jeho klientů. Přímo 

k osobě kurátora uvádí pouze tolik, ţe je zaměstnancem obce s rozšířenou působností 

zařazeným do obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Matoušek (2003, s. 99) je 

s vymezením kurátora konkrétnější, podle něj je kurátor v naší republice „odborný 

pracovník státní sociální pomoci, který se zabývá dětmi a mladistvými obtíţně 

vychovatelnými, mladistvými pachateli trestné činnosti i jejich rodinami, jimţ poskytuje 

terapeutickou pomoc“. Nejlépe však kurátora vymezí následující řádky o jeho klientech.  

Náplň jeho činnosti (přehled jeho úkolů) uvádím v příloze 5. 
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1.2 Klienti kurátora pro děti a mládeţ 

 

Ustanovení § 31 novelizovaného zákona nově uvádí, ţe kurátorům je svěřena péče o 

děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný ţivot spočívající zejména v tom, ţe 

zanedbávají školní docházku, nepracují, i kdyţ nemají dostatečný zdroj obţivy, poţívají 

alkohol nebo návykové látky, jsou ohroţeny závislostí, ţiví se prostitucí, spáchaly 

trestný čin nebo čin jinak trestný v případě dětí mladších 15 let, opakovaně nebo 

soustavně páchají přestupky nebo jinak ohroţují občanské souţití, anebo které se 

opakovaně dopouští útěků od rodičů či jiných osob odpovědných za jejich výchovu, 

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, ţe nepříznivě 

ovlivňují vývoj dětí nebo jsou či mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. Je nutné 

podotknout, ţe kaţdý kurátor a obecně také sociální pracovník vykonávající sociálně-

právní ochranu dětí můţe jinak pojímat míru intezity a otázku dlouhodobosti 

nepříznivých skutečností ovlivňujících vývoj dětí. Jde o subjektivní pojetí kurátorů a 

otázku vědomí, svědomí a někdy i intuice jdoucí ruku v ruce s odborností a 

profesionalitou, protoţe ţádný kurátor nemá „manuál“ ke své činnosti.  

Pro klienty kurátorů je z hlediska jejich praxe nejvýstiţnější termín děti a 

dospívající s rizikovým chováním nebo téţ v odborné literatuře často definovaný termín 

riziková mládež. Pro účely této práce bude podstatné vymezit to, co rozumíme 

dospívajícími, rizikovou mládeţí a rizikovým chováním.  

 

1.2.1 Dospívající 

 

Kdo jsou dospívající, objasňuje charakteristika tohoto vývojového období. Povolený 

rozsah práce mi však nedovoluje obsáhnout období dospívání s uvedením veškerých 

souvisejících změn a procesů v rovině bio-psycho-sociální. Vzhledem k tomu, ţe 

tématem mé práce jsou koncepty vycházející převáţně z psychologie, vynasnaţím se 

vystihnout stěţejní specifika dospívání hlavně v rovině psychologické, resp. psychické.  

 Období dospívání nacházíme mezi dětstvím a dospělostí. Mnozí autoři toto 

období nazývají adolescencí, proto budu pojmy dospívání a adolescenci uţívat jakoţto 

synonyma.  

 Časové vymezení adolescence se u různých autorů liší. Často se udává, ţe začíná 
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15. rokem ţivota a dovršuje se okolo 20 let. Macek (2003) nicméně hovoří o 

všeobecném konsensu rozdělení tohoto období do tří fází, přičemţ počátek časné 

adolescence jako první fáze je jiţ od 10 (11) let do 13 let. Následuje střední adolescence 

mezi 14 a 16 rokem ţivota a pozdní adolescence mezi 17 aţ 20 lety.  

Celkové období dospívání je podle Macka (2003) spojováno s uvědomováním si 

vlastního proţívání a jeho intenzity, uvědomováním si svého myšlení a komunikace 

s druhými lidmi. Na významu nabývá sebereflexe a seberegulace. Dospívající se zabývá 

svými emocionálními proţitky, potřebami, přáními, ale téţ otázkami po smyslu ţivota a 

otázkami směřujícími k jeho sebevymezení a sebehodnocení.  

 Teorii adolescence obsahující formulaci jejího vývojového úkolu, kterým je 

vytvoření identity vlastního já, rozpracoval Erikson (2002) v epigenetickém modelu 

vývoje. V tomto modelu je adolescence pátým z celkových osmi stádií ţivotního cyklu. 

Předchází jí útlé dětství, rané dětství, předškolní věk, školní věk, se svými vlastními 

vývojovými úkoly, jejichţ naplnění či nenaplnění přispívá k utváření identity 

adolescenta. Adolescence je podle Eriksona obdobím „identity versus zmatku“, které se 

vyznačuje dramatickými fyzickými a emocionálními změnami se snahou o nalezení 

vlastního místa ve společnosti a tedy vlastní identity. Jedinec si vytváří vlastní ţebříček 

hodnot, který bývá obvykle ovlivněn zejména kulturou a sociálním prostředím.  

Podle Čačky (2000) přináší dospívání řadu emočních problémů jako je citová 

labilita a nevyzrálost, nedostatek sebedůvěry aţ pocity méněcennosti i různé obavy a 

pochybnosti. V souvislosti se sebepoznáváním a hledáním identity Čačka (tamtéţ) 

zmiňuje, ţe dospívající konfrontují svůj stávající sebeobraz s budoucím a někdy i 

minulým, přitom v sobě často nachází znaky, projevy či tendence, které se mu nelíbí, 

čímţ vyvstává problém s přijetím sebe sama. V tomto smyslu hovoří Šafářová (in 

Smékal, Macek, 2002) o té moţnosti, ţe adolescent můţe dobrovolně přijmout tzv. 

negativní identitu, kdy je pro něj přijatelnější být špatným, neţli být nikým, a tak se 

zapojí do různých forem rizikového chování. Podle Smika (in Labáth, 2001) 

nedostačující vývoj identity vede k pocitům vnitřního zmatku, méněcennosti či 

bezmocnosti, z čehoţ mohou pramenit například agresivní projevy, neurózy, uţívání 

drog a jiné projevy rizikového chování.  

V souvislosti s utvářením identity je třeba zmínit tzv. psychosociální moratorium 

pojmenované Eriksonem (2002), které je příznačné snahou adolescenta setrvat co 
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nejdéle v bezstarostném volně uţívajícím mládí a odmítáním přijetí odpovědnosti 

dospělého. Důsledky takového odmítání se podle Paulíka (2004) mohou projevit např. 

v destruktivitě formou agresivního chování či vandalismu. Labáth (2001) uvaţuje, ţe 

díky poměrně krátkému času, ve kterém mají adolescenti nalézt svou identitu, a to ještě 

během řady vývojových změn a procesů, se u řady z nich díky jisté nedokonalosti, 

nedokončenosti, nespokojenosti a nejistotě objevuje konflikt mezi vnějšími projevy 

chování a vnitřním proţíváním. Z toho plyne jejich častá agresivita, cyničnost, 

bezohlednost, neuctivost, coţ je vlastně výrazem jejich vlastní zranitelnosti, k jejímuţ 

skrytí mnohdy uţívají „masku dospělosti“ ve snaze kompenzovat své slabiny a dokázat 

sám sobě a ostatním svou sílu a jistotu.  

Macek (2003) upozorňuje, ţe v adolescenci má obzvláštní význam vědomí vlastní 

účinnosti, ang. self-efficacy, který je konstruktem A. Bandury pozitivně se uplatňující 

při posilování autonomie a kompetence dospívajícího. Toto vědomí záleţí na tom, jak 

dospívající dokáţe vyhodnotit své minulé zkušenosti a zda na základě toho získá pocit, 

ţe má dostatek zkušeností, resp. dovedností k řešení podobného typu úkolu či situace. 

Pokud je přesvědčení adolescenta o vlastní účinnosti nízké, zaţívá v daných situacích 

silný stres a tlak, které mohou překračovat jeho kapacitu zvládání. Klíčovými faktory 

posilování či utlumování tohoto vědomí jsou styl výchovy a způsob vzdělávání, neméně 

podstatné je to, do jaké míry okolí dospívajícího oceňuje jeho samostatné aktivity a 

vytváří pro něj podněcující prostředí. Z pohledu adolescentů jde také o to, jak vnímají, 

pociťují a hodnotí prostředí, ve kterém se pohybují. V jiné odborné literatuře (např. 

Slezáčková, 2012, Křivohlavý, 2001) toto vědomí najdeme pod pojmem vnímání osobní 

zdatnosti, které zahrnuje základní důvěru ve vlastní schopnosti a slouţí jako významný 

ochranný faktor proti různým obtíţím. Souvisí s úspěšným zvládáním těţkostí 

(resiliencí) a rozvojem zdraví podporujícího chování. 

Hoskovcová a Ryntová (2009) vyzdvihují fakt, ţe aţ do adolescence je dětství 

charakterizováno spíše optimistickým přístupem k ţivotu s chutí zkoušet různé zajímavé 

věci a získávat zkušenost, přičemţ převládá pocit vlastní nezranitelnosti. V adolescenci 

přichází testování hranic a bývá podstupováno aţ pováţlivé riziko, čímţ míní různé 

typy rizikového chování (např. experimentování s návykovými látkami, řízení vozidla 

bez řidičského oprávnění atp.). K adolescenci obdobně Šišláková (in Smutek, 2006) 

uvádí, ţe je charakteristické zvýšenými predispozicemi k rozvoji rizikového chování. 
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1.2.2 Riziková mládeţ, rizikové chování 

 

Termín rizikový můţe mít několik významů. Podle Labátha (2001) rizikový znamená 

např. ohroţený nebo v nebezpečí. Pro sociální pracovníky působící v oblasti sociálně-

právní ochrany dětí jsou klienty tzv. děti v ohroţení. Tyto do značné míry specifikuje § 

6 Zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Podle Pemové a Ptáčka (2012) povaţují 

moderní koncepce ochrany dětí za dítě v ohroţení (child at risk) dítě s omezenou 

sociální percepcí, s handicapem či traumatem a dítě s problematickým chováním.  

Labáth (2001) si rizikovost vysvětluje jako větší náchylnost, větší ohroţení 

psychosociálního vývoje dítěte oproti většinové populaci. Skupina rizikové mládeţe 

podle něj představuje dospívající jedince, u kterých je následkem spolupůsobení více 

faktorů zvýšená pravděpodobnost selhání v sociální a psychické oblasti. V případě 

rizikové mládeţe se tedy setkáváme s potíţemi v sociální adaptaci, resp. s  maladaptací. 

Podle Smékala (2002) je osobnost špatně adaptovaná, kdyţ se svou činností neustále 

dostává do konfliktů s okolím, nedovede zdolávat překáţky a obtíţe a svým jednáním 

trpí ona sama či její okolí.  

 Punová (2012b) chápe rizikovou mládeţ jako mladé lidi nalézající se v obtíţné 

ţivotní situaci, kterou nejsou schopni vlastními silami zvládat. Jejich sociální fungování 

se odvíjí od skutečnosti, ţe jsou nějakým způsobem ohroţeni. Reakcí pak můţe být 

jejich rizikové chování, jehoţ podstata spočívá v tom, ţe můţe představovat riziko pro 

společnost i pro ně samotné. Takovým rizikem a ohroţením pro dospívajícího je 

jednání, kterým poškozuje sám sebe, např. uţívá drogy, sebepoškozuje se, chová se 

rizikově v oblasti sexu. Rizikem a ohroţením pro společnost je pak delikventní a 

kriminální chování mládeţe a jeho následky. Podle Šišlákové (in Smutek, 2006) se u 

rizikové mládeţe setkáváme s niţší úrovní resilience či aţ s její absencí, coţ dává do 

spojitosti s tím, jak Werner pojímá resilientního jedince, kterým je ten, u něhoţ nejsou 

význačné vývojové prodlevy, nemá závaţné problémy s chováním a učením a jedná 

v souladu s úkoly kladenými v rámci jednotlivých ţivotních etap, které odpovídají 

dosaţenému věku a kultuře a to vše navzdory vystavení zřetelné nepřízni. 

 Podle Matouška (2003) je riziková mládeţ jedna z cílových skupin sekundární 

prevence, tedy cílovou skupinou kurátorů. Prezentuje její dispoziční faktory - dědičnost, 

niţší úroveň zdraví a rozumových schopností, poruchy morálního vývoje, dysfunkční 
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rodina, neúčast na vzdělávání a trhu práce, příslušnost k asociálním subkulturám atp. 

Tato klientela kurátora se vyznačuje rizikovým chováním, které Matoušek a Kroftová 

(2003) vnímají jako jednání ohroţující zdraví, ţivot nebo sociální integritu jedince, ale 

téţ chování, které je namířeno proti zájmům společnosti. V projevech rizikového 

chování Macek (2003) vidí aktivity přímo nebo nepřímo vyúsťující v psychosociální 

nebo zdravotní poškození jedince, jiných osob, majetku nebo prostředí.  

 Odborná literatura pod rizikové chování vesměs řadí chování problémové, 

predelikventní a delikventní jednání, poruchy chování, antisociální jednání a 

kriminalitu, přičemţ příčiny rizikového chování jsou spatřovány ve vnitřních faktorech - 

individuálních, osobnostních, vrozených, a vnějších faktorech - společenských, daných 

poţadavky a očekáváními prostředí dospívajícího (Punová, 2012b). Těmito příčinami se 

však s ohledem na náplň a rozsah práce nebudu zabývat. Miovský (2010) upřesňuje 

jevy, které zahrnují rizikové chování. Rozlišuje interpersonální agresivní chování (např. 

násilné chování, šikana, extremismus), delikventní chování ve vztahu k hmotnému 

majetku (krádeţe, vandalismus, sprejerství), rizikové zdravotní návyky (alkohol, 

kouření, drogy, nezdravé stravovací návyky), sexuální chování (např. promiskuita, 

předčasné rodičovství), rizikové chování ve vztahu ke společenským institucím (např. 

záškoláctví či nedokončení studia), prepatologické hráčství a rizikové sportovní 

aktivity.  

Projevy rizikového chování se někdy zaměňují s poruchami chování nebo jak 

jsem uvedla výše se poruchy chování pod obecnější pojem rizikové chování řadí. Podle 

Miňhové (1994) jsou poruchami chování ty projevy jedince, které se vymykají 

z průměrného chování dané věkové a sociokulturní kategorie. Jedná se např. o 

vzdorovitost, toulky, záškoláctví, krádeţe, agresivitu a nenávist k lidem. Vágnerová 

(1999) hovoří o poruše chování v těch případech, kdy jedinec není schopen respektovat 

běţné normy na úrovni odpovídající jeho věku, jeho rozumových schopností, ačkoli tyto 

normy chápe, „pouze“ je neakceptuje nebo se jimi nedokáţe řídit.  

Pro shrnutí charakteristik klientů kurátora v podobě dospívajících s rizikovým 

chováním lze pouţít výsledek faktorové analýzy závěrů výzkumů osobností 

mladistvých pachatelů trestné činnosti dle Petersona a Quaye (in Labáth, 2001), neboť 

značná část klientů kurátorů jsou právě mladiství, ale i nezletilí pachatelé protiprávních 

jednání. Ostatní pak mnohdy mají svým chováním k přímé trestné činnosti velmi blízko. 
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Autoři rozlišili dvě skupiny osobností. První se vyznačuje kolísavým sebehodnocením, 

nejistotou, úzkostností, známkami neurotického či depresivního vývoje a jsou pro ni 

typické únikové mechanismy jakou jsou útěky z domova, záškoláctví, vyhýbání se 

různým zátěţovým situacím. Druhá skupina bývá negativistická, násilnická, se sklony 

k provokacím a impulzivitě, charakterizuje ji také nezdrţenlivost a konfliktní vztahy 

s autoritami.  

  



 
 

2 Resilience 
 

Při koncipování této kapitoly vzhledem k zaměření diplomové práce nejprve blíţe 

vysvětlím podstatu konceptu resilience dle odborné literatury. Charakterizuji protektivní 

a rizikové faktory, které s resiliencí úzce souvisejí a zmíním také její moţné 

psychodynamické aspekty. Část kapitoly pak věnuji představení resilienční sociální 

práce, která můţe být podkladem činnosti kurátorů pro děti a mládeţ. 

2.1 Koncept resilience 

 

J. S. Novotný (2010) ve své přehledové studii o teoretických koncepcích, nedostatcích a 

implikacích resilience upozorňuje na rozdílnost definic resilience i pouţívanou 

terminologii, na multidimenzionální povahu konstruktu resilience, na řadu teoretických 

modelů resilience a v tomto smyslu resilienci podrobuje jisté kritice. Vymezení pojmu 

resilience a toho, co má obsahovat či zahrnovat, se u různých autorů skutečně různě liší, 

shoda nicméně podle Šolcové (2009) panuje v náhledu na resilienci jako na schopnost 

zvládnout konfrontaci s výrazně nepříznivými okolnostmi.  

Resilienci lze nejprve vymezit v uţším smyslu. Podle Anthony et al. (in Šolcová, 

2009) byla u dětí zpočátku koncipována jako osobnostní rys či charakteristika, obvykle 

jako schopnost vypořádat se účinně se stresem a nepřízní. V literatuře má resilience 

řadu synonym, pro její vyjádření se pouţívají takové pojmy jako psychická odolnost, 

zdatnost, houţevnatost, nezdolnost, i opak zranitelnosti (např. Křivohlavý, 2001, Kebza, 

2005). Podle Křivohlavého (2004) je resilience předně jevem adaptace, kterou rozumí 

schopnost přizpůsobit si prostředí nebo přizpůsobit se nepříznivým podmínkám. Paulík 

(2010) nabízí jednu z moţností, jak chápat odolnost jako osobnostní rys, a to pojímat ji 

jako dispozičně kapacitní adaptační komponentu osobnosti umoţňující zvládat nároky 

kladené na jedince v různých situacích a nepodléhat ohroţujícím vlivům. Hoskovcová a 

Ryntová (2009), které se zabývají zejména odolností předškolních dětí, rozumí 

psychickou odolností sloţitý a vzájemně propojený soubor dovedností, schopností a 

postojů, jak zvládat ţivotní svízele. Hovoří o řadě pojmů definujících vlastnosti 

psychicky odolného člověka, např. právě resilience, ale také vnitřní soudrţnost či jiţ 
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dříve zmíněné vědomí vlastní zdatnosti. Resilience je podle Hartla a Hartlové (2000) 

souhrn činitelů pomáhajících člověku přeţít v nepříznivých podmínkách, např. ve 

stresu, dysfunkční rodině či osamění. Těmito činiteli jsou např. zdravé sebepojetí, 

sebeúcta, kritické myšlení a schopnost odolávat nátlaku. 

 Postupem času došlo k přehodnocení resilience, která se stala sociálním 

konstruktem a v současné době jiţ většina autorů uvaţuje o resilienci jako o procesu 

interakce mezi dítětem a prostředím, coţ navozuje širší pohled. Jak uvádí Šolcová 

(2009) na dynamickou povahu resilience upozornil pravděpodobně jako první Rutter, 

který ji pojímá jako víceúrovňový jev lišící se v interindividualitě, situačním kontextu, 

také ve zdroji – resilience nachází svůj zdroj v jedinci a v sociálním kontextu, a konečně 

ve vývoji, kterému podléhá. Hlavní příčinu pro rozvinutí resilience jakoţto procesu 

spatřuje Earvolinová-Ramirezová (in Paulík, 2010) v silně nepříznivé situaci s rušivými 

vlivy, jejíţ nutná změna představuje výzvu. V tomto smyslu se jeví jako důsledek 

resilience efektivní zvládnutí a ovládnutí situace a pozitivní adaptace. Kumpfer (in 

Kebza, 2005) rovněţ naznačuje hledisko procesu, kdyţ se domnívá, ţe při utváření 

resilience je uplatňován vliv mnoha sloţitě vzájemně podmíněných vnitřních a vnějších 

faktorů zaloţených primárně v osobnosti a dotvářených interakčními vazbami s faktory 

prostředí.  

 Pro konkrétní vymezení resilience jakoţto procesu volím z řady autorů 

věnujících se resilienci charakteristiku Moniky Punové, a to zejména proto, ţe se tato 

autorka dlouhodobě zabývá uplatněním resilienčního přístupu v sociální práci 

s rizikovou mládeţí, ze kterého při své činnosti mohou kurátoři vycházet. Punová 

(2012a, s. 67) tedy charakterizuje resilienci jako „koncept označující popis 

dynamických vývojových procesů, díky nimţ se jedinec (či jiné systémy jako např. 

rodina, komunita) adaptuje a dobře funguje v rámci kontextu vystavení zřetelným 

tlakům (nepřízním, rizikům, stresorům)“. Za jejím hlavním principem se skrývá situační 

charakter, který znamená, ţe resilience se můţe uplatnit pouze tehdy, kdyţ je člověk 

vystaven určité obtíţi, tlaku, stresoru, přičemţ přítomnost těchto různých rizikových 

faktorů vyplývá ze vzájemných interakcí člověka a prostředí. Resilience se tedy u 

dospívajícího můţe objevit tehdy, kdyţ nastává jistá disharmonie v interakcích s jeho 

prostředími (např. rodinou, vrstevníky), v důsledku čehoţ je narušeno jeho sociální 

fungování. V rámci takového konceptu jde pak nejen o zvládnutí obtíţí, ale také o určitý 



 18 

zisk a prospívání z této nepříznivé situace či okolnosti (tamtéţ). Obdobně resilience 

podle Lutharové, Cicchettiho a Beckerové (in Šolcová, 2009) předpokládá přítomnost 

dvou faktorů – vystavení jedince nepříznivým okolnostem a jeho úspěšnou adaptaci na 

tyto okolnosti, přičemţ pozitivní adaptace můţe být pojímána jako úspěšné splnění dané 

vývojové úlohy. 

 Koncept resilience je úzce svázán s působením rizikových a protektivních 

faktorů. Šolcová (2009) vyzdvihuje, ţe tyto faktory na jedince působí vţdy v nějakém 

kontextu, který tvoří kromě jeho osobnostních charakteristik a vývojových faktorů také 

rodinné, školní, kulturní a společenské souvislosti. Uvedené faktory vzhledem k jejich 

stěţejní propojenosti s resiliencí nyní charakterizuji. 

 

2.1.1 Rizikové faktory 

 

Šolcová (2009) pojímá rizika a rizikové faktory jako environmentální stresory, které u 

dítěte zvyšují pravděpodobnost špatné adaptace nebo negativních důsledků v oblasti 

fyzického a mentálního zdraví, školního výkonu a sociálního přizpůsobení. Vesměs se 

jedná o různé traumatické ţivotní události, obtíţné rodinné situace, např. rodinné 

konflikty, závislosti v rodině, kriminální jednání a jiné. Šišláková (in Smutek, 2006) 

rizikové faktory charakterizuje jako predispozitory k negativnímu behaviorálnímu 

výsledku jedince, jako stresory dostávající jedince do zátěţové situace. Hoskovcová a 

Ryntová (2009) rozlišují rizikové faktory na ty, co pocházejí z vnitra člověka a ty, které 

k nám přicházejí zvenčí. Prvně jmenované znamenají geneticky podmíněnou výbavu, 

přičemţ se hovoří o zranitelnosti dítěte. To můţe být zvýšeně citlivé, méně inteligentní, 

rizikový můţe být také jeho temperament, který rodiče dítěte nedokáţí přijmout či 

zvládnout. K vnějším rizikovým faktorům patří různé nepříznivé ţivotní události 

přicházející z prostředí dítěte, nejčastěji z rodiny. Jde o situace, kdy rodiče nemohou, 

nechtějí nebo neumějí o dítě pečovat. Dále jsou to různé rodinné zátěţe, např. psychická 

porucha rodiče, alkoholismus či zanedbávání dítěte. Rizikové jsou také změny jako 

rozvod rodičů, časté stěhování nebo změny škol.  

Jako protipól však existují protektivní (ochranné) faktory, které vyvaţují ty 

rizikové a mírní tak jejich dopad.  
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2.1.2 Protektivní faktory 

 

Protektivní faktory jsou podle Šolcové (2009, s. 14) „charakteristiky, které v interakci 

s nepřízní či protivenstvím redukují nebo eliminují potenciální negativní účinek 

rizikových faktorů“.  

Cederblad et al. (in Koukolík, Drtilová, 2001) ze svých studií duševního a 

tělesného zdraví ohroţených dětí vyvodili, ţe musí existovat vlivy, které tato zdraví 

podporují. Nazvali je salutogenní (zdraví podporující) faktory. Určili jich 23, z čehoţ 11 

povaţují za individuální charakteristiky (např. energické dítě, dobrá kontrola 

impulzivity, sebeúcta a autonomie, sebekontrola, intelektové schopnosti, úspěšné 

zvládání problémů aj.) a 12 za příznivé vlivy prostředí (např. důvěrný a hluboký vztah 

k alespoň jednomu rodiči, společně sdílené hodnoty, jasná pravidla souţití, otevřenost 

v rodině atp.). Domnívají se, ţe právě tyto faktory umoţňují většině lidí v biologickém, 

psychologickém a sociálním tlaku zůstat zdraví a normální. Jak uvádí Novotný (2010) 

protektivní procesy v zásadě podporují rozvoj resilience a sniţují pravděpodobnost 

negativních dopadů. Hoskovcová a Ryntová (2009) opět rozlišují a mezi vnitřní 

ochranné faktory řadí např. příznivý temperament dítěte nebo takový temperament, 

který vychovatel dokáţe přijmout, dále velmi podstatný úzký vztah dítěte k jedné osobě, 

intelektovou výbavu, schopnost řešit problémy, vlastnosti jako zdravé sebevědomí a 

vědomí vlastní hodnoty. Vnějším ochranným faktorem je zde především rodinné zázemí 

a širší sociální opora. Šolcová (2009) uvádí tři skupiny protektivních faktorů podle 

Wernerové a Smithové, které pomáhají rozlišit mezi dětmi s nízkou a vysokou mírou 

resilience. Jedná se o alespoň průměrné kognitivní dovednosti spolu s dispozicí 

k příjemnému a sociabilnímu jednání, dále laskavé a vřelé vztahy s dospělými a 

schopnost navázat kontakt se školním prostředím a podpůrnými organizacemi.  

Více pojednávám o obou skupinách faktorů v příloze 6. 

 

2.2 Psychodynamické aspekty resilience 

 

Domnívám se, ţe v souvislosti s resiliencí nelze opomenout její intrapsychickou 

stránku. Dosud jsem resilienci předestřela zejména jako něco, co se u člověka objevuje 

při setkání se zátěţí, obtíţnou ţivotní situací a obecně nepříznivými vlivy, coţ resilienci 
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přisuzuje čistě situační charakter. Nabízí se však otázka, zda nemají na resilienci u 

dospívajících vliv mimo situačních handicapů také handicapy strukturální z hlediska 

osobnosti, a jestli tak není opomíjena intrapsychická úroveň. 

 Erikson (2002) navrhnul a popsal osm stádií duševního vývoje člověka, kdy 

ústředním tématem je pro něj vývoj identity. První stádium ţivota (narození aţ 1 rok) je 

podle něj rozhodující, pokud jde o vytváření důvěry u dítěte. Erikson zde pojednává o 

základní důvěře versus základní nedůvěře. Narozené dítě je závislé na péči svých rodičů 

a mnoţství důvěry dítěte závisí na kvalitě mateřského vztahu. Především matka vytváří 

u svého dítěte pocit důvěry, coţ následně vytváří v dítěti základnu pro pocit identity, 

která bude později slučovat vědomí, ţe je v pořádku, ţe je samo sebou a ţe se stává tím, 

o čem ostatní lidé věří, ţe se stane. Řada autorů (např. Paulík, 2004, Čačka, 2000, 

Goleman, 2011) shodně poznamenává, ţe klíčová kvalita vztahu k matce (osobě, která o 

něj pečuje především) umoţňuje nejen postupné získávání důvěry k ní, ale posléze i k 

sobě a získání jistoty ve vztahu ke světu vůbec. Kohoutek (2006) připomíná, ţe 

optimální péče rodičů zakládající základní důvěru dítěte souvisí s dobrou hygienou, 

kojením, fyzickým i sociálním kontaktem, přičemţ nejde tolik o mnoţství, jako o 

empatii, adekvátnost, citlivost. Základní důvěra dítěte značí, ţe se na něco uţ můţe a 

umí spolehnout a ţe se učí být odolné vůči frustraci. Obdobně o základní důvěře 

uvaţuje Jedlička et al. (2004), podle nichţ se v období dospívání tato důvěra projevuje 

jak přiměřenou vírou ve vlastní síly, tak nadějí, ţe se dospívajícímu dostane podpory 

v situacích, které přesahují jeho schopnosti, a optimismem, ţe existují lidé ochotní mu 

pomoci. 

 Tuto základní důvěru lze chápat obdobně jako základní ontologickou jistotu 

popsanou Laingem (2000) či ontologické bezpečí podle Giddense (2010), které vnímám 

jako predispozice k pozdější (ne)existenci resilience. 

 Z uvedeného vyplývá, ţe kurátor by měl pamatovat na tu moţnost, ţe se ne vţdy 

setkává s dítětem s vybudovanou důvěrou v sebe sama a ve svět kolem něj. Mnohdy 

naopak přichází do kontaktu s dospívajícími, kterým se v rodinách nedostávala 

adekvátní péče, psychická podpora, důvěra, pocit jistoty a bezpečí. Dospívající 

s rizikovým chováním často pocházejí z rodin s kumulací různých problémů a zátěţí 

(např. rizikové faktory v podobě alkoholismu u rodičů, týrání dítěte, psychiatrické 

onemocnění, hostilita matky aj.), jejich osobnostní vývoj tak můţe být narušen a je u 
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nich předpoklad spíše základní nedůvěry v Eriksonově podání. Na základě této 

nedůvěry v sebe sama a okolní svět pak dochází k narušení sociálního fungování 

vlivem základní ontologické nejistoty, tj. nezřetelně odlišené identity a autonomie, která 

postrádá proţitky pevnosti a soudrţnosti. Myslím, ţe míra ontologické nejistoty můţe 

být zvlášť prohloubena v dospívání, kdy se podle Eriksona (2002) formuje identita a 

vědomí Já stojí proti nejistotě plynoucí z nejasnosti vlastní sociální pozice a role.  

 Giddens (2010, s. 89) chápe důvěru zaloţenou na emocionální bázi, kterou 

získáváme jiţ v dětství v rodině jako moţnost předcházet této ontologické nejistotě. 

Této důvěře přisuzuje časoprostorový rozptyl, protoţe ovlivňuje náš budoucí ţivot – 

emoce i chování:  „Důvěra tak spojuje vzdálenost v čase a prostoru a takto blokuje 

existenciální úzkosti, které, pokud by nabyly konkrétních podob, by se mohly po celý 

ţivot stát zdrojem trvalé trýzně, jak v oblasti citů, tak chování.“  

 Vlivem neexistence či nedostatečné míry ţivotní důvěry a jistoty pak můţe 

docházet k niţší úrovni koherence jáského komplexu - ega dospívajícího. Kastová 

(2000) uvádí, ţe ti, u nichţ se vyvinul méně koherentní jáský komplex, mají během 

svého ţivota větší sklon k fragmentaci a ke ztrátě jáské struktury. Domnívá se pak, ţe 

jestliţe Já ztratí zcela svou koherenci a je fragmentováno, pak jsou silně narušeny jáské 

funkce, člověk se sám v sobě přestává orientovat, opakovaně je narušován jeho pocit 

vlastní hodnoty, coţ můţe dospět ke komplexu méněcennosti. S tímto komplexem, jak 

míní Kohoutek (2006), souvisí labilizující psychický vývoj, kdy dětem vyrůstajícím 

v odmítavé atmosféře s negativním hodnocením chybí kladný vztah k sobě samému a 

pocit emoční jistoty. Tento komplex záporně ovlivňuje celou osobnost, její 

přizpůsobivost, rozumovou i pracovní výkonnost, citový ţivot a vývoj povahových 

vlastností, bývá téţ základním problémem u závadového chování. 

 Následkem nedostatečné důvěry (v sebe sama a svět), ontologické nejistoty a 

sníţené (nízké) soudrţnosti vlastní identity pozbývá dítě schopnosti resilience, resp. 

resilience můţe jiţ od počátku absentovat a nijak se nerozvíjet. Vlivem těchto okolností 

dítě nemusí mít dostatečnou „výbavu“ k pozitivní adaptaci a zdolávání zátěţí. Kurátor 

by si měl být těchto perspektiv vědom a reflektovat ve své práci i tu moţnost, ţe  

rizikové chování dospívajícího můţe být reakcí na to, ţe nedisponuje vnitřní kapacitou 

zvládat zátěţe ve svém ţivotě.  
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2.3 Resilienční sociální práce 

 

Punová (2012a) specifikuje podstatu resilienční sociální práce s rizikovou mládeţí jako 

profesionální pomoc mladým lidem nacházejícím se v obtíţné ţivotní situaci, kterou 

nejsou schopni zvládnout vlastními silami, a jejichţ sociální fungování je tímto 

ohroţeno. Cílem takové sociální práce je zlepšení sociálního fungování a proměna 

sociálního prostředí pomocí podpory resilienčních procesů v nich samotných a v jejich 

prostředí. Šišláková (in Smutek, 2006) povaţuje schopnost resilience za potřebnou 

ústřední schopnost v období dospívání, které je velmi citlivé na rozvoj rizikového 

chování a domnívá se, ţe podporou resilienčních schopností adolescenta lze dosáhnout 

zlepšení jeho sociálního fungování a naplnit tím cíl sociální práce.  

 Řada autorů uvaţuje o jakémsi centrálním jádru adolescentní resilience 

tvořeném pravděpodobně úrovní a způsobem sebehodnocení, repertoárem a úrovní 

zvládacích dovedností (coping skills) a některými osobnostními dispozicemi, např. 

optimismem, extraverzí, svědomitostí, otevřeností novým zkušenostem (Kebza, 2005). 

Podle Matouška a Kroftové (2003) „nezdolné“ děti umí čerpat ţádoucí rodičovské vlivy 

i od osob, které nejsou jejich rodiči. Pro svůj růst umí vyuţívat osobní i jiné zdroje 

z prostředí. Mají aktivní postoj ke světu, konstruktivně řeší problémy, jejich chování je 

schvalováno a projevují se kompetentně. Snadněji dokáţí vzdorovat příleţitostem 

k páchání protiprávních jednání. Resilienční sociální práce se má zaměřovat na tyto 

charakteristiky a dispozice klienta.  

 Resilienční přístup směřuje k maximalizování pravděpodobnosti lepších 

výsledků pro dospívající výstavbou ochranných sítí kolem nich. Koncept resilience stále 

více nabízí alternativní rámec pro intervenci, základ je v posouzení moţných oblastí 

silných stránek uvnitř systému, který dospívajícího obklopuje (Daniel, Wassell, 2002). 

Masten (in Flynn, Dudding, Barber, 2006) vyzdvihuje, ţe v resilienční praxi jsou cíle 

intervence či programu stanoveny v pozitivních termínech, často zaloţené na 

podporování pozitivní adaptace či vývoje. Posilování resilience je určitou prevencí 

problémů. Model změny v rámci resilienčního přístupu vyzdvihuje pozitivní ukazatele 

budoucího vývoje, procesy a výsledky. Ať uţ jsou popsány jako silné stránky, klady, 

zdroje, protektivní faktory, lidský či společenský kapitál, adaptivní či protektivní 

procesy, resilienční model obsahuje pozitivní změnu dějů a sil v rámci intervence. Podle 
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Punové (2012a) je povaţováno uplatnění resilienčního přístupu v sociální práci za 

klíčové, neboť kdyţ sociální pracovník pochopí to, co lidem pomáhá dobře fungovat a 

dobře se adaptovat v obtíţných situacích, můţe tvořit nové strategie intervence.  

 Pro konceptuální ukotvení resilienční sociální práce Punová (2012a) předkládá 

tři základní oblasti poznatků o resilienci – posilující přístup, ekologický model a 

vývojovou teorii. S ohledem na moţný rozsah práce a zaměření výzkumu vybírám ke 

stručné charakteristice posilující přístup. Ekologickou perspektivu včleňuji do přílohy 6, 

kde pojednávám o jejím vyuţití při posouzení a vyhodnocení situace dospívajícího. 

 

2.3.1 Posilující přístup 

 

Posilující a resilienční přístup se podle Punové (2012a) shodují v moţnosti uplatnění 

pozitivního potenciálu jedince navzdory obtíţné ţivotní situací. Sociální práce i 

psychologie se v minulosti zajímaly zejména o patologické jevy, problémové oblasti, 

rizikové faktory a poruchy, příznivé aspekty ţivota a pozitivní stránky osobnosti klientů 

byly spíše přehlíţeny. Posilující perspektiva v sociální práci a pozitivní psychologie 

vycházejí naopak z toho, ţe pokud je lidem dána pozitivní podpora, jsou rozvíjeny a 

posilovány jejich silné stránky a pozitivní aspekty osobnosti, pak mohou změnit své 

ţivoty (Punová, 2012a, Slezáčková, 2012, Seligman, 2003). Shodně s posilujícím 

přístupem hlavní myšlenka pozitivní psychologie podle Slezáčkové (2012) říká, ţe 

skrze rozpoznávání a podporu silných stránek osobnosti člověka a orientaci na kladné 

aspetky jeho ţivota lze podpořit schopnost zvládat obtíţné ţivotní situace. Jde tedy 

v praxi o postupnou změnu v pohledu na člověka a jeho problémy, kdy je třeba, aby se 

pomáhající pracovníci začali více zajímat o to, proč se něco špatného nestalo, kdyţ 

k tomu byly podmínky, oproti původní otázce zabývající se tím, co se stalo špatně a 

proč. Pozitivní přístup vychází z přesvědčení, ţe člověk s sebou nese problémy a 

nesnáze, ale také schopnost je překonat. Úkolem pomáhajícího pracovníka je pomáhat 

klientovi ve změně nazírání na tyto nesnáze, otevřít se novým způsobům myšlení neţ 

byly ty, které nesnáze spíše zesilovaly (tamtéţ).  
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2.4 Práce kurátora na resilienci klientů 

 

Na tomto místě bych ráda krátce nastínila, kterým směrem se můţe kurátor vydat při 

práci s klienty, jestliţe chce u nich resilienci posilovat. Uvědomuji si, ţe intervencí, 

které mohou mít vliv na posilování resilience je vícero, přičemţ vycházejí z různých 

psychoterapeutických směrů. Jejich celkový přehled však není předmětem této práce a 

tudíţ ani této podkapitoly. Vybírám pouze určité aspekty pro inspiraci.  

Kurátor můţe při své činnosti vycházet z moţných kroků posilování resilience 

ve vývoji mládeţe, o kterých hovoří Winfieldová (in Šolcová, 2009). Jde podle ní 

předně o zmírnění negativních dopadů okolních rizik skrze změnu vystavení dítěte 

riziku (coţ v praxi kurátora např. znamená odejmout dospívajícího z nefunkční rodiny), 

dále zmírnění negativní reakce následující po vystavení riziku (např. v případě 

záškoláctví můţe být takovou reakcí vyloučení ze studia), a budování sebevědomí a 

sebeuplatnění jedince. Šolcová (2009) uvádí, ţe podpora duševního zdraví a prevence 

psychopatologických projevů spočívá v hledání cest, které posílí protektivní faktory v 

jedinci a v jeho okolí a odstraní ty procesy, které pozitivní adaptaci brání. Obdobně 

Sobotková (2007) se domnívá, ţe byť dospívající mnohdy vyrůstají v nepříznivých 

psychosociálních podmínkách, tak se mohou zdárně vyvíjet. Předpokladem však jsou 

určité zvýhodněné individuální dispozice a to, ţe se jim dostane pomoci ve smyslu 

zesílení protektivních faktorů, např. učení různým dovednostem, posilování jejich 

sebeúcty a pozitivního sebepojetí.  

Aby kurátor mohl posilovat uvedené resilienční procesy a protektivní faktory 

v osobnosti dospívajícího, je nezbytné, aby došlo k vytvoření vztahu s klientem na bázi 

motivace a důvěry. Ptáček a Kuţelová (2013) povaţují za jedinou moţnou cestu 

korekce chování dospívajících vztah zaloţený na vzájemném respektu a partnerství, ve 

kterém by se měl kurátor snaţit o naplnění jeho individuálních potřeb zejména v podobě 

potřeby bezpečí, prostoru pro vlastní iniciativu, akceptace a respektu, pozitivních 

sociálních vzorů, vlastního sebeurčení a seberozvoje, samostatnosti a vlastní identity. 

Kurátor se můţe ve vztahu s klienty věnovat posilování třech kamenů resilience 

podle Gilligan (in Daniel, Wassell, 2002), tj. bezpečného zázemí (prostřednictvím čehoţ 

dospívající pociťuje sounáleţitost s ostatními a bezpečnost), dobré sebeúcty/vnitřního 

pocitu hodnoty a kompetence, pocitu vlastní zdatnosti a správného porozumění svým 
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silným stránkám a limitům. Vedle práce s rodinou klienta na jejích zdrojích a na tom, 

aby mu rodina poskytovala vhodné výchovné prostředí, pocit soudrţnosti a ochrany, 

můţe kurátor v rozhovorech se svými klienty vyuţívat různých terapeutických přístupů 

k posílení jejich resilience, resp. vnitřních protektivních faktorů, a tím i schopnosti 

vnímat a proţívat pozitivněji sebe sama a okolní svět, coţ v důsledku zvyšuje 

pravděpodobnost jejich následného „bezproblémového“ sociálního fungování. Úkolem 

kurátora je provázet dospívajícího klienta a vytvořit pro něj bezpečný vztahový prostor, 

v němţ můţe zaţít emoční korektivní zkušenost, kterou je podle Vymětala (1996) 

opakované proţití jiného pozitivního vyústění svých původně negativních očekávání, 

zkušenost povzbuzující a uspokojující komunikace. Kurátor můţe pracovat na 

sebepojetí klienta, na tom, co si o sobě myslí, jak se vnímá a proţívá. Hlubší 

sebepoznání můţe přivést klienta ke změně v sebehodnocení (tamtéţ). 

Přístupem obsahujícím prvky resilience (posilování protektivních faktorů a 

útlum účinků rizikových faktorů) je přístup kognitivně-behaviorální. Ronenová (2000) 

ho doporučuje při práci s dospívajícími vycházejíc z předpokladu, ţe nejčastější 

poruchy chování jsou způsobeny narušením kognitivních procesů, zvláště v podobě 

nedostatku sebeovládání. Hlavním principem je, ţe myšlenky, pocity a chování jsou 

navzájem kauzálně propojeny. Lze říci, ţe jakmile se dospívající za pomoci kurátora 

naučí přehodnocovat a opravovat svoje způsoby myšlení, naučí se zvládat problémy a 

situace, které mu předtím připadaly nad jeho síly, moţnosti a schopnosti, bude více 

resilientní, bude schopný lépe zvládat své potíţe, odsunout uspokojení svých přání na 

později a ovládat své chování. Za tímto účelem můţe kurátor, jak doporučuje Ronenová 

(2000), rozmlouvat o událostech, chování a pocitech a snaţit se o změnu proţívání 

dospívajícího pomocí změny jeho způsobu myšlení a chování.  

Tento přístup nabízí metodu Kanferova modelu sebeovládání. V prvním kroku je 

třeba pomoci dospívajícímu, aby si uvědomoval a poznal své emoce, svá přesvědčení a 

své chování. Dále je třeba věnovat v rámci vztahu prostor způsobům sebehodnocení 

klientů, korigovat jejich přesvědčení a posilovat tím do pozitiva jejich vnitřní ladění a 

proţívání. Posledním krokem je posílení kladných stránek osobnosti klientů učením 

schopnosti sebeoceňování. U dospívajících s rizikovým chováním lze vyzkoušet také 

nácvik asertivního jednání a přístup zaměřený na posílení pocitu vlastní zdatnosti a na 

zlepšení očekávání vůči sobě samému (Ronenová, 2000). Rovněţ kurátor můţe 
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k posílení resilience a pozitivnějšího proţívání klienta pouţít metodu kognitivní 

restrukturalizace, o které hovoří Navrátil (in Matoušek, 2007), a která předpokladá, ţe 

problémy klientů jsou často způsobeny jejich iracionálním myšlením vedoucím 

k sebepodceňování, sebeobviňování či hněvu na druhé. Tato metoda velmi připomíná 

koncept naučeného optimismu podle Seligmana (2003, 2006), o kterém budu 

pojednávat posléze. Cílem je klientovi pomoci tyto myšlenky prozkoumat a změnit, aby 

byl schopen nově chápat a posuzovat skutečnosti či svou situaci a odstranil své moţné 

předsudky, tj. pomoci klientovi vytvořit adaptabilnější myšlenkové modely.  

 Z výše uvedéno vyplývá, ţe kurátor se můţe svým působením na klienta – jeho 

proţívání a chování, snaţit o to, aby přednosti a vnitřní potenciál u něj posiloval a 

vyzdvihoval při svých intervencích to, co působí protektivně, a za tím účelem docílil u 

klienta pozitivní adaptace na svou situaci a eliminoval klientovo rizikové chování.  



 
 

3 Naučený optimismus 

 

Pozitivní psychologie je v dnešní době oblast velmi široká. V této kapitole se zaměřím 

na koncept vybraný z této oblasti, který povaţuji za velmi blízký konceptu resilience. 

Jedná se o naučený optimismus M.E.P. Seligmana. Tento koncept stejně jako další 

intervence vycházející z pozitivní psychologie má za cíl podpořit u jedince resilienci, 

pozitivní proţívání a pocit smysluplnosti, pro čeţ jsem se rozhodla zařadit ho do své 

diplomové práce vedle samotného konceptu resilience. Naučený optimismus v sobě 

zahrnuje naději, oblast silných stránek a zdrojů jedince a proţívání smyslu(plnosti), na 

coţ by měl kurátor brát při své práci s klienty zřetel. 

 

3.1 Optimismus 

 

V počátku je třeba uvést, ţe zmíněný představitel a průkopník pozitivní psychologie M. 

E. P. Seligman (2003) nepovaţuje optimismus za všelék, ale povaţuje ho za účinný a 

dobrý nástroj, jak nakládat se situacemi, se kterými se setkáváme. Optimismus v sobě 

podle něj skrývá velký potenciál pro řešení kaţdodenních starostí i závaţných ţivotních 

situací. Goleman (2011) vidí v optimismu obdobně jako Seligman (2003) postoj, který 

zvyšuje odolnost jedince vůči apatii, beznaději nebo i depresi v těţkých ţivotních 

situacích. Optimismus je tak vnímán jako emočně inteligentní přístup k ţivotu, se 

kterým však řada z nás z různých důvodů nedisponuje. S ohledem na tyto myšlenky se 

pokusím rozpracovat jádro optimismu, které můţe být nápomocno při práci kurátora 

s dospívajícími s rizikovým chováním.   

 

3.1.1 Styl uvaţování a vysvětlení jako základ 

 

Seligman (2006) povaţuje za základ optimismu způsob myšlení o příčinách různých 

událostí a způsob výkladu a vysvětlení věcí, které nás potkávají. Křivohlavý (2012) 

chápe styly uvaţování obecně to, co se děje v hlavě člověka, kdyţ se dostane do určité 

situace, ať je dobrá nebo zlá. Podle něj má kaţdý z nás zakořeněn určitý způsob dívání 

se na ţivot a na svět, se kterým se, jak stejně uvaţuje Seligman (2006), nerodíme, ale 
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obvykle ho získáváme v dětství a mládí, přičemţ v době dospívání je jiţ dost pevně 

formován. Optimismus jako explanační (vysvětlující) styl je v očích Petersona a 

Steenové (in Slezáčková, 2012) získaná charakteristika. Oproti tomu Carver, Scheier (in 

Slezáčková, 2012) hovoří o tzv. dispozičním optimismu, kdy optimismus můţe být téţ 

relativně stálou osobnostní charakteristikou, která je do značné míry vrozená a je 

geneticky podmíněna. 

Seligman (2007) prezentuje svou myšlenku, ţe optimističtí rodiče mívají 

optimistické děti, protoţe jednak děti po svých rodičích zdědí optimistické geny, a 

potom rodiče vytvářejí prostředí, které dítě obklopuje, a které můţe být naplněno 

optimismem. Obdobně tak ale lze získat a disponovat pesimismem. Seligman (2006) 

povaţuje pesimismus za určitou teorii reality, kterou se děti učí od svých rodičů, učitelů, 

ale i médií. V jeho jádru se skrývá bezmoc, stav, v němţ ničím nemůţeme ovlivnit to, 

co se nám stane, resp. jsme o své bezmoci přesvědčeni. Hodnotíme dění kolem nás tak, 

ţe je nad naše síly a moţnosti je změnit. V oblasti kognitivní, emoční i motivační pak 

míváme nedostatky v potřebných schopnostech ke zvládání stresu a obtíţí. Zdroj této 

naučené bezmoci, jinak též naučeného pesimismu, je podle Seligmana (2006) způsoben 

zkušeností, ţe ţádná reakce nevede ke kýţenému výsledku, k tomu, co bychom chtěli. 

Jde o pasivní chování, rezignaci a pocit, ţe nemáme kontrolu nad svým ţivotem. Dítě se 

pak můţe začít chovat podle domněnky, ţe v budoucnosti a v nových situacích budou 

jeho činy a snahy také marné, a tak se naučí bezmocnosti a ocitne se v riziku, ţe se mu 

nebude dařit ve škole, bude úzkostný, bude mít horší psychické i fyzické zdraví neţ 

kdyby byl optimistou. Tím vším bude narušen jeho pocit vlastní zdatnosti, jeho 

sebevědomí, sebeúcta a pochopitelně také sníţena jeho schopnost resilience. 

Nosná část klientů kurátora jsou jedinci s naučenou bezmocností. Jedlička et al. 

(2004) je v zásadě charakterizují jako jedince mívající problémy s orientací 

v mezilidských vztazích, proţívající nedůvěru v sebe sama, pochybující o svých 

schopnostech a dovednostech, čímţ zpravidla neumí čelit déletrvajícím neúspěchům a 

stresu a neumějí přijímat odpovědnost za své chování. Bývají zranitelní, méně odolní 

vůči zátěţi, sociálně nevyzrálí, jejich proţívání bývá spojeno s prázdnotou, beznadějí a 

nudou. V důsledku mnoţství negativních ţivotních zkušeností se u nich můţe vyvíjet  

pesimismus, negativita a snahou o únik z depresivně laděného vnitřního světa pro ně 

můţe znamenat zapojení do rizikových způsobů chování.  
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Seligman (2007) upozorňuje, ţe je třeba při práci s dětmi a dospívajícími dávat 

pozor na jejich vysvětlovací styly, protoţe pesimistický ráz vysvětlení různých selhání 

oslabuje, vytváří beznaděj a pasivitu. Jak předesílají Jedlička et al. (2004), pesimisticky 

laděné osoby mají tendence ke škarohlídství a pesimistickému sebehodnocení. Váţnosti 

situace, které zpravidla přeceňují, je vedou k poraţeneckým úvahám, ale téţ ke 

zlehčování či popírání nepříjemností a nebezpečí. Naproti tomu optimistický způsob 

vychází podle Seligmana (2006) z toho, ţe nepříznivé situace vidíme jako výzvy, na 

které je potřeba se pozitivně adaptovat, reagovat aktivně a chovat naději. Optimistický 

vysvětlovací styl zastavuje bezmoc, energizuje tváří v tvář nezdarům a ţivotním 

těţkostem, předpovídá úspěchy a nezdolnost. 

Seligman (2006) rozlišuje tři dimenze, od kterých se odvíjí podstata optimismu a 

pesimismu související s vysvětlením negativních a pozitivních ţivotních situací či 

událostí. Je to trvalost, všudypřítomnost/univerzálnost a personalizace. Z těchto dimenzí 

lze usuzovat, ţe optimista (Seligman, 2006, Křivohlavý, 2012) je člověk, který 

v nepříznivé situaci chápe momenty, které k ní vedou, jako krátkodobé či přechodné, 

prostorově omezené a pramenící zvenčí mimo jeho dosah a podíl. Je zde tedy spojení 

specifičnosti situace, externího původu a časového údaje „někdy“. Naopak pesimista 

nahlíţí na příčiny negativních situací, do kterých se dostává, jako na dlouhodobé, trvalé 

a neměnné. Přikládá jim zvýšený význam a navíc se obviňuje, ţe tyto situace si 

způsobuje sám (interní původ). Zejména trvalé vysvětlení špatných událostí má za 

následek dlouhodobou bezmocnost, kdeţto dočasná vysvětlení plodí spíše odolnost.  

Seligman (2006) je přesvědčen o schopnosti kaţdého změnit svůj ţivotní postoj 

a stát se optimistou, coţ podle něj předpokládá naučit se způsobu, jak budeme k sobě 

hovořit v situacích, kdy nám bude zle a budeme trpět. V této souvislosti rozvíjí koncept 

naučeného optimismu jako jednoho z ústředních témat pozitivní psychologie, jejímţ 

cílem je zkoumat to, co člověku dodává sílu, co mu pomáhá zvládat těţkosti, kde 

záměrem je posilování lidského potenciálu a budování silných stránek psychiky. 

Seligman (2003) rozlišuje pozitivní myšlení, které často zahrnuje snahu věřit různým 

optimistickým tvrzením, pro které chybí důkazy a naučený optimismus, který je o 

přesnosti, o hledání důkazů poukazujících na zkreslení našich pesimistických vysvětlení 

událostí. Jeho jádrem je mít pod kontrolou způsob svého myšlení v těţkých situacích, 

které nás mohou různým způsobem ohroţovat. Podstatou tohoto konceptu je změna 
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destruktivních myšlenek, kterými se častujeme při různých nepříznivých ţivotních 

situacích. Záměrem je naučit se optimismu, který budeme umět flexibilně pouţívat. 

V zájmu schopnosti resilience je tedy u dospívajících klientů kurátorů potřebná i změna 

pesimistického vysvětlovacího stylu v optimistický a učení se flexibilnímu optimismu. 

Jak uvádějí Jedlička et al. (2004), důleţité při zvládání zátěţových situací je celkové 

citové vyladění jedince, jeho postoj k ţivotu a ke světu, tedy jeho optimistické nebo 

pesimistické nastavení.  

V souvislosti s optimismem Smékal (2002) hovoří o tzv. koncepci hledačské 

aktivity, která je protipólem naučené bezmocnosti a která předpokládá, ţe lidé 

v zátěţových situacích hledají nejlepší moţné řešení a nevzdávají se. Formy hledačské 

aktivity jako plánování určité akce, vychutnávání budoucích výsledků, přehodnocení 

situace a jiné přispívají k obnově a udrţení zdraví člověka. Smékal uvádí (2002, s. 270), 

ţe: „…hledačská aktivita je postojem, který zvyšuje odolnost vůči stresorům a 

podporuje jejich konstruktivní zdolávání…“.  

Lazarus a Newcomb (in Smékal, 2002) stran zvládání zátěţe rozlišují dva typy 

situací, jsou to ohroţující a výzvové situace. Domnívají se, ţe pokud hodnotíme situace 

převáţně jako ohroţující (viz klienti kurátora), předpokládáme, ţe naše okolí je 

nepřátelské a nebezpečné a chybí nám zdroje k ovládnutí situace. Pokud však 

hodnotíme situace jako výzvy i přes jejich značné obtíţnosti, předpokládáme, ţe jsou 

zvládnutelné a ţe reálně můţeme vyuţít naše dovednosti ke zvládnutí problému. Tento 

druhý typ v podobě výzvy se pojí s hledačskou aktivitou a naučeným optimismem 

v Seligmanově podání. Pojí se rovněţ s konceptem resilience.  

3.1.2 Naděje 

 

Naděje je provázána s vysvětlovacím stylem. Pokud je spíše optimistický, disponujeme 

větší nadějí, neţli u stylu pesimistického, zde nalezneme spíše beznaděj. Podle 

Seligmana (2003) je naděje pozitivní emoce spojená s budoucností, kterou můţeme 

spolu s dalšími pozitivními emocemi vyuţít obzvláště v těţkých chvílích. Snyder a jeho 

kolegové (Snyder, Lopez, 2002) definují naději jako kognitivní mnoţinu osobních 

přesvědčení o vlastních schopnostech dosáhnout námi stanovených cílů a přesvědčení o 

vlastní dovednosti iniciovat a zachovat směr k těmto cílům. Naději povaţují za důleţitý 

konstrukt k porozumění toho, jak děti a dospívající nakládají se stresory ve svém ţivotě, 
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jak vyuţívají svých minulých zkušeností a jak vyvíjejí strategie činnosti za účelem 

dosaţení cílů adaptivními a efektivními způsoby.  

Slezáčková (2012, s. 44) doplňuje, ţe naděje má mezi pozitivními emocemi 

zvláštní místo, protoţe na rozdíl od nich naději obvykle zaţíváme v náročných ţivotních 

situacích. Uvádí, ţe: „V jádru naděje je přesvědčení, ţe i opravdu strastiplná situace se 

můţe obrátit k lepšímu…. Naděje nám dává sílu hledat řešení a východiska, inspiruje 

naše představy o lepším ţivotě“. Podle Golemana (2011) mít naději znamená, ţe člověk 

nepropadne ochromující úzkosti, nekapituluje před těţkými úkoly nebo problémy, ani 

kvůli nim nepropadne depresi. Základem optimismu a naděje je víra ve vlastní sílu a 

moţnosti a přesvědčení, ţe pokud se objeví potíţe, dokáţeme se s nimi vypořádat. Díky 

takovému přesvědčení mohou lidé vyuţívat všech svých silných stránek osobnosti.  

 

3.2 Silné stránky 

 

Silné stránky jsou s konceptem naučeného optimismu provázány, do jisté míry je 

naučený optimismus (a stejně tak resilience) na vnímání a uplatňování našich silných 

stránek postaven. Podle Seligmana (2003) silné stránky a ctnosti člověka fungují jako 

nárazníky proti neštěstí a duševním poruchám a mohou být klíčem k vytváření 

odolnosti. Silné stránky jsou vlastnostmi, které se dlouhodobě projevují v různých 

situacích, bývají příčinou dobrých následků a jejich uplatnění většinou vyvolává 

pozitivní emoce jako např. hrdost, uspokojení, radost, naplnění či harmonii. Seligman 

zdůrazňuje nezbytnost brát silné stránky u druhého stejně váţně jako jeho slabosti. 

Nejlepší terapeuti podle něj nehojí pouze rány, ale pomáhají lidem rozpoznat a posilovat 

silné stránky a ctnosti. Slezáčková (2012) je obdobně přesvědčena o tom, ţe skze 

rozpoznání a podporu silných stránek osobnosti člověka a orientaci na kladné aspekty 

jeho ţivota lze podpořit resilienci a zvýšit míru proţívaného štěstí a ţivotní úspěšnosti.  

 Seligman a jeho spolupracovník Peterson (Seligman, 2003) na základě svých 

výzkumných zjištění strukturovali celkově 24 silných stránek člověka. Tyto stránky 

rozdělili do 6 sfér, kaţdá sféra představuje jednu z ctností. Jejich výčet uvádím v příloze 

7. Z hlediska praxe se mi jeví podstatným, zda kurátor věří nebo nevěří v to, ţe (i) 

dospívající s projevy rizikového chování mohou mít své silné stránky. Kurátoři si 

mohou uvědomovat přednosti klientů, ale také nemusejí. Mohou mít ke klientům  
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předsudečný postoj v tom smyslu, ţe oplývají samými slabinami a po jejich přednostech 

proto nepátrají. Postoj kurátora pochopitelně zásadně ovlivňuje nejen jeho intervenci a 

celkovou snahu o řešení situace, ale i samotný vztah s dospívajícím.  

Podle Slezáčkové (2012) nabývají pozitivní stránky člověka na svém významu 

ve vztahu k neţádoucím či negativním jevům, pročeţ psychologie silných stránek hledá 

odpovědi na otázku, jak mohou být pozitivní a negativní záţitky a zkušenosti vzájemně 

integrovány, pochopeny ve své komplexnosti a správným způsobem vyuţity. Kurátor se 

setkává s negativními proţitky svých klientů, s negativními ţivotními postoji a 

negativním chováním vůči sobě a společnosti. Proto se nabízí, aby se snaţil o vyváţení 

ve své práci s klienty a dbal i na to, co je patologií nezasaţeno, co je v klientovi dobré a 

má potenciál k růstu. V tomto kontextu by se měl kurátor podle Šišlákové (in Smutek, 

2005) zajímat o to, proč se něco nestalo a nezabývat se jen tím, proč se něco stalo.  

Silné stránky osobnosti klienta jsou na mikroúrovni prakticky protektivními 

faktory (zdroji) resilience a naopak slabé stránky těmi rizikovými. 

 

3.3 Krátce o smyslu 

 

S konceptem naučeného optimismu a s nadějí souvisí otázka smyslu a smysluplnosti 

ţivota. Langmeier et al. (2010) identifikují oblast duchovního zakotvení, ţivotních 

hodnot a ţivotního smyslu jako jednu ze sfér, která můţe působit na proţívání a chování 

člověka jak terapeuticky, tak i patologicky. Klient kurátora proţívající svou ţivotní 

situaci jako smysluprázdnou, nevnímá smysl a hodnotu v tom, co zakouší a co koná, o 

čemţ hovoříme v kontextu tzv. existenciální frustrace, coţ ho činí zranitelným. 

Slezáčková (2012) hovoří o Baumeisterově teorii čtyř potřeb stran pocitu smysluplnosti 

ţivota. Je to potřeba pociťování cílů v ţivotě, potřeba pocitu kontroly a účinnosti, 

potřeba pocitu hodnoty a oprávnění a potřeba pocitu vlastní ceny. Reflexe těchto potřeb 

se mi jeví důleţitou při posilování resilience dospívajících. 

 Langmeier et al. (2010) doporučují při práci s dospívajícími počítat s tím, ţe 

právě oni ve svém vývojovém období smysl hledají a určitá ţivotní prázdnota a zní 

vyplývající zranitelnost se můţe projevovat právě rizikovými způsoby chování, které 

mají prázdnotu vyplnit nebo mají slouţit jako „náhraţky smysluplných postojů, činů a 

vztahů“ (tamtéţ, s. 20). Podobně Lukasová (1997) uvaţuje, ţe dospívající mající 
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v ţivotě absenci smyslu, reagují patologicky, např. ve směru pasivity, depresivity nebo 

agresivity. Pocity nesmyslnosti se podle ní objevují velmi často tehdy, kdyţ se cítí 

bezmocní (viz naučená bezmocnost) a bez pomoci, jakoby „neúčinní".   

3.4 Práce kurátora s naučeným optimismem  

 

Seligmanův koncept naučeného optimismu můţe být jedním z moţných podpůrných 

mechanismů, jak pomoci dospívajícím klientům kurátora zvládat obtíţné ţivotní situace 

a různorodé zátěţe, které je potkávají. Přispívá k pozitivnějšímu proţívání, k 

podpoře resilience, coţ u klientů kurátora můţe být přínosné v tom, aby projevy 

rizikového chování ustoupily či vymizely.  

Práci kurátora lze vnímat jako činnost směřující k omezování rizikového 

chování a k podněcování rozvoje osobnosti dospívajících, coţ by mělo vést k 

sociálnímu fungování dospívajících jako cíli sociální práce s rizikovou mládeţí. Za 

tímto účelem se má kurátor zajímat o resilienci svých klientů, ale také o jejich silné 

stránky, postoj k sobě a okolnímu světu. Měl by rovněţ pracovat s naučeným 

optimismem ve vztahu s klienty kvůli jeho podstatě, kterou je podle Seligmana (2003, 

2006) předně aktivita při řešení zátěţových situací, konstruktivní vypořádávání se 

s problémy, proţívání pozitivních emocích jako je naděje, víra v sebe a svůj potenciál.  

Seligman (2007) doporučuje při práci s dětmi a dospívajícími učit je 

dovednostem optimismu jakoţto významnému atributu resilience. Jak bylo zmíněno, 

naučený optimismus je postaven na změně destruktivních (iracionálních) myšlenek, tato 

změna podle Ellise a MacLaren (2005) můţe vést ke zlepšení proţívání i chování. Při 

učení se flexibilnímu optimismu a tím i naději Seligman (2006, 2007) vychází z ABC 

modelu A. Ellise a kognitivní terapie A. T. Becka. Písmenem A v Ellisově modelu je 

nějaká nepřízeň či strast (aktivující proţitek), která nás potká a na kterou reagujeme 

přemýšlením. B znamená naše přesvědčení o A a určuje, co nastane. Můţe jít o 

iracionální přesvědčení o proţitku, kdy následně propadneme sklíčenosti, bezmoci a 

vzdáme se (nebo naopak budeme vzdorovat a podnikneme nějakou konstruktivní akci). 

Naše jednání a chování jsou pak C. Seligman (tamtéţ) a podobně Ellis a MacLaren 

(2005) doporučují zpochybnit iracionálních myšlenky, provést tzv. disputaci (D), jejímţ 

jádrem je ověření přesnosti našich reflexivních názorů (pohádání se s B). Výsledkem 
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pak bude energizace (E) sebe sama, nový emoční důsledek či dopad v podobě překonání 

obtíţí, neboť velká část schopnosti vypořádat se s nesnázemi (resilience) spočívá ve 

schopnosti naučit se polemizovat se svými myšlenkovými reakcemi na tyto nesnáze. 

V souhrnu jde tedy podle Seligmana (2006) o učení dospívajících rozpoznávat 

myšlenky, které jim přinášejí nepohodu, ovlivňují náladu a chování. Poté by je měli 

zhodnotit s tím, ţe to, co si pro sebe říkají, nemusí být vţdy správné a pravdivé. 

Následuje vygenerování správnějších vysvětlení špatných věcí, jejich alternativ a 

zpochybnění automatických myšlenek i poskytnutím určitého protidůkazu. Pokud by i 

přesto došel dospívající k závěru, ţe názor, který má na sebe sama či na danou situaci, 

je správný, resp. pravdivý, pak je třeba pouţít techniku dekatastrofizace událostí a 

záţitků, tedy prozkoumat důsledky pro něho, které nemusí vţdy znamenat pohromu či 

naprosté selhání, jak si mnohdy myslí a jak podle toho taky (rizikově) reaguje. 

 Při práci s pesimisticky laděnými klienty můţe kurátor v rámci vyuţití konceptu 

naučeného optimismu převzít doporučení Slezáčkové (2012): vést je ke zpochybňování 

negativních myšlenek, k sebepoznání (zejména k identifikaci svých kladných vlastností 

a schopností), k odklonu pozornosti, kdyţ je přepadají vtíravé nepříjemné myšlenky; 

pomoci zastavit kolotoč neustálého oţivování negativních emocí a pokusit se odhalit 

kořeny jejich negativity vedle vyhledávání zdrojů pozitivity. Slezáčková (2012, s. 177) 

říká, ţe: „Vyuţití postupů naučeného optimismu nebo nadějného myšlení výrazně 

zlepšuje vyhlídky na šťastnější a spokojenější ţivot. Pomáhají nám překonat nástrahy 

katastrofického myšlení a nabízejí účinné „protilátky“ proti bezmocnosti a beznaději“.  

 Dále lze vycházet z Röhrova (2013) doporučení stran pozitivnějšího proţívání, a 

to reflektovat pocit vlastní hodnoty u klientů, který mnohdy nepříznivě ovlivňují určité 

vnitřní negativní programy většinou instalované v dětství jako strategie přeţití. Mezi 

tyto programy tak můţe u klientů kurátora patřit např. „jsem neţádoucí“, „jsem 

nedostatečný“, „jsem bezmocný“, „jsem bezbranný“, „já to nezvládnu“ a jiné. Vesměs 

jde podle Röhra (tamtéţ) o emocionálně naučené programy často vycházející z raných 

těţkých zkušeností a z negativně zatíţených rodin. Uvedené programy jsou často 

maskovány předstíranou nezranitelností a dominancí. Pod těmito grandiózními maskami 

ale bývá skryto „ublíţené dítě“ cítící se méněcenně, které na tyto programy reaguje 

antiprogramy, které však bývají destruktivní, např. rizikové chování.  

Pokud se bude kurátor uvedeným aspektům při práci s klienty věnovat, bude 
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prakticky činný na rozvoji emoční inteligence klienta, kam podle Golemana (2011) patří  

především sebeovládání, vytrvalost, schopnost vyvinout úsilí a sám sebe motivovat, 

resilience v podobě nevzdávání se tváří v tvář obtíţím, schopnost ovlivňovat kvalitu 

svého myšlení, schopnost vcítit se do situace druhého člověka a také optimistický postoj 

v podobě neztrácení naděje v těţkých chvílích. Naopak nedostatek emoční inteligence 

vystavuje člověka rizikům, např. vzniku deprese, rizikového chování.  



 
 

4 Postoj 

 

Pro celistvost této diplomové práce zbývá konceptualizovat pojem postoj. Porozumění 

postoje kurátorů je předmětem a téţ cílem mého výzkumného šetření. Zaměřím se zde 

na vymezení postoje a jeho tří sloţek, které mě v rámci výzkumu zajímají. 

4.1 Vymezení postoje 

 

Fishbein a Ajzen (in Hayesová, 2003) definují postoj jako naučenou predispozici 

k celkově příznivé nebo nepříznivé reakci na daný objekt, osobu nebo událost. Tato 

definice zdůrazňuje, ţe postoje jsou naučené, jsou konzistentní a týkají se příznivých a 

nepříznivých reakcí. Hartl a Hartlová (2000) na postoj nahlíţí jako na sklon reagovat 

ustáleným způsobem na předměty, osoby, situace a na sebe sama. Krech, Crutchfield a 

Ballachey (in Nakonečný, 2009, s. 240) chápou postoje jako „trvalé soustavy 

pozitivních nebo negativních hodnocení, emocionálního cítění a tendencí jednání pro 

nebo proti společenským objektům“. Postoje podle Nakonečného (2009) vyjadřují 

hodnotící vztahy, neboť poukazují na to, co jedinec povaţuje za významné, co přitahuje 

jeho pozornost a co si zapamatovává. „Mít vůči něčemu postoj znamená zaujmout vůči 

nějakému objektu, jímţ můţe být cokoli (věc, událost, idea, bytost a podobně), 

hodnotící stanovisko“ (Nakonečný, 2009, s. 240).  

 S postoji se poměrně úzce váţí pojmy jako je motiv, názor, hodnoty. Newcomb 

(in Nakonečný, 2009) vidí zásadní rozdíl mezi postojem a motivem v tom, ţe postoj 

determinuje způsob jednání, ale motiv je příčinou jednání. Postoje a názory podle 

Fishbein a Ajzen (in Hayesová, 2003) jsou rozdílné zejména v jejich emocionální 

sloţce. Názory jsou v podstatě neutrálními výroky, o kterých si myslíme, ţe jsou 

pravdivé, kdeţto postoje jsou hodnotící, indikují pocity ve vztahu k určité záleţitosti. 

Obdobně Nakonečný (2009) pojednává o tom, ţe v postojích zaujímáme vůči objektům 

hodnotící vztahy, jeví se nám v určité míře jako ţádoucí nebo neţádoucí, dobré nebo 

špatné, důleţité nebo zbytečné a podobně. V tomto smyslu jsou postoje produktem 

hodnocení. „Slovy vyjádřené hodnocení se pak označuje jako mínění, pevně vytvořené, 

zafixované hodnocení jako přesvědčení“ (Nakonečný, 2009, s. 241).  
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Podle Hayesové (2003) v samém základu postojů leţí hodnoty, které jsou 

určitými standardy, podle kterých posuzujeme vlastní chování i chování ostatních. 

Postoje prakticky vycházejí z hodnotové soustavy člověka. Hayesová (tamtéţ) však 

upoznorňuje na moţnost toho, ţe se někdy postoje jedince neslučují s jeho osobními 

hodnotami a rovněţ postoje jedince nemusejí být vţdy v souladu s jeho chováním. 

Hartl a Hartlová (2000) soudí, ţe své postoje všichni získáváme v průběhu 

ţivota učením, vzděláváním a širšími sociálními vlivy. Postoje se tak postupně stávají 

součástí naší osobnosti, kdy předurčují, usměrňují, ovlivňují a řídí poznání, chápání, 

myšlení a cítění.  Jejich trvalost je relativní, z čehoţ plyne, ţe je lze změnit či upravit. 

Podle Nakonečného (2009) jsou postoje produktem pozitivního a negativního 

zpevňování. Rozlišuje tzv. centrální postoje, které vyjadřují vztahy k významným 

objektům, např. k rodině a dalším lidem, k zaměstnání atp. a tzv. periferní postoje 

týkající se méně významných objektů. Významnost těch kterých objektů je u kaţdého 

subjektivní. Lze disponovat také neutrálním postojem, který se týká pro nás 

nevýznamných objektů, případně objektů, o kterých nic nevíme. 

 Zvláštním druhem postojů jsou podle Nakonečného (2009) předsudky, které jsou 

silně emočně zabarvené a bývají proto odolné vůči změnám. Podle Hayesové (2003) je 

předsudek fixovaný, předem zformovaný postoj k nějakému objektu, který se projevuje  

bez ohledu na individualitu nebo povahu tohoto objektu. Předsudky mohou být 

pozitivní nebo negativní. Z hlediska praxe sociálních pracovníků o předsudcích hovoří 

např. Musil (2004), a to ve spojitosti s rozlišováním klientů podle vlastností, které jsou 

jim předsudečně přisuzovány. Takový postoj znamená nestejné hodnocení klientů a 

rozdílné zacházení s nimi v rámci intervence.  

4.2 Struktura postoje 

  

Odborná literatura pojednává o třech sloţkách postoje: kognitivní, emocionální a 

konativní, jinak téţ poznávací, citová (emotivní, afektivní) a motivační (behaviorální).  

Autoři v oblasti sociální psychologie se v podstatě těchto sloţek shodují. Kognitivní 

sloţka se týká názorů a myšlenek, které jedinec má o objektu postoje. Zahrnuje to, co 

jedinec o objektu svého postoje ví, jsou to jeho poznatky.  Emocionální sloţka zahrnuje 

emoce, které objekt postoje v subjektu vyvolává (např. sympatii, hněv aj). Konativní 
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sloţka zahrnuje sklony k chování nebo jednání ve vztahu k objektu postoje, vyjadřuje 

snahu či pohotovost chovat se vůči objektu postoje určitým způsobem (Nakonečný, 

2009, Hayesová, 2003, Hartl a Hartlová, 2000). 

 Jedna z těchto tří sloţek můţe být dominantní. Jestliţe je to např. kognitivní 

sloţka, pak hovoříme o smýšlení. Pokud dominuje emocionální sloţka, hovoříme o 

sentimentu. Emocionální sloţka určuje sílu postoje, neboť mu propůjčuje subjektivní 

význam (Nakonečný, 2009). Jestliţe nejsou jednotlivé sloţky postoje vyváţené, postoj 

není konzistentní. Konzistentnost vlastně znamená vnitřní vyrovnanost všech sloţek a 

podle Nakonečného (2009) má dvě roviny. Jednak jde o konzistenci minulých postojů 

s těmi současným, tedy jaká je úroveň jejich stability nebo proměn v čase. A poté jde o 

konzistenci vnitřních sloţek postoje (například mezi smýšlením a chováním) a o 

konzistenci postojů jako celku (úroveň vnitřní jednoty). 
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METODOLOGICKÁ ČÁST 

5 Metodika výzkumu 

 

V této kapitole objasním volbu výzkumné strategie, budu pojednávat o validitě a 

reliabilitě výzkumu, provedu operacionalizaci výzkumných otázek. Dále představím 

techniku sběru dat, uvedu jednotku zkoumání a jednotku zjišťování a výběr 

zkoumaného vzorku. Poté představím realizaci a postup sběru dat a jejich zpracování. 

Kapitolu uzavírám etickými aspekty výzkumu. 

 

5.1 Výzkumná strategie 

 

Hendl (2005) nazývá obecný metodologický přístup slouţící k řešení výzkumné otázky 

jako výzkumnou strategii. Za hlavní dva přístupy v sociálních vědách jsou povaţovány 

kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie. Vzhledem k zaměření mé práce a 

zkoumanému jevu, kdy mou snahou je porozumět postoji kurátorů týkající se jejich 

práce s dospívajícími klienty se zaměřením na resilienci a naučený optimismus, jsem 

zvolila kvalitativní výzkumnou strategii. Vedly mě k této volbě samotné charakteristiky 

kvalitativního výzkumu, díky kterým ho vnímám jako mnohem přiléhavější tématu mé 

práce oproti výzkumu kvantitativnímu. 

Předně nacházím důvod pro volbu kvalitativní strategie v tom, ţe se pouţívá 

zvláště v případech, kdy je třeba odhalit podstatu něčích zkušeností s určitým jevem, 

coţ je jeden z mých úkolů. Dále, ţe získané hlubší informace spolehlivě zobrazují, jak 

účastníci výzkumu nahlíţí na zkoumanou oblast – v mém případě, jak kurátoři nahlíţí 

na resilienci a naučený optimismus (Strauss a Corbinová, 1999).  Cílem kvalitativního 

výzkumu je podle Dismana (2002, s. 286) „vytváření nových hypotéz, nového 

porozumění, vytváření teorie“. Takový výzkum podle něj zajišťuje mnoho dat a navíc 

v něm mizí hranice mezi rolí výzkumníka a rolí zkoumané osoby, kdy oba jsou 

rovnocennými partnery. Kvalitativní strategie rovněţ umoţňuje volné formy otázek i 

odpovědí v rámci rozhovoru, coţ vede k vyšší validitě výsledků neţ je tomu u 

kvantitativního výzkumu. Podle Švaříčka a Šeďové (2007, s. 17) je kvalitativní výzkum 
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„proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní 

obraz těchto jevů zaloţený na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a 

účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za 

pomocí celé řady postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, proţívají 

a vytvářejí sociální realitu“. Vzhledem k tomu, ţe mne zajímá postoj kurátorů ke 

konceptu resilience a konceptu naučeného optimismu, tedy obdobně chápání, proţívání 

a činnost kurátorů v rámci těchto konceptů, je pro můj výzkum vhodnější právě 

kvalitativní výzkumná strategie. 

Logika mého výzkumu je induktivní, neboť potřebuji nejprve nasbírat dostatečné 

mnoţství dat a poté pátrat po vyskytujících se pravidelnostech v těchto datech a jejich 

významu (Švaříček, Šeďová, 2007, Disman, 2002). V této souvislosti Hendl (2005) 

předkládá jednu z nevýhod kvalitativního výzkumu, kterou je to, ţe jeho výsledky jsou 

vnímány pouze jako soubor subjektivních dojmů a není moţné je zobecnit nebo přenést 

do jiného prostředí. Toto je však vyváţeno tím, ţe kvalitativní výzkum shromaţďuje 

hloubkový popis případů, který zohledňuje kontext situace a nezůstává pouze na 

povrchu. K přednostem kvalitativního výzkumu naopak Hendl (tamtéţ) uvádí, ţe 

umoţňuje získat podrobný vhled při zkoumání jedince, skupiny, události atd. Umoţňuje 

studovat procesy, navrhovat teorie a dobře reaguje na místní podmínky. 

 

5.2 Validita a reliabilita výzkumu 

 

Silverman (2005) povaţuje za důleţité zkoumat v kvalitativním výzkumu validitu, tj. 

platnost získaných informací vzhledem ke skutečnosti. Disman (2002, s. 62) sděluje, ţe 

„validní měření je takové měření, které měří skutečně to, co jsme zamýšleli měřit“. 

Volná forma otázek a slabá standardizace kvalitativního výzkumu vede podle něj 

k tomu, ţe takový výzkum má validitu vysokou, ale poměrně nízkou reliabilitu. Za 

účelem validity svého výzkumu vyuţívám triangulace dat, kdy mými respondenty jsou 

jednak kurátoři a jednak jejich klienti. Cílem triangulace dat je získání vícero pohledů 

na zkoumané téma (Silverman, 2005).  

 Reliabilní měření „při opakované aplikaci dává shodné výsledky, pokud se 

ovšem stav pozorovaného objektu nezměnil“ (Disman 2002, s. 62). Věrohodnost mého 

výzkumu bude podpořena jasností analytického procesu, jak doporučuje Disman (2002), 
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tento předkládám v interpretační části, kde provádím otevřené a axiální kódování. 

 

5.3 Operacionalizace výzkumných otázek 

 

Cílem výzkumu je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaký postoj zaujímají 

kurátoři pro děti a mládež k resilienci a naučenému optimismu při práci s dospívajícími 

klienty s rizikovým chováním? 

 

 Koncept resilience a koncept naučeného optimismu jsem si vybrala pro jejich 

blízkost. Oba koncepty lze pojímat z hlediska pozitivní psychologie, kdy staví na 

silných stránkách a zdrojích člověka, zaměřují se na úspěšné zdolávání zátěţových 

situací, na konstruktivní řešení problémů v podobě výzev. Zaměřují se na to, co a jak 

člověku pomáhá či naopak nepomáhá v odolnosti vůči zátěţím, v kladném proţívání a 

v pozitivní adaptaci na různé nepřízně. Domnívám se, ţe koncepty se tak prakticky 

prolínají či lze také říci, ţe se svými podstatami doplňují, a proto chci zkoumat oba 

koncepty, neboť kaţdý z nich můţe přispět svým dílem do inovace intervencí 

poskytovaných kurátory jejich klientům. O tyto koncepty se zajímám z pozice kurátorů 

pro děti a mládeţ, kteří pracují s dětmi a dospívajícími s rizikovým chováním. Právě 

proto, s kým pracují, jsem vybrala jako své respondenty kurátory. Jsou to pomáhající 

pracovníci, kteří mají svým způsobem moţnost ovlivnit ţivoty svých dospívajících 

klientů do pozitiva, pomoci jim v lepším sociálním fungování a tak i v utváření jejich 

lepší budoucnosti. Zaměřila jsem svou pozornost na dospívající, a to proto, ţe se 

nacházejí ve specifickém vývojovém období, ve kterém probíhající procesy a změny 

v bio-psycho-sociální rovině výrazně testují jak jejich schopnost úspěšně obstát 

v kontaktu s různými druhy stresorů, tak i způsob myšlení, proţívání a následně 

chování. S dospívajícími navíc bývá dáváno do spojistosti rizikové chování, jehoţ 

příčinou mohou být mimo jiné i sníţené resilienční schopnosti a pesimistická laděnost s 

proţitky smysluprázdnoty vlastní existence. Domnívám se, ţe na to, zda se dospívající 

bude či nebude nadále chovat rizikově (např. páchat trestnou činnost či chodit za školu) 

můţe mít vliv charakter kurátorovy intervence, tedy to, jaký přístup ke svým klientům 

volí, jak s nimi pracuje, na co se zaměřuje. Proto jsem jako předmět zkoumání zvolila 

postoj kurátorů k resilienci a naučenému optimismu při práci s dospívajícími klienty 
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s rizikovým chováním, přičemţ tento postoj je poznávacím cílem mého výzkumu. Tím, 

ţe budu zjišťovat postoj kurátorů, budu zjišťovat, jak nahlíţejí na vybrané koncepty, 

jaké emoce se jim s nimi evokují, jak je vlastně hodnotí, jaká je jejich zkušenost, zda se 

jim v praxi věnují a pokud ano, jakým způsobem. Např. pouhá percepce daných 

konceptů by nebyla z mého pohledu dostatečná, postoj nabízí širší vhled do 

problematiky. Postoj si spojuji s kvalitativní výzkumnou strategií, jejíţ volbu jsem jiţ 

předestřela. Zjištění postoje kurátorů k vybraným konceptům je prakticky tvorbou 

nového porozumění, odhalení myšlení, proţívání a tendencí k chování kurátorů stran 

zkoumaných konceptů. 

   

 Abych dokázala zodpovědět uvedenou HVO, zkoumám postoj kurátorů na 

základě 3 indikátorů, které korespondují s jednotlivými sloţkami postoje:  

1. Vnímání (zahrnující myšlení, názory, představy, mentální reprezentace týkající 

se zkoumaného jevu) 

2. Proţívání (zahrnující pozitivní a negativní emoce ve vztahu k jevu) 

3. Chování (zahrnující sklony k chování nebo jednání ve vztahu k jevu). 

 

 V souladu s uvedenými indikátory stanovuji tři DVO, jejichţ zodpovězení 

respondenty mi umoţní odpovědět na HVO: 

 

DVO1: Jak kurátoři pro děti a mládež vnímají resilienci a naučený optimismus při 

práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním? 

 Smyslem této otázky je zjistit kognitivní sloţku postoje, tedy, jakým způsobem 

kurátoři vnímají resilienci a naučený optimismus a související pojmy, jak o nich 

v souvislosti se svou prací přemýšlejí. V rámci rozhovorů mě zajímá to, jak na tyto 

pojmy nahlíţí kurátoři obecně, jak na ně nahlíţí ve vztahu ke klientům. Zabývám se 

představami kurátorů o moţnostech posilování resilience a optimismu u klientů, 

zabývám se přínosy a riziky tohoto posilování. 

 Indikátory: vnímání resilience, vnímání optimismu, vnímání silných stránek a 

slabin, vnímání posilování resilience, vnímání posilování optimismu, přínosy a rizika 

posilování resilience a optimismu. 

 

DVO2: Jak kurátoři pro děti a mládež prožívají resilienci a naučený optimismus při 
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práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním? 

 Touto otázkou budu zjišťovat emocionální sloţku postoje, tedy, jaké emoce se 

kurátorům pojí s resiliencí a naučeným optimismem. Zajímá mě jak pozitivita, tak 

negativita v jejich proţívání v rámci těchto konceptů. V rozhovorech se zabývám 

proţitky kurátorů v rámci jejich běţné praxe, resp. příčinami kladných a záporných 

emocí, ale i proţíváním kurátorů souvisejícím s resiliencí a optimismem klientů. 

 Indikátory: příčiny emocí spojených s prací s dospívajícími klienty s rizikovým 

chováním, emoce spojené s resiliencí, emoce spojené s optimismem. 

 

DVO3: Jak kurátoři pro děti a mládež pracují s resiliencí a naučeným optimismem při 

práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním? 

 Zde mě zajímá behaviorální sloţka postoje prezentující tendence v chování 

kurátorů, tj. zda a jak pracují s danými koncepty. Cílem je zjistit, jestli se v činnosti 

kurátorů tyto koncepty nějak odráţejí, zda a jak pracují na resilienci svých klientů a jak 

pracují s naučeným optimismem. 

 Indikátory: posilování odolnosti, posilování optimismu, posilování silných 

stránek. 

  

 Jak jsem uvedla, předmětem mého zájmu jsou dva odborné pojmy - resilience a 

naučený optimismus, které se v běţné komunikaci zpravidla nepouţívají, proto 

k potřebným datům dospěji prostřednictvím operacionalizace, tj. převedu (dílčí) 

výzkumné otázky z jazyka teoretického do jazyka observačního tak, aby mi při 

pokládání otázek v rozhovoru respondenti rozuměli (Ţiţlavský, 2007).  Aby bylo moţné 

provést triangulaci dat a tím lépe odpovědět na HVO, zahrnula jsem do výzkumu vedle 

kurátorů i jejich klienty – dospívající ve věku 14 – 16 let, kteří mi pomohou zjistit 

postoj kurátorů. Otázky pro kurátory a jejich klienty stanovuji tak, aby část směřovala 

k resilienci a část k naučenému optimismu a aby zohledňovaly skladbu postoje – 

vnímání, proţívání a chování včetně zkušenosti. 

 

 Svou operacionalizici předkládám v tabulce v příloze 1. 
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5.4 Technika sběru dat 

 

Za odpovídající techniku sběru dat pro svůj výzkum jsem zvolila polostrukturovaný 

rozhovor, neboť jeho pomocí můţu zachytit odpovědi v jejich přirozené podobě, coţ je 

jedním ze základních principů kvalitativního výzkumu. Podle Gavory (1996) je tato 

technika vhodná, pokud hledáme osobní, bezprostřední a důvěryhodné odpovědi. 

Kontakt tváří v tvář navíc zvyšuje záruky, ţe respondenti budou odpovídat pravdivě a 

dostatečně. Polostrukturovaný rozhovor je podle Ţiţlavského (2007) sloţen ze souboru 

otázek tak, aby na ně kaţdý respondent odpovídal ve stejném pořadí a aby se 

výzkumník ptal kaţdého respondenta stejnými slovy. V případě potřeby je moţné 

rozhovor rozšířit o doplňující otázky. 

 Díky polostrukturovanému rozhovoru a v rámci něho poloţeným otevřeným 

otázkám lépe porozumím pohledu respondentů, aniţ by byl omezený výběrem otázek 

např. do dotazníku (Švaříček, Šeďová, 2007). Podle Gavory (1996) je výhodou 

otevřených otázek zejména to, ţe respondenta neomezují a nevnucují mu volbu. Ryšavý 

(2002) usuzuje, ţe z otevřených otázek lze vyvozovat míru respondentovy znalosti a 

porozumění tématu, kterých se dotýkají a které rovněţ ukazují, nakolik je daná otázka 

pro respondenta důleţitá, coţ povaţuji u zjišťování postoje respondentů za klíčové.  

 

5.5 Jednotky zkoumání a zjišťování, výběr zkoumaného vzorku 

 

Výzkum má 2 jednotky zkoumání. Jednou jednotkou je skupina kurátorů pro děti a 

mládeţ, druhou jednotkou pak skupina jejich klientů. Jednotky zjišťování jsou jednotliví  

respondenti z řad kurátorů pro děti a mládeţ a z řad jejich dospívajících klientů 

s rizikovým chováním. Zvolila jsem šest kurátorů působících na obecních úřadech obcí 

s rozšířenou působností v rámci Olomouckého kraje. Tito se odlišují věkem, nejvyšším 

dosaţeným vzděláním a délkou své kurátorské praxe. Šest klientů kurátorů je ve věku 

14 – 16 let a se svým kurátorem mají dlouhodobější spolupráci.  

 Výběr vzorku (výběrový soubor) jsem provedla záměrným kriteriálním 

výběrem, jehoţ znakem je vybraná vlastnost nebo stav (Miovský, 2006). V mém 

výzkumu byla kritériem respondentova pracovní pozice kurátora a délka kurátorské 

praxe alespoň 1 rok, aby respondent disponoval určitými zkušenostmi s touto prací. 
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Samozřejmě nezbytná byla ochota oslovených kurátorů zúčastnit se výzkumu. Kaţdý 

kurátor, který přislíbil účast, poté zvolil svého dospívajícího klienta jako 

potencionálního respondenta podle těchto kritérií – předně ochota účastnit se výzkumu, 

věk 14 – 16 let (střední adolescence), spolupráce s kurátorem alespoň 6 měsíců (aby se 

uţ lépe znali a mohli o druhém hovořit). Celkově jsem získala 6 respondentních párů (1 

kurátor x 1 klient). 

 Charakteristiku respondentů uvádím v přílohách 3 a 4. 

 

5.6 Realizace a postup sběru dat 

 

Oslovila jsem většinu kurátorů pro děti a mládeţ z Olomouckého kraje s ţádostí o 

poskytnutí rozhovoru týkající se kurátorské praxe, přičemţ blíţe jsem téma 

nespecifikovala. Prvních šest, jeţ projevili zájem účastnit se mého výzkumu, jsem také 

do výzkumu zařadila. Pro větší objektivizaci dat (triangulaci) jsem poţádala jednotlivé 

kurátory, aby vytipovali jednoho ze svých klientů podle mnou určených kritérií (viz 

výše) a pokud s účastí ve výzkumu daný klient souhlasil, byl do něj zařazen. Nestalo se, 

ţe by nějaký klient odmítl, naopak rádi rozhovor poskytli. Sběr dat se všemi 12 

respondenty jsem provedla v období od konce srpna 2013 do konce září 2013. 

Rozhovory jsem uskutečnila vţdy na půdě úřadu, ve kterém kurátoři pracují a kde se 

také se svými klienty scházejí. Rozhovory trvaly mezi 50 minutami aţ hodinou 

u kurátorů, 25 aţ 35 minutami u klientů. Před zahájením jednotlivých rozhovorů jsem 

vţdy respondentovi objasnila, ţe výzkum činím v rámci ukončování svého studia na 

vysoké škole, dále jsem ho ujistila o anonymitě jeho osoby a jeho sdělení v rámci 

rozhovoru. Vysvětlila jsem mu také, ţe je mou povinností rozhovor nahrát na diktafon, 

s nahrávkou výslovně souhlasili. Respondentům jsem poté kladla předem připravené 

otázky a v případě potřeby jsem pokládala otázky doplňující. Následně po uskutečnění 

všech rozhovorů jsem jejich obsah přenesla do písemné podoby. 

5.7 Postup zpracování dat 

 

Získaná data zpracuji za pouţití otevřeného a axiálního kódování vycházející z metody 

zakotvené teorie. Tato technika mi pomůţe zachytit mnoţství údajů v obecnějších 
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kategoriích a pomůţe mi při jejich interpretaci. Podle Strausse a Corbinové (1999, s. 39) 

„kódování představuje operace, pomocí nichţ jsou údaje rozebrány, konceptualizovány 

a opět sloţeny novými způsoby“. 

Otevřené kódování je procesem rozebírání, prozkoumávání, porovnávání, 

konceptualizace a kategorizace údajů. Je to část analýzy, která se zabývá označováním a 

kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů. V rámci interpretace dat budu 

nejdříve v přepsaných rozhovorech hledat témata, ze kterých vytvořím kategorie, tedy 

budu seskupovat pojmy patřící stejnému jevu. Z kategorií pak odvodím subkategorie a 

na základě jejich vlastností vytvořím dimenze (Strauss a Corbinová, 1999). 

Poté bude následovat axiální kódování, pomocí kterého budu údaje z otevřeného 

kódování uspořádávat a skládat novým způsobem vytvářením spojení mezi kategoriemi 

a následně subkategoriemi. Pomocí axiálního kódování se pokusím hledat příčiny a 

následky procesů a také hledat a najít určitá propojení mezi jednotlivými kategoriemi. 

Axiální kódování je sloţitý induktivně-deduktivní proces o několika krocích 

vykonávaných prostřednictvím porovnávání a kladení otázek. Postup je zaměřen na 

objevení a rozvinutí kategorií ve smyslu paradigmatického modelu, coţ znamená, ţe 

kategorie jsou rozvíjeny ve smyslu jejich příčinných a intervenujících podmínek, dále 

zvolených strategií jednání, interakcí a jejich následků (Strauss a Corbinová, 1999). 

S metodou zakotvené teorie je spjata teoretická citlivost badatele, která poukazuje 

na jeho schopnost rozlišovat jemné detaily ve významu získaných údajů. Teoretickou 

citlivostí se rozumí schopnost vhledu, schopnost dát údajům význam, porozumět a 

oddělit související od nesouvisejícího. Je základním tvořivým aspektem zakotvené 

teorie (Strauss a Corbinová, 1999). Svou teoretickou citlivost se snaţím prokázat 

podrobnou interpretací dat prostřednictvím zvolených kategorií.  

5.8 Etické aspekty výzkumu 

 

Podle Hendla (2005) a Miovského (2006) je důleţité vţdy dbát na etiku výzkumu, která 

znamená řídit se při provádění výzkumného šetření určitými zásadami. Ve vztahu 

k respondentů je zejména potřeba provádět výzkum s respondenty na základě jejich 

informovaného souhlasu, zajistit ochranu soukromí a osobních údajů účastníků 

výzkumu, nepoškodit respondenty prováděným výzkumem a sdělenými informacemi, 
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vytvořit bezpečné prostředí pro respondenty, poučit je o svobodě odmítnutí odpovědi 

včetně moţnosti ukončit výzkum (rozhovor) a zajistit jim anonymitu.  

 V souladu s těmito zásadami jsem před zahájením samotného rozhovoru 

jednotlivé respondenty poţádala o udělení souhlasu s nahrávkou rozhovoru, u 

dospívajících klientů jsem si vyţádala souhlas zákonného zástupce. Anonymitu a 

soukromí respondentů zajišťuji tím, ţe nijak nezveřejňuji jejich identitu, v textu 

pouţívám kódová označení – pro kurátory KR1-KR6 a klienty KL1-KL6. 

Respondentům jsem dala dostatečný prostor na zodpovězení otázek, vysvětlila jsem jim 

také, ţe mohou odmítnout odpovědět na jiţ poloţenou otázku, pokud by některou 

vnímali jako velmi osobní. Důvěrnou atmosféru jsem zabezpečila tím způsobem, ţe 

jsem s respondenty hovořila o samotě a na klidném místě. 

 



 48 

INTERPRETAČNÍ ČÁST 

Tuto část diplomové práce rozděluji do tří kapitol, ve kterých představuji zjištěné 

informace podle jednotlivých dílčích výzkumných otázek (DVO). Při interpretaci se 

pokouším hledat shody, podobnosti a rozpory mezi respondenty. Kaţdá interpretace 

DVO je zakončena vyvozením dílčího závěru. Z nich budu vycházet v závěru 

diplomové práce při zodpovězení hlavní výzkumné otázky. 

 

6 Vnímání resilience a naučeného optimismu 

kurátory 
 

V rámci interpretace získaných dat jsem nejprve hledala odpověď na DVO1: „Jak 

kurátoři pro děti a mládež vnímají resilienci a naučený optimismus při práci 

s dospívajícími klienty s rizikovým chováním?“  

V tématu jsem definovala šest kategorií, které rozvádím v subkategorie a tyto 

pak v dimenze, příp. i vlastnosti dimenzí. Jejich výčet uvádím níţe. Pro podrobnější 

interpretaci jsem vybrala čtyři kategorie. Dvě z nich mi pomohou k interpretaci toho, 

jak kurátoři vnímají resilienci a další dvě k interpretaci percepce naučeného optimismu.  

 

Kategorie 1: Charakteristika odolnosti 

A) schopnost zvládnutí zátěţové situace – kontakt se zátěţovou situací (A1), adaptace 

(A2), aktivní řešení (A3), míra odolnosti (A4) 

B) vlastnost člověka – osobnostní rys (B1), genetická predispozice (B2) 

C) odolnost jako silná stránka člověka  

 

Kategorie 2: Zdroje posilování odolnosti 

A) okolí – rodina (A1), jiná blízká osoba (A2), kurátor (A3) 

B) posilování sebe sama – víra v sebe (B1), úspěšnost (B2), optimismus (B3), práce na 

sobě (B4), zkušenosti (B5), motivace (B6), zájmy (B7)  

 

Kategorie 3: Vnímání posilování odolnosti 

A) oblasti posilování - víra v sebe, ve vlastní potenciál (A1), sebevědomí (A2), 
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optimismus (A3), podpora (A4), aktivizace (A5) 

B) přínosy posilování – ústup rizikového chování (B1), vyšší míra psychické odolnosti 

(B2), nárůst sebevědomí (B3), lepší spolupráce (B4) 

C) rizika posilování – neadekvátní vyhodnocení situace klienta (C1), bagatelizace 

problému klientem (C2) 

 

Kategorie 4: Silné stránky a slabiny klientů 

A) vnímání silných stránek a slabin klientů kurátory – charakteristika (A1), silné 

stránky (A2) – optimismus (A2.1), uváţlivost (A2.2), zvídavost (A2.3), kreativita 

(A2.4); slabiny (A3) – pesimismus (A3.1), lhostejnost (A3.2), lenost (A3.3) 

B) vztah silných stránek a slabin klientů s jejich rizikovým chováním – silné stránky 

jako pomoc ve zvládání zátěţe (B1), silné stránky jako pomoc při řešení rizikového 

chování klientů (B2) 

 

Kategorie 5: Optimismus  

A) vnímání optimismu – pohled na svět (A1), přístup k řešení zátěţových situací (A2), 

optimismus jako silná stránka člověka (A3)  

B) vnímání vyuţití optimismu v praxi kurátora – úprava pohledu klientů na sebe a 

situaci (B1), motivace klientů (B2), dodání sebevědomí (B3), dodání víry v sama sebe a 

vlastní potenciál (B4), dodání optimismu (B5) 

 

Kategorie 6: Vnímání posilování optimismu 

A) oblasti posilování – pohled na sebe sama (A1), pohled na problém, zátěţovou situaci 

(A2), pohled na ţivot (A3) 

B) přínosy posilování – úprava myšlení a proţívání klientů pozitivním směrem (B1), 

ústup rizikového chování (B2), zvýšení psychické odolnosti (B3), aktivní řešení 

problémů (B4), zlepšení (nabytí) schopnosti umět si poradit (B5) 

C) rizika posilování – bagatelizace problému, zátěţové situace klientem (C1), sníţení 

pocitu zodpovědnosti klienta (C2), nevhodné situační uţití optimismu (C3) 

 



 50 

6.1 Charakteristika odolnosti 

 

V informacích poskytnutých respondenty jsem v rámci této kategorie rozlišila tři 

významné subkategorie a jejich dimenze: 

A) schopnost zvládnutí zátěţové situace – kontakt se zátěţovou situací (A1), adaptace 

(A2), aktivní řešení (A3), míra odolnosti (A4) 

B) vlastnost člověka – osobnostní rys (B1), genetická predispozice (B2) 

C) odolnost jako silná stránka člověka 

 

Subkategorie A: Odolnost jako schopnost zvládnutí zátěžové situace 

 

Všichni dotazovaní kurátoři si v souvislosti s odolností předně představili určitou 

schopnost zvládnout nějakou zátěţovou situaci. K charakteristice podstaty této 

schopnosti uţívali různých myšlenkových vyjádření, které jsem vyuţila pro definovaní 

jednotlivých dimenzí.  

 Kurátoři se shodli na tom, ţe odolnost v podobě schopnosti člověka zvládnout 

zátěţovou situaci, se odkrývá jednoznačně v kontaktu se zátěžovou situací (A1). 

Zátěţová situace pro ně přitom znamená jakoukoli situaci přinášející psychickou zátěţ, 

negativní emoce jako stavy úzkosti, strachu, stresu.  Příklady takových situací uvádějí 

v rovině osobního ţivota – konflikty v rodině, ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání, 

váţná nemoc, úmrtí. KR1, KR3 a KR5 nahlíţí na na zátěţovou situaci jako na špatnou 

věc, která je můţe potkat a která je negativně ovlivňuje v soukromí i v zaměstnání. 

V části odlišný pohled v tomto směru vyjádřila KR4, která nepovaţuje zátěţovou situaci 

pouze za něco negativního. Zátěţové situace povaţuje i za pozitivní, neboť ji posilují do 

budoucna, zvyšují její psychickou odolnost ve smyslu schopnosti tyto situace zvládat.  

 Punová (2012a) vidí hlavní princip resilience v jejím situačním charakteru, 

kurátoři také vnímají, ţe odolnost se projeví v kontaktu se zátěţovou situací. Shodně téţ 

míní, ţe za situace vystavení klienta nějaké zátěţi se resilience můţe a nemusí uplatnit. 

Kurátoři si uvědomují, ţe jejich dospívající klienti zaţívají pestrou škálu různých 

zátěţových situací, které vychází ze vztahu a vzájemného působení jich samotných s 

rodinou, ve které ţijí, či s bezprostředním okolím (škola, parta vrstevníků). Shodují se, 

ţe v praxi jde zejména o nepříznivé situace v rodinách jako jsou rozvody, násilí mezi 



 51 

členy rodiny, různé druhy závislostí, psychiatrická onemocnění, chudoba, nedostatek 

zájmu o osobu dospívajícího. Někteří kurátoři (KR1, KR2, KR3, KR5) identifikovali 

jako zátěţ něco navíc, a to samotné vývojové období adolescence, ve kterém se jejich 

klienti nacházejí. Podle Čačky (2000) jsou pro dospívající typické emoční problémy 

jako např. citová labilita a nevyzrálost, nedostatek sebedůvěry aţ pocity méněcennosti i 

různé pochybnosti o sobě. Tyto problémy v nějakém smyslu KR1, KR2, KR3 a KR5 

zmínili a hovořili o nich jako o zátěţích, kterých je třeba si všímat v přímé práci 

s klienty. Jako vysoce zátěţové u dospívajících povaţuje např. KR5 opakovaný pocit 

neúspěšnosti, pocit, ţe „jsou na odpis“. KR2 se často setkává s tím, ţe jsou její klienti 

vyčleňováni z kolektivu vrstevníků, spoluţáků, coţ také podle ní pro klienty znamená 

velkou zátěţ. Důvody tohoto vyčleňování vnímá dvojí. Vyčleňován bývá klient pro 

problémy vyvstávající z jeho rodiny. Okolím - spoluţáky, vrstevníky - je nálepkován 

jako nedostačivý například proto, ţe jeho rodina je zadluţená, rodiče nepracují, pijí 

alkohol. Druhým důvodem, byť to můţe a nemusí být následek prvního důvodu, bývá 

samotné chování klienta, kdy se chová agresivně, upozorňuje na sebe nevhodnými 

způsoby např. trestnou činností. Lze zde uvaţovat o konceptu negativní identity podle 

Šafářové (in Smékal, Macek, 2002), kdy adolescent je raději tím špatným, neţ nikým.  

 Pohled kurátorů na resilienci se prakticky shoduje s tím, co o resilienci uvádí 

Šolcová (2009). Jde o schopnost zvládnout konfrontaci s výrazně nepříznivými 

okolnostmi. Zastavila bych se u slova „zvládnout“, protoţe v něm spatřuji dvě další 

dimenze – adaptace (A2) a aktivní řešení (A3). Mezi respondenty je moţno utvořit 

paralelně s těmito dimenzemi dvě skupiny. Zvládnout zátěţovou situaci pro první 

skupinu kurátorů (KR3, KR5, KR6) znamená se především s touto situací sţít a 

přizpůsobit se jí. Odlišují se od Křivohlavého (2004), který adaptaci přisuzuje dvě 

roviny – přizpůsobit si prostředí nebo přizpůsobit se dané nepřízni. KR3, KR5 a KR6 

prezentují pouze druhou rovinu. Druhá skupina respondentů KR1 a KR2 si namísto 

adaptace se zvládnutím spojuje hlavně aktivitu v podobě poprání se s problémem či 

zátěţovou situací, zdolání výzvy, coţ by nasvědčovalo Křivohlavého první rovině – 

přizpůsobit sobě zátěţovou situaci, prostředí. Obě roviny nacházím pouze u KR4:  

 

  „No řekla bych, že psychická odolnost je určitá schopnost vyrovnat se s nějakým 

problémem, přečkat nějakou tíživou životní situaci… nebo když je člověk vystaven 
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něčemu hodně stresujícímu, psychicky vyčerpávajícímu, tak že se nějak přizpůsobí, 

nějak to zvládne, překoná to, najde řešení…“(KR4) 

 

Mezi kurátory KR3, KR5 a KR6 panuje stejný názor v tom, ţe u dospívajících 

klientů s rizikovým chováním je potíţ v adaptaci na nějakou zátěţovou situaci a myslí 

tím právě sţití a přizpůsobení se této situaci. Pravděpodobně by se tedy shodli se 

Smékalem (2002), podle kterého je osobnost špatně adaptovaná, kdyţ se svou činností 

neustále dostává do konfliktů s okolím a nedovede zdolávat obtíţe. Ptáček a Kuţelová 

(2013) hovoří o adaptačních potíţích dospívajících, jestliţe jsou neúspěšní ve vytváření 

své identity, ta pak můţe skončit i patologicky. Zmínění kurátoři se domnívají, ţe jejich 

klienti se vlastně „adaptují“ na něco hodně pro ně zátěţového (např. hádky doma, 

rozpad rodiny, vyčlenění z kolektivu) právě různými projevy rizikového chování – 

úniky v podobě útěku z domu, záškoláctví, úniky do návykových látek, agrese v podobě 

agrese na někom či něčem (výtrţnictví, ublíţení na zdraví, vandalismus aj.).  

 Stran míry odolnosti (A4) se kurátoři shodují v názoru, ţe jejich dospívající 

klienti se nedokáţí sţít s různými zátěţovými situacemi, přizpůsobit se jim (KR3, KR5, 

KR6).  KR1, KR2 také myslí, ţe jejich klienti neumějí aktivně řešit zátěţové situace. 

KR4, která jako jediná přemýšlela o adaptaci i aktivním řešení současně, si myslí, ţe 

klienti mají v obou oblastech potíţe, dává tedy zapravdu ostatním kurátorům. Kurátoři 

vnímají, ţe díky těmto potíţím klienti opakovaně selhávají, tyto potíţe jsou jedny 

z příčin rizikového chování. Niţší psychická odolnost tedy můţe být jedním z důvodů 

rizikového chování klientů a toho, ţe se stávají „chronickými“ klienty kurátorů. 

 Velkou váhu, pokud jde o míru psychické odolnosti dospívajícího, přikládají 

někteří kurátoři dosavadním ţivotním zkušenostem daného klienta, a to jednak četnosti 

těchto zkušeností a osobitému způsobu vyrovnávání se s nimi či jejich zpracování. V 

míře psychické odolnosti se podle KR1, KR2 a KR4 projevuje hlavně to, kolik 

zátěţových situací dospívající proţil a jaký přístup k překonání či řešení k nim zvolil. 

To, zda byl či nebyl úspěšný v jejich zvládnutí je zásadní pro KR5.  

 

Subkategorie B: Odolnost jako vlastnost člověka 

 

Kromě schopnosti zvládnout zátěţovou situaci přemýšleli kurátoři KR3 a KR6 o 
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odolnosti téţ jako o moţné vlastnosti klienta, coţ nasvědčuje pojímání resilience jako 

osobnostního rysu (B1), povahové vlastnosti či předpokladu jedince. KR3 a KR6 

uvaţují nad tím, ţe psychickou odolností mohou jejich klienti disponovat či 

nedisponovat tak nějak od přírody, ţe se s touto vlastností buď narodí, nebo ne. V jejich 

očích tedy nejde pouze o získanou schopnost zvládat zátěţové situace, jde také o jakousi 

předvybavenost klienta, která můţe být příznivá nebo naopak nepříznivá. Odhlíţejí od 

situačního aspektu resilience a zdůrazňují genetickou predispozici (B2) a částečně také 

psychodynamické aspekty resilience. 

 

Subkategorie C: Odolnost jako silná stránka člověka 

 

Vedle vnímání odolnosti jako schopnosti zvládnout zátěţovou situaci a jako geneticky 

podmíněné vlastnosti člověka jsem ve vyjádřeních kurátorů identifikovala i to, ţe 

psychickou odolnost vnímají také jako silnou stránku člověka, která mu v ţivotě 

pomáhá. Konkrétně kurátoři KR1 a KR5 psychické odolnosti přisuzují vlastnosti jako 

„být bojovník“, „porvat se s problémem“, „nerezignovat“, „být vytrvalý“. Psychickou 

odolnost kurátoři povaţují za přednost, ve spojistosti se svými klienty však o ní 

nehovoří. Naopak psychickou odolnost vnímají jako slabinu klientů v tom smyslu, ţe jí 

nedisponují vůbec nebo jen v malé míře, o čemţ uvaţuje také Šišláková (in Smutek, 

2006). 

 

6.2 Vnímání posilování odolnosti 

 

V rámci této kategorie jsem nalezla tři subkategorie, které interpretuji pomocí 

uvedených dimenzí: 

A) oblasti posilování - víra v sebe, ve vlastní potenciál (A1), sebevědomí (A2), 

optimismus (A3), podpora (A4), aktivizace (A5) 

B) přínosy posilování – ústup rizikového chování (B1), vyšší míra psychické odolnosti 

(B2), nárůst sebevědomí (B3), lepší spolupráce (B4) 

C) rizika posilování – neadekvátní vyhodnocení situace klienta (C1), bagatelizace 

problému klientem (C2) 
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Subkategorie A: Oblasti posilování odolnosti 

 

Kurátoři nalezli poměrně mnoho oblastí, kde je podle nich ţádoucí u klientů 

intervenovat, neboť jsou problematické, bývají v nich schovány důvody, proč mají 

klienti kurátorů nízkou resilienci, ale i důvody pro rizikové chování. Tyto oblasti 

rozděluji do pěti dimenzí A1 – A5.  

 Předně všichni kurátoři shodně reflektovali jako první oblast sebehodnocení, 

konkrétně víru v sebe, ve vlastní potenciál (A1). Kaţdý z nich uváděl několik příkladů, 

s jakými klienty pracuje. Na jedné straně jsou to dospívající, kteří páchají trestnou 

činnost různého charakteru, tj. na majetku jiného (zejména krádeţe, vandalismus, 

sprejerství) nebo přímo vůči osobám (loupeţe, ublíţení na zdraví). Na druhé straně jsou 

to jedinci „únikoví“, se kterými řeší útěky z domu, záškoláctví, uţívání návykových 

látek. Pak je třetí skupina klientů, u kterých se uvedené jevy kombinují. Společným 

znakem všech klientů je podle kurátorů osobnostní a hodnotová nevyzrálost a nejistota, 

nedostatek sebedůvěry aţ pocity méněcennosti, nedostatek sebelásky. Kurátoři proto 

povaţují za důleţité podporovat ve svých klientech, ať uţ se projevují jakýmkoli 

způsobem problematicky, to, aby věřili sami sobě, svému potenciálu zvládat různé 

situace, které je v ţivotě potkávají a v budoucnu ještě potkají.   

S vírou ve vlastní potenciál je provázáno uţ nastíněné sebevědomí (A2). Kurátoři 

prezentovali, ţe si mnoho jejich klientů jednak nevěří a jednak si sebe necení vůbec 

nebo příliš málo. Pocit vlastní hodnoty závisí podle Röhra (2013) v prvé řadě na tom, 

jak sami sebe posuzujeme. Rizikové chování dospívajících můţe být následkem 

narušeného pocitu vlastní hodnoty či i praktickým pokusem dospívajících, jak s tímto 

pocitem ţít. Podle Lukasové (1997) je třeba s takovou poruchou sebehodnocení 

adekvátně pracovat. Všichni kurátoři prezentovali sebevědomí v míře zdravé nebo 

přiměřené za aspekt posilující psychickou odolnost klientů, který stejně tak Hoskovcová 

a Ryntová (2009) řadí mezi vnitřní ochranné faktory resilience.  

 Optimismus (A3) je v očích kurátorů KR2, KR4, KR6 další oblastí, na kterou je 

třeba se zaměřovat při dosahování vyšší míry psychické odolnosti u klientů. Zároveň 

všichni kurátoři optimismus identifikovali jako to, co jejich klientům obvykle chybí, 

shledávají, ţe jejich dospívající klienti jsou zpravidla pesimisticky laděni, mají 

negativní náhled na sebe sama (viz A1, A2), absentuje u nich schopnost vidět i lepší 
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zítřky, jejich způsob vysvětlení různých událostí, které se děly či dějí, bývá mnohdy 

přehnaně pesimistický. Vedle dalších aspektů je podle uvedených kurátorů optimistický 

přístup k sobě, k ţivotu vůbec a k řešení různých problémů významným prostředkem ke 

zvýšení resilience, coţ nám říká téţ Seligman (2003), podle něhoţ je optimismus 

atributem resilience. KR4 shrnuje, s drobnými odchylkami to obdobně uvádějí i KR2 a 

KR6, ţe jako kurátorka můţe u svých klientů posilovat psychickou odolnost v tom: 

 

  „…aby se viděli lépe, aby i jinak viděli tu situaci, ve které se zrovna nacházejí, 

aby v ní hledali i ta pozitiva, aby neviděli jenom to špatný….no a čím pozitivněji člověk 

myslí a čím líp se cítí, tím je víc odolný vůči nějakým těm negativním situacím.“(KR4) 

 

 Další dimenzí je oblast podpory (A4). Podle kurátorů je jakákoliv podpora pro 

dospívajícího z hlediska posilování jeho resilience významná. Sami v sobě oporu 

dospívající klienti kurátorů nacházejí málokdy, jak vyplývá z výše uvedeného. Kurátor 

se proto můţe pro svého klienta stát styčnou osobou, která ho bude podporovat, zvlášť 

v případech, kdy se mu podpora nedostává z jeho nejbliţšího okolí, od rodiny a přátel. 

 KR1, KR2 a KR3 doplňují oblasti posilování resilience o aktivizaci (A5) klienta. 

Vybízení k činnosti a aktivnímu řešení zátěţové situace či jakéhokoli problému jsem 

vyhodnotila u všech kurátorů, avšak zmínění kurátoři kladou na aktivizaci klienta větší 

důraz. Váhu stran zvyšování psychické odolnosti klientů přisuzují tomu, do jaké míry je 

klient pasivní či aktivní, coţ souvisí s jejich motivací řešit své obtíţe.  

 

Subkategorie B: Přínosy posilování odolnosti 

 

Všichni kurátoři spojují míru psychické odolnosti s existujícím rizikovým chováním 

svých klientů. Domnívají se, ţe praktickým přínosem práce na posilování psychické 

odolnosti klientů můţe být tedy prvotně ústup jejich rizikového chování (B1) ruku 

v ruce s vyšší mírou jejich psychické odolnosti (B2). Tyto dva přínosy uvedli všichni 

respondenti s menšími nuancemi. Ústup rizikového chování v podobě sníţení počtu 

problémů zmiňovali KR1 a KR4. Podle nich je moţné, ţe vlivem posílené odolnosti se 

dospívající nemusejí dostávat do fyzických potyček s vrstevníky, ale konflikty budou 

řešit konstruktivněji a hlavně slovně, nikoli fyzicky. Pozitivní dopad posílené psychické 
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odolnosti z hlediska ústupu rizikového chování vnímá KR6 v rozvoji schopnosti klienta 

řešit problémy v ţivotě snáz, ve schopnosti sebeovládání a lepší orientace v problému. 

KR2 zdůrazňuje v rámci práce na odolnosti dospívajících poskytnutí jakéhosi scénáře 

zvládání ţivotních těţkostí, který jim můţe pomoci změnit své chování, dojde 

k určitému uvědomění a jak si KR2 myslí „nebudou třeba uţ tolik problémy přitahovat“.  

 Vedle zvýšení psychické odolnosti hovořily respondentky KR3, KR5 a KR6 o 

přínosu pro klienty v podobě nárůstu sebevědomí (B3) ve smyslu zlepšení rozhodnosti 

klienta, zvýšení samostatnosti, zvýšení sebejistoty a odvahy. KR6 se domnívá, ţe prací 

na odolnosti klienta můţe být dosaţeno i toho přínosu pro klienta, ţe se naučí nebo 

minimálně zjistí, ţe on sám má šanci situaci, která ho zatěţuje, ovlivnit a ţe je v jeho 

silách ji ovlivnit. Jedná se zde tedy celkově o aspekt podpory víry v sebe, ale i vědomí 

vlastní účinnosti, o kterém se v souvislosti s dospívajícími zmiňuje Macek (2003), který 

toto vědomí povaţuje za velmi významné. Slezáčková (2012) či Křivohlavý (2001) 

důvěru ve vlastní schopnosti chápou jako jeden ze zdrojů resilience.  

 Kurátoři uvaţují, ţe postupným nabýváním psychické odolnosti u klientů, 

mohou mít s klienty lepší spolupráci (B4). Přínosy, o kterých bylo psáno, znamenaly 

v myšlenkách kurátorů čistě přínosy pro klienty. Lepší spolupráci s klienty však vnímají 

i jako přínos pro sebe sama. Pod lepší spoluprací si představují, ţe klienti nebudou tolik 

odmítaví a nepřístupní, budou více aktivní a snaţivější, budou lépe motivovatelní. 

Z vyjádření kurátorů vyplývá, ţe jim jde o to, aby jejich práce byla uţitečná a přínosná 

hlavně klientům. Tento přístup by však v praxi mohl znamenat brzký příchod syndromu 

vyhoření kurátorů, kdyţ by výrazně upozaďovali vlastní potřebu mít ze svého 

zaměstnání také uţitek, kdyţ by odvozovali posouzení, zda jsou dobrými kurátory od 

míry přínosů své činnosti pro klienty. 

 

Subkategorie C: Rizika posilování odolnosti 

 

Byť kurátoři vnímají práci na posilování resilience u svých klientů jako pozitivní 

záleţitost, někteří z nich (KR1, KR2, KR3 a KR6) byli schopni identifikovat moţná 

rizika na této práci. Prvním se ukázalo neadekvátní vyhodnocení situace klienta (C1). V 

tomto neadekvátním vyhodnocení nacházím dvě roviny. První rovinu představuje KR3, 

která si myslí, ţe by mohla klientovi ublíţit tím, ţe by správně nevyhodnotila jeho 
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situaci a  kvůli tomu na něm ponechala přílišnou zátěţ. Ostatní kurátoři KR1, KR2 a 

KR6 zdůrazňují potřebu včas rozpoznat své hranice odbornosti, kdy lze a kdy nelze 

posilovat psychickou odolnost klientů s tím, ţe se jako kurátoři mohou setkat 

s klientem, který vyţaduje odbornou pomoc psychologickou či psychiatrickou, protoţe 

je v osobnosti určitým způsobem handicapován (viz psychodynamické aspekty 

resilience). Ve snaze posilovat resilienci u klienta by se mohli dostat nad své profesní 

kompetence. Příčinu této potřeby vnímám v jejich dlouholetých pracovních 

zkušenostech, které je naučily být si vědom své odbornosti a jejích mantinelů.  

 Druhým rizikem je bagatelizace problému klientem (C2). Uvědomění tohoto 

rizika vyjádřili KR1 a KR6. Podle všeho zde respondentky naráţely zejména na 

nadměrné posilování optimismu v rámci posilování resilience, kdy klient by mohl 

dospět k přístupu, ve kterém by začal kontraproduktivně zlehčovat svou situaci a své 

potíţe do té míry, ţe by se vzdal vlastní zodpovědnosti a snahy cokoli řešit.  

 

Datová triangulace: 

Na základě výpovědí kurátorů a jejich klientů jsem našla určité shody mezi těmito 

skupinami v rámci následujících témat: 

 

1. Vnímání zátěžových situací 

Kurátoři prezentovali hluboký vhled do škály zátěţí, které jejich klienti zaţívají. 

Z rozhovorů s klienty vyplynulo, ţe kurátoři skutečně rozumí jejich různým trápením, 

dokáţí je pojmenovat, umí je odhalit. Jde o zjevné zátěţe, např. konflikty mezi klientem 

a jeho rodičem či odsouzení mladistvého za protiprávní čin. Jde však také o skryté stavy 

u klienta v podobě různých emočních problémů, kdy např. nezapadají mezi vrstevníky,  

jsou si sebou nejistí. Nabízí se vysvětlení, ţe kurátoři mají za sebou své vlastní 

dospívání, a proto chápou, co toto období přináší. Nicméně z kurátorů jsem vnímala 

opravdový zájem o klienty jako individuality. Pokud by však praxe byla jiná a kurátor 

by vnímal konkrétní zátěţovou situaci svého klienta prakticky podle toho, co sám kdysi 

zaţil nebo i podle toho, s čím se setkal třeba u jiného klienta dříve, mohl by situaci 

vyhodnotit nesprávně. Svému klientovi by mohl přisuzovat své vlastní tehdejší emoce, 

mohl by hodnotit míru zátěţe klienta podle sebe nebo podle jiného klienta ve stejné 

situaci, čímţ by se mohl dopustit profesní chyby. 
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2. Eliminace problémů (rizikového chování) na straně klienta jako přínos posilování 

jejich psychické odolnosti 

Z hlediska přínosů pro sebe klienti vnímají shodně s kurátory, ţe při práci na posilování 

jejich odolnosti mohou dospět k lepšímu zvládání svých současných i budoucích 

problémů. Např. KL3 si myslí, ţe si bude rady kurátorky pamatovat do ţivota a nebude 

uţ dělat takové chyby, třeba se s někým poprat a mít pak z toho trestní stíhání. KL6 si 

myslí, ţe kdyţ ho bude kurátorka připravovat na nějaké nepříjemné situace, tak aţ se 

s nimi potká, bude uţ vědět, co můţe očekávat a můţe vhodněji reagovat. Klienti stejně 

jako kurátoři myslí, ţe kdyţ budou posilováni ve zvládání náročných situací, tak se jim 

bude více dařit, budou spokojenější.  

 

3. Oblasti posilování resilience 

Všichni klienti vítají podporu ze strany jejich kurátora, kdy cítí, ţe na své potíţe nejsou 

sami, kurátor nějakým způsobem zaplní místo podpůrné osoby, coţ klienty posiluje. 

Podpora pro ně znamená moţnost obrátit se na svého kurátora, kdyţ se chtějí s něčím 

svěřit, kdyţ potřebují poradit, něco rozebrat, vysvětlit. Na kurátora spoléhají v tom 

smyslu, ţe pro ně je osobou, která má o jejich osud zájem a která, kdyţ můţe, tak 

pomůţe. Někteří klienti pak vnímají, ţe potřebují dodat nadhled, povzbuzení do 

budoucna, pozitivní uvaţování. Pozitivně přijímají, kdyţ je kurátor vybízí k určitému 

nadhledovému dívání se na cokoliv, protoţe jim to ulevuje. Např. pro KL2 je důleţité, 

kdyţ jí kurátorka opakuje, ţe „na to má“, dodává jí sebevědomí, např. ţe můţe dokončit 

učební obor, ţe si můţe zařídit ţivot podle svého. Z porovnání respondentů vyplývá, ţe 

kurátoři odpovídajícím způsobem vytipovali oblasti, kde je třeba u klientů stran jejich 

odolnosti intervenovat. 

  

Mezi kurátory a jejich klienty jsem mimo uvedené shody našla jeden výrazný 

rozpor v tématu vnímání psychické odolnosti klientů, k jiným zásadním neshodám 

nedocházelo. Kurátoři jsou toho mínění, ţe jejich klientům zpravidla psychická odolnost 

chybí, kvůli čemuţ při kontaktu s těţkostmi selhávají aţ do té míry, ţe např. začnou 

páchat trestnou činnost, uţívat návykové látky, chovat se agresivně ke svému okolí, 

přičemţ se to týká i daných konkrétních klientů, kteří jsou také respondenty výzkumu. 

Dotazovaní klienti jsou však se svou psychickou odolností v zásadě spokojeni, myslí si, 
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ţe uţ si leccos zaţili a ţe spoustu stresů zvládají. Za silnou stránku svou psychickou 

odolnost ale nepovaţují. V praxi tento rozpor můţe znamenat, ţe kurátor stereotypně 

usuzuje stran svých klientů na niţší míru resilience, neţ kterou ve skutečnosti klienti 

disponují. Tím ho můţe v základu zneschopňovat, podcenit jeho vnitřní potenciál. 

Původ rozporu však můţe být v tom, ţe dotazovaní klienti nepřipustili, ţe jejich 

schopnost zvládat ţivotní těţkosti je opravdu nízká. Tomuto by do jisté míry 

nasvědčoval rozpor, který nacházím přímo ve sdělení jednotlivých klientů, kdy hovoří o 

své dobré psychické odolnosti, ale na jiném místě připouští, ţe práce na jejich odolnosti 

by pro ně byla přínosná, protoţe by mohli lépe zvládat své problémy, uměli by si v nich 

lépe poradit, měli by problémů v ţivotě méně, kdyby byli odolnější. Prakticky zde o své 

odolnosti pochybují. Pokud nahlédneme na věk dotazovaných klientů, kterým je mezi 

14 aţ 16 lety, pak se lze domnívat, ţe ani jeden z nich dosud o své psychické odolnosti 

konkrétně nepřemýšlel, i to můţe být důvod, proč si rozporují.  

 

6.3 Optimismus  

 

V rámci této kategorie jsem rozlišila dvě subkategorie a v nich dimenze, pomocí kterých 

budu charakterizovat, co si kurátoři představují pod optimismem a co si myslí o tom, jak 

ho mohou vyuţít ve své práci s klienty.  

A) vnímání optimismu – pohled na svět (A1), přístup k řešení zátěţových situací (A2), 

optimismus jako silná stránka člověka (A3)  

B) vnímání vyuţití optimismu v praxi kurátora – úprava pohledu klientů na sebe a 

situaci (B1), motivace klientů (B2), dodání sebevědomí (B3), dodání víry v sama sebe a 

vlastní potenciál (B4), dodání optimismu (B5) 

 

Subkategorie A: Vnímání optimismu 

 

Kurátoři si pod optimismem představovali především obecně určitý pohled člověka na 

svět (A1) a vše, co přináší. Tento pohled spojují s pozitivním laděním člověka a někteří 

také se schopností vidět věci vţdy z lepších stránek (KR1, KR2, KR6). Z hlediska 

přístupu k řešení zátěžových situací (A2) je vnímání kurátorů širší a hlubší a zahrnuje 

Seligmanův naučený optimismus. Většina respondentů (KR1, KR2, KR3, KR4, KR6) si 
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s optimismem vybaví zachovávání naděje do budoucna a odstupu od problému nebo 

zátěţové situace, coţ pomáhá překonat obtíţe. Mít naději a nadhled je něco, co klientům 

podle mínění kurátorů schází stejně jako optimismus. Týká se to převáţné většiny 

klientů, ale hlavně těch, u kterých jsou problémy nakumulovány, kteří jsou zatíţeni 

několika nepřízněmi jako např. vztahovými problémy v rodině, vyčleněností 

z kolektivu, neúspěšností ve škole, depresivní laděností nebo přímo psychiatrickou 

zátěţí. Absence naděje bývá patrná u klientů umístěných pro závaţné poruchy chování 

v ústavním zařízení, o které jejich rodiče ztratili veškerý zájem.  

Kurátoři KR1, KR2, KR3, KR4 a KR6 se povaţují za optimisty, kteří si udrţují 

naději, věří v to, ţe věci dobře dopadnou. Jejich uvaţování připomíná Smékalovu 

(2002) hledačskou aktivitu, která je nejen opakem naučené bezmocnosti, ale hlavně 

hledáním nejlepšího řešení těţkostí a formou nevzdávání se, coţ je zásadní při 

zvyšování resilience. Vedle toho je sama naděje propojena se způsobem uvaţování o 

těţkostech a vysvětlování si těchto těţkostí. Kurátoři tak spolu s vlastním přístupem 

k řešení zátěţových situací prezentují optimistický vysvětlovací styl. Tím, zda se tento 

styl projevuje při práci s klienty, se budu zabývat v rámci interpretace DVO3. 

 Třetí dimenzi vnímání optimismu lze nalézt u KR1, KR2, KR4 a KR5, kteří 

v optimismu vidí silnou stránku člověka (A3). Optimismus u klienta tak vnímají jako 

jeho přednost, a to i pro ně, protoţe se jim s optimisticky laděným klientem lépe pracuje 

a představují si i efektivnější výsledky spolupráce. Optimismus jako silná stránka, jak se 

domnívá např. Seligman (2003) či Slezáčková (2012), funguje jako nárazník proti 

různým těţkostem a je jedním ze zdrojů resilience. 

 

Subkategorie B: Vnímání využití optimismu v praxi kurátora 

 

Dotazovaní kurátoři shodně reflektují, ţe je optimismus potřeba ve prospěch klientů 

vyuţívat. Tuto potřebu podle kurátorů přináší hlavně samotný fakt, ţe se s klienty 

setkávají kvůli různým problémům, kvůli jiţ zmíněným zátěţovým situacím a projevům 

rizikového chování klientů. To vše s sebou nese nepříznivé proţívání klientů. Kurátoři 

KR1, KR2, KR3, KR4 a KR6 si konkrétně myslí, ţe mohou vyuţívat svůj optimistický 

přístup k úpravě pohledu klientů na sebe a situaci (B1), kdyţ tento pohled bývá 

zpravidla pesimistický a situaci klienta přitěţuje. Tím, ţe sami budou vystupovat 
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optimisticky, budou směrem ke klientům pozitivně laděny, budou na nich nalézat 

pozitiva a budou o nich společně mluvit, můţe dojít k uvědomění klienta, ţe není tak 

špatný, jak si o sobě myslí on sám nebo i jeho okolí, byť má třeba problém s 

uţíváním návykových látek nebo spáchal nějaké provinění. Můţe si uvědomit, ţe 

například situace v rodině, i kdyţ je momentálně zlá a odráţí se v jeho chování, pro něj 

neznamená „konec světa“. S tímto souvisí dodání sebevědomí (B3) klientům a dodáním 

víry v sama sebe a vlastní potenciál (B4), tedy ţe klient má schopnosti danou zátěţovou 

situaci zvládnout sám či s pomocí okolí včetně kurátora. Kurátoři se domnívají, ţe jejich 

snaha by tedy měla být taková, aby pesimistický pohled na sebe a situaci klienti 

postupně v rámci spolupráce a vzájemného vztahu (z)měnili a tím se cítili lépe. 

 KR2 a KR3 přemýšlejí o vyuţití optimismu v oblasti motivace klientů (B2), kdy 

je třeba dospívající povzbuzovat, aby se nevzdávali tváří v tváří těţkostem a byli aktivní 

při jejich řešení s tím, ţe uţ samotná jejich snaha má svůj smysl. Tato motivace je 

nezbytná například u dětí, které opakovaně selhávají ve škole, jsou neúspěšné i ve 

volnočasových aktivitách, mají pocit, ţe se jim nic nedaří a nic do budoucna nedokáţí. 

Z této apatie rovněţ pramení rizikové chování dospívajících, kdy hledají „útěchu“ 

v různých partách podobně (in)disponovaných jedinců, se kterými pak páchají trestnou 

činnost, uţívají drogy, potulují se po nocích. 

 Celkově kurátoři pojednávali o tom, ţe je třeba v praxi svým působením 

klientům optimismus dodávat (B5), to však v reálné míře. Domnívají se totiţ, ţe 

optimismus většině jejich klientů chybí a kdyţ uţ jím disponují, tak není tím vhodným 

reálným optimismem, ale jde o povrchní stavy „růţových brýlí“.  

  

6.4 Vnímání posilování optimismu 

 

Podrobnou interpretaci této kategorie jsem zvolila z toho důvodu, ţe obsahuje penzum 

informací ukazujících na postoj kurátorů k naučenému optimismu při práci s klienty. 

Subkategorie a jejich jednotlivé dimenze jsou následující: 

A) oblasti posilování – pohled na sebe sama (A1), pohled na problém, zátěţovou situaci 

(A2), pohled na ţivot (A3) 

B) přínosy posilování – úprava myšlení a proţívání klientů pozitivním směrem (B1), 

ústup rizikového chování (B2), zvýšení psychické odolnosti (B3), aktivní řešení 
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problémů (B4), zlepšení (nabytí) schopnosti umět si poradit (B5) 

C) rizika posilování – bagatelizace problému, zátěţové situace klientem (C1), sníţení 

pocitu zodpovědnosti klienta (C2), nevhodné situační uţití optimismu (C3) 

 

Subkategorie A: Oblasti posilování optimismu 

 

V odpovědích kurátorů jsem rozpoznala tři myšlenkové linie, v čem se domnívají, ţe 

mohou u klientů optimismus posilovat. Největší význam přikládají všichni kurátoři 

oblasti pohledu klienta na sebe sama (A1), neboť jsou přesvědčeni, ţe od toho se odvíjí 

vše ostatní včetně klientova přístupu k těţkostem. Jak jsem jiţ uvedla, kurátoři vnímají 

vyuţití optimismu při práci s klienty zásadně v rovině úpravy pohledu klienta na sebe a 

situaci. Pohled klienta na problém, zátěžovou situaci (A2) je tedy další oblastí, do které 

je podle kurátorů potřeba intervenovat a pokusit se přimět klienta k většímu optimismu, 

aby mohl zdařileji tuto situaci zvládnout. Podle KR2, KR3, KR4 a KR6 s pohledem 

klienta na sebe a problém souvisí obecně pohled na život (A3) ve smyslu očekávání 

dospívajících do budoucna. Tato očekávání bývají zpravidla prosta naděje, ţe se jim 

můţe dařit jinak neţ ve stávající chvíli či minulosti, tj. lépe, úspěšněji a spokojeněji.  

 Zejména v oblasti pohledu na problém, zátěţovou situaci, nacházím základ 

konceptu naučeného optimismu dle Seligmana (2006), kterým je způsob uvaţování o 

situaci, o věcech, které člověka potkávají a způsob jejich vysvětlení. Kurátoři 

prezentují, ţe přikládají význam tomu, jak si jejich dospívající klienti různé nepříjemné 

situace, záţitky či přímo trable, vysvětlují, jak o nich uvaţují (vedle toho, jak uvaţují o 

sobě). Povaţují za důleţité si všímat toho, jak bývá klient naladěný, zda spíše pozitivně 

či negativně a podle toho se zařizují (viz interpretace DVO3). Kurátoři se shodně se 

Seligmanem (2006) domnívají, ţe pesimistický explanační styl (byť ho tak pochopitelně 

nenazývají) mívají jejich klienti jednak proto, ţe mají za sebou řadu negativních záţitků 

z rodiny, kde byli podceňováni, přehlíţeni, kde zaţívali nedostatek pozornosti od 

rodičů, celkově tedy vyrůstali a nadále vyrůstají v prostředí, které optimismus nijak 

nedodává. Dále je to proto, ţe se dostali do situací, ve kterých nebyli úspěšní. 

Pesimistický vysvětlovací styl také spojují s obdobím adolescence, které přináší spoustu 

změn v myšlení, proţívání a jednání, přičemţ se můţe měnit i moţný předchozí 

optimistický pohled dítěte na pesimismus dospívajícího (Hoskovcová, Ryntová, 2009). 
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Subkategorie B: Přínosy posilování optimismu 

 

Přínosů vyplývajících z posilování (naučeného) optimismu u klientů je podle kurátorů 

několik. V oblasti úpravy klientova pohledu na sebe sama a problém (zátěţovou situaci) 

lze dosáhnout konkrétního přínosu v podobě úpravy myšlení a prožívání klientů 

pozitivním směrem (B1). Pro KR3 to znamená především nabytí sebedůvěry a 

sebejistoty. Podle KR6 bude lépe chápat, ţe má svou cenu. KR1, KR2, KR5 myslí, ţe 

kdyţ klient změní pohled na sebe a situaci, bude spokojenější a vyrovnanější. 

 KR1, KR2 a KR6 s posíleným optimismem a uvedenou změnou myšlení a 

proţívání spojují přínos v podobě ústupu rizikového chování (B2). Dospívající můţe 

dospět k tomu, ţe nemá zapotřebí realizovat se v trestné činnosti, uchovávat si závislost 

na droze, dojde celkově k jeho zklidnění a tím ústupu či vymizení rizikového chování.  

 Oba zmíněné přínosy jsou propojeny s dalším přínosem v podobě zvýšení jejich 

psychické odolnosti (B3). KR1, KR2, KR3, KR4 a KR6 jednoznačně optimismus 

s psychickou odolností propojují. Domnívají se, ţe jestliţe se posílí optimismus klienta, 

posílí se tím i jeho psychická odolnost a naopak. Prakticky se tedy posilují obě 

dispozice klienta – optimismus a psychická odolnost – současně.  

 

 KR4 myslí: „čím je člověk optimističtější, tím je odolnější, je schopný určitého 

odstupu od situace, reálnýho uvažování, zná svoje přednosti i slabiny, konstruktivně 

věci řeší, neutápí se zbytečně v problémech, řeší je nebo se aspoň snaží je řešit.“  

 

 KR4 tímto ukazuje na propojenost optimismu a psychické odolnosti včetně toho, 

ţe oba koncepty zahrnují klientovo uvědomování si svých silných a slabých stránek  

(viz Seligman, 2003, Slezáčková, 2012). 

 

 Aktivní řešení problémů klientem (B4) a zlepšení (nabytí) schopnosti umět si 

poradit (B5) jsou podle KR3 a KR4 dalšími v řadě přínosů. Práce na posilování 

optimismu u klienta můţe mít takový praktický dopad, ţe se klient nebude bát problém 

řešit, nebude se jeho řešení vyhýbat či řešení problému delegovat na kurátora. Naučí se 

schopnosti umět si poradit nebo ji vylepší a nebude (tolik) odkázán na pomoc zvnějšku. 
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Subkategorie C: Rizika posilování optimismu 

 

V tématu, jak je kurátory vnímán optimismus a moţnosti jeho posilování nelze 

odhlédnout od rizik, které práce na optimismu u klientů můţe přinášet. Kurátoři KR1, 

KR3, KR4, KR5 a KR6 identifikovali dvě rizika. První je  bagatelizace problému, 

zátěžové situace klientem (C1) a druhé související riziko je snížení pocitu zodpovědnosti 

klienta (C2). Předpokládají, ţe kdyby s optimismem při práci s klienty nenakládali 

uváţeně, s největší pravděpodobností by to vedlo k tomu, ţe by klient svůj problém 

zlehčoval, podcenil by jeho váţnost třeba pokud jde o jeho rozsah, důsledky, coţ je dost 

zásadní například u spáchání trestné činnosti nebo při uţívání drog. Vyzdvihují nutnost 

drţet klienta v reálném náhledu na danou situaci, její příčiny, průběh a moţné následky 

proto, aby se u klienta nesniţoval pocit zodpovědnosti. Toto riziko se ukázalo jako 

obdoba jednoho z rizik při posilování psychické odolnosti klientů. 

 Nevhodné situační užití optimismu (C3) jako další prezentované riziko podle 

stejných kurátorů spočívá v tom, jak zvaţí, kdy optimismus pouţijí. Můţe se stát, ţe 

klientovi ublíţí, pokud zvolí optimismus v nesprávnou dobu, např. kdyţ klient zaţívá 

krizi, velmi zátěţovou situaci v podobě nějaké tragické události, například smrti rodiče 

či blízkého kamaráda. Kurátoři povaţují za nevhodné snaţit se dostat klienta do 

pozitivního náhledu v době, kdy je zavalen negativními emocemi nebo kdyţ trpí 

psychiatrickými potíţemi. Stejně jako Seligman (2006) vnímají, ţe optimismus nelze 

„praktikovat“ za všech okolností. 

 U KR2 lze rozpoznat, ţe optimismus je pro ni velmi zásadní věcí, ve které 

nenechází ţádná negativa či rizika, přikládá mu velkou váhu, a to díky vlastním 

zkušenostem. Optimismus lze podle ní uţít vţdy, maximálně se u klienta „neuchytí“, ale 

„uškodit nemůţe“. Její vnímání optimismu se jeví být aţ nekritické a v praxi můţe 

nepříznivě ovlivnit spolupráci s klienty, kdy tito mohou na přílišný optimismus 

kurátorky špatně reagovat, můţe jim být nepříjemný, mohou ho vnímat jako 

nepřirozený, mohou usuzovat, ţe kurátorka jejich situaci bagatelizuje. Sama tak můţe 

přispěk k tomu, ţe klient začne ztrácet pocit zodpovědnosti za své jednání. 

 

Datová triangulace: 

Při analýze rozhovorů kurátorů a jejich klientů jsem našla dvě shody mezi těmito dvěma 
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skupinami. Týkají se těchto témat: 

 

1. Optimistický přístup kurátora 

Klienti dobře přijímají, kdyţ jejich kurátoři působí pozitivním dojmem, jsou 

optimisticky ladění a přinášejí do spolupráce nadhledové dívání se na to, co klienty 

zrovna zatěţuje. Rádi si promluví s pracovníkem, který je „pohodový“ a „věci nehrotí“, 

nebrání se za ním pravidelně docházet na pohovory. Kurátoři vnímají, ţe je třeba ke 

klientům přistupovat s optimismem, protoţe se to pozitivně odráţí ve spolupráci klientů. 

V tomto směru mají tedy shodný názor.  

 

2. Přínos optimistického přístupu klienta 

Kurátoři jsou přesvědčeni, ţe klientům můţe změna z negativního náhledu do 

pozitivnějšího, pomoci v řešení různých těţkostí a problémů, ve kterých se nacházejí, 

např. kdyţ jsou zrovna trestně stíháni nebo kdyţ mají váţné konflitky s rodiči. Různé 

zátěţové stavy budou lépe zvládat. S tímto názorem klienti souhlasili. Např. KL1 si 

myslí, ţe bude více klidnější, kdyţ ho potká něco špatného a bude o sobě méně 

pochybovat. Klienti si myslí, ţe přínosem práce na posilování jejich optimismu, bude 

jejich lepší pocit ze sebe, budou si více věřit, o tomtéţ mluvili i kurátoři.  

  

 Pro praxi podstatnou odlišnost jsem našla mezi kurátory a klienty v tématu 

vnímání optimismu u klientů. Dotazovaní klienti vnímají svůj optimismus jako situační. 

Zda jsou v konkrétní situaci optimističtí nebo pesimističtí záleţí na tom, jak situaci 

hodnotí, jak je pro ně významná, nakolik je pro ně zatěţující, zda si v ní věří a co od 

sebe v této situaci očekávají - úspěch či neúspěch. Jako příklad zmiňovali, kdyţ jsou 

zkoušeni z vědomostí ve škole nebo kdyţ je čeká sportovní utkání. Kurátoři vypovídají 

spíše o tom, ţe v klientech nenacházejí ţádný optimismus nebo optimismus v podobě 

„růţových brýlí“, kdy vystupují naivně a přehnaně pozitivně. V praxi kurátoři mohou 

sklouznout k tomu, ţe budou stereotypně počítat s tím, ţe u nového klienta stejně jako u 

ostatních absentuje optimismus v reálné podobě. Nebudou pátrat po situacích či jevech, 

ve kterých by klienti mohli být ze své přirozenosti či ze svých zkušeností optimističtí. 

Přitom by je mohli vyuţít jako příklady, na kterém optimismus učit a rozvíjet. 

 Klienti nijak neprezentovali, ţe by mělo mít jejich spíše pesimistické ladění 
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nějakou souvstaţnost s tím, jak rizikově se chovají. Oproti tomu polovina kurátorů 

předpokládá, ţe rizikové chování klienta můţe ustoupit v případě změny myšlení a 

proţívání do pozitiva. Klienti však to, jak se chovají, ţe třeba páchají trestnou činnost 

nebo mají problémy se školní docházkou, přikládají čistě okolním faktorům jako jsou 

problémy v rodině nebo členství v partě, kde se takové chování běţně vyskytuje.  

   

6.5 Dílčí závěr 

 

DVO1: „Jak kurátoři pro děti a mládež vnímají resilienci a naučený optimismus při 

práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním?“ Odpověď na uvedenou DVO 

rozděluji do dvou částí. První se týká resilience, druhá naučeného optimismu.  

 

1. část: 

Kurátoři vnímají resilienci svých dospívajících klientů s rizikovým chováním jako 

schopnost toho kterého klienta zvládnout nějakou zátěžovou situaci, která vyvstává ze 

vztahu a vzájemného působení jich samotných s rodinou, školou či partou vrstevníků. 

Kurátoři vnímají, že u klientů tato schopnost absentuje či je nízká, přičemž úzce souvisí 

s jejich rizikovým chováním v tom smyslu, že chybějící psychická odolnost či její nízká 

míra může být jednou z podstatných příčin rizikového chování klientů.  

 Podle kurátorů se klienti opakovaně nedokáţí na zátěţové situace adaptovat 

nebo je aktivně řešit, příp. obojí, a proto selhávají, coţ se projevuje rizikovými způsoby 

chování. Kurátoři chápou nízkou či absentující resilienci u svých klientů jako důvod, 

proč by se jí měli při práci s nimi věnovat. Kurátoři s delší praxí prokázali hlubší vhled 

do pestrosti variant zátěţových situací, které dospívající mohou proţívat. V rozhovorech 

byla znát jejich zkušenost oproti kurátorům věkově i z hlediska praxe mladším.  

 Kurátoři, kteří upřednostňují v rámci zvládání zátěţových situací u svých klientů 

nikoli sţití a přizpůsobení se (adaptaci) na zátěţovou situaci jako jejich kolegové, ale 

aktivní řešení a bojovný přístup, se domnívají, ţe v míře psychické odolnosti klientů se 

projevuje hlavně to, kolik zátěţových situací jiţ proţili a jaký přístup k překonání či 

řešení k nim zvolili. Povaţují tedy za potřebné pracovat hlavně na přístupu klienta 

k řešení problémů.  

 Představa kurátorů o posilování resilience klientů zahrnuje práci na víře klienta 
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v sebe a svůj vlastní potenciál a na jeho vědomí vlastní hodnoty. Kurátoři se domnívají, 

ţe posílením těchto aspektů bude posílena současně jejich resilience a můţe dojít 

k ústupu rizikového chování jako přímému účinku posílené resilience. Všichni kurátoři 

hovořili o pesimismu a negativní laděnosti klientů jako problému, který jim na 

psychické odolnosti nepřidá. S výjimkou jednoho kurátora se všichni domnívají, ţe 

zvýšení optimismu u klienta můţe přinést vyšší míru psychické odolnosti. Pouze 

polovina kurátorů však přímo uvedla, ţe významným prostředkem ke zvýšení psychické 

odolnosti je práce na změně pesimistického přístupu klienta k sobě, k ţivotu vůbec a 

k řešení různých problémů. Mezi nimi jsou právě ti kurátoři, kteří povaţují za důleţité 

při práci s klienty pracovat předně na jejich přístupu k řešení různých obtíţí a mají na 

mysli změnu pesimistického přístupu, potaţmo vysvětlovacího stylu, v optimistický.  

Nezbytnou součástí práce na resilienci klientů je podle kurátorů jejich fungování 

v roli osoby, která své klienty vţdy podporuje. Někteří kurátoři kladou důraz na 

aktivizaci klientů ve zvládání ţivotních těţkostí, neboť jim chybí motivace a jsou 

pasivní v řešení. Mezi nimi jsou ti, kteří upřednostňují aktivní řešení zátěţových situací, 

ale i kurátor, který dává přednost zvládnutí zátěţové situace klientem tak, ţe se jí 

přizpůsobí. Jde podle mého názoru u tohoto kurátora o jistou inkonzistenci ve vnímání 

resilience, kdy na jednu stranu má potřebu a snahu klienta aktivizovat, ale na druhou 

stranu mu jde hlavně o to, aby se klient se situací sţil a přizpůsobil se jí, coţ nasvědčuje 

více pasivnímu zvládání zátěţe. 

 Většina kurátorů reflektuje určitá rizika při práci s klienty na jejich resilienci 

v podobě chyb, kterých by se mohli dopustit. Obavu, ţe ponechá přílišnou zátěţ na 

klientovi, má kurátor, podle kterého by se měl klient se zátěţí sţít a přizpůsobit se jí, ale 

kterého chce rovněţ aktivizovat k jejímu řešení. Kurátor má moţná obavu právě z toho, 

ţe nechá klienta sţít se s přílišnou zátěţí, aniţ by ho vedl k aktivnímu řešení a 

uvědomuje si, ţe by to pro klienta mohlo mít neblahé důsledky.   

 Kurátoři očekávají u psychicky odolnějšího klienta nejen lepší spolupráci, ale i 

její lepší výsledek, protoţe v jejich představách se vyšší resilience můţe rovnat ústupu 

rizikového chování. Je otázkou, zda k domněnce o lepší spolupráci s klientem, u kterého 

se zvyšuje psychická odolnost, vede kurátory vlastní zkušenost z praxe nebo se jedná o 

určité předsudečné přisuzování dalších kladných vlastností takovému klientovi, jako 

zmíněná větší vstřícnost, snaţivost, motivavovatelnost a jiné (viz Musil, 2004).  
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2. část: 

Kurátoři vnímají optimismus jako pohled člověka na svět, který spojují s pozitivní 

naladěností a schopností vidět věci vždy z lepších stránek. Optimismus je pro ně 

prakticky pozitivním myšlením. Charakter naučeného optimismu by podle kurátorů měl 

mít přístup klienta k řešení zátěžových situací, neboť zpravidla klienti vykazují opačné 

znaky, a to naučenou bezmocnost, chybějící odstup od situace a absenci naděje do 

budoucna. Jejich stávající pesimistický přístup pramení podle kurátorů zejména 

z různých negativních zkušeností klientů, z jejich neúspěchů, z jejich negativního mínění 

o sobě samém. Obzvláště se to týká těch klientů, u kterých jsou různé zátěže 

nakumulovány a nevidí z nich reálné východisko, což se může odrazit v opakovaném 

páchání trestné činnosti či jiném projevu rizikového chování. 

 Většina kurátorů prezentovala vyuţití svého vlastního optimistického přístupu 

ke klientům za tím účelem, aby klienti postupně měnili svůj negativistický pohled na 

sebe a na situaci, která je tíţí, aby jim dodávali sebevědomí a víru v sebe a svůj 

potenciál. Domnívají se, ţe tím, ţe jsou sami optimisté, tím, ţe budou na klientech 

hledat a nalézat pozitiva a zařadí tato pozitiva do rozhovorů s klienty, můţe u nich dojít 

k určitému pozitivnímu uvědomění stran sebe, ale i zátěţové situace. V tomto smyslu se 

jedná o navození  pozitivnějšího myšlení u klientů zejména hledáním jejich silných 

stránek a rozmluvou o nich. Přímo jádro konceptu naučeného optimismu je znatelné 

v prezentované snaze kurátorů pracovat na tom, jak klienti uvaţují o různých situacích a 

problémech, do kterých se dostali a jak si je vysvětlují.  

 Práce kurátorů v obou směrech, tedy na „běţném“ pozitivnějším smýšlení 

klientů, ale i na jejich vysvětlovacím stylu, můţe nést jisté přínosy. Například kurátoři, 

kteří si myslí, ţe klienti díky změně myšlení a proţívání do pozitiva budou spokojenější 

a vyrovnanější si také myslí, ţe u nich díky tomu ustoupí či vymizí rizikové chování. 

  Do jisté míry nesouladné se mi jeví vnímání kurátorů stran jejich vlastního 

optimismu s výjimkou KR2. Při své profesi se povaţují za optimisty, v soukromém 

ţivotě však svůj optimismus zpochybňují. Na jednu stranu prezentují potřebu pracovat 

s optimismem u klientů, ale zároveň připouštějí, ţe v soukromém ţivotě jim optimismus 

mnohdy schází. Zdá se, ţe ve vlastním ţivotě naučený optimismus nemají dostatečně 

osvojen, coţ by se mohlo projevovat v práci s klienty, např. by nemuseli z kurátora 

vnímat autentičnost. Mohli by mít pocit, ţe to, co kurátor říká a jak sám jedná, se liší. 
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7 Proţívání resilience a naučeného optimismu 

kurátory 
 

DVO2 zní: „Jak kurátoři pro děti a mládež prožívají resilienci a naučený optimismus 

při práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním?“ Na základě informací 

získaných z rozhovorů s respondenty výzkumu jsem stanovila tři kategorie. Kaţdou z 

nich člením na subkategorie a tyto na dimenze. 

 

Kategorie 1: Příčiny emocí spojených s prací s dospívajícími klienty s rizikovým 

chováním  

A) příčiny kladných emocí – vztah důvěry (A1), smysluplnost práce (A2), úspěch (A3), 

osamostatnění klientů (A4), úleva od zátěţe (A5), naděje (A6) 

B) příčiny záporných emocí – bezmoc (B1), negativní ladění (B2), nespolupráce (B3), 

leţ (B4), nedůvěra (B5) 

 

Kategorie 2: Emoce spojené s resiliencí 

A) pocity při psychické odolnosti klientů – jistota (A1), radost (A2), uspokojení (A3), 

proţitek nasazení (A4), víra v dobrý konec (A5) 

B) pocity při absenci psychické odolnosti klientů – obavy ze selhání (B1), smutek (B2), 

bezmoc (B3) 

 

Kategorie 3: Emoce spojené s optimismem 

A) pocity při optimismu klientů – pocit lepší spolupráce (A1), radost ze spolupráce 

(A2), těšení se (A3), pocit větší úspešnosti (A4), obava z podcenění situace klientem 

(A5), naštvání při zlehčování situace klientem (A6) 

B) pocity při absenci optimismu klientů – smutek (B1), lítost (B2), bezmoc (B3) 

 

7.1 Příčiny emocí spojených s prací s dospívajícími klienty s rizikovým 

chováním  
 

V této části se budu nejprve věnovat emocím, které kurátoři proţívají v běţné praxi. Při 

interpretaci emoční sloţky postoje kurátorů k resilienci a naučenému optimismu při 
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práci s klienty je totiţ třeba pochopit, s jakými pocity vlastně kurátoři spojují svou práci, 

co v nich vyvolává emoce kladné a co emoce záporné, neboť emoce, jak říká Goleman 

(2011) se projevují pohnutkou k určitému jednání. Kurátoři tedy nepracují s klienty 

jenom těmi postupy, o kterých si myslí, ţe jsou u konkrétního klienta vhodné a ţádoucí, 

ale jednají i podle svých emocí. 

 Uvedenou kategorii jsem rozdělila na dvě subkategorie, obě mají své dimenze: 

A) příčiny kladných emocí – vztah důvěry (A1), smysluplnost práce (A2), úspěch (A3), 

osamostatnění klientů (A4), úleva od zátěţe (A5), naděje (A6) 

B) příčiny záporných emocí – bezmoc (B1), negativní ladění (B2), nespolupráce (B3), 

leţ (B4), nedůvěra (B5) 

 

Subkategorie A: Příčiny kladných emocí 

 

Kurátoři ve spojitosti se svou profesí prezentovali proţitky kladných (libých) i 

záporných (nelibých) emocí. Tato část podkapitoly se bude věnovat takovým jevům při 

práci s klienty, ve kterých kurátoři kladné emoce proţívají. 

 Vztah důvěry (A1) navozený s klientem proţívají všichni kurátoři jednoznačně 

pozitivně. Shodují se, ţe dosáhnout tohoto vztahu s klientem není vůbec jednoduché, a 

proto se ani nepodaří navázat ho u kaţdého klienta, zvláště u těch, kteří jsou velmi 

nedůvěřiví a uzavření. KR3 to vnímá a cítí tak, ţe pokud má s klientem vytvořen 

důvěrný vztah, kdy on věří jí a ona jemu, tak klientovi můţe pomoci prakticky 

s čímkoliv (např. rodinnými problémy, problémy ve škole, trestním řízením) a uţ proto 

ji to těší. Vědomí existence důvěrného vztahu přináší kurátorům pocity radosti a 

uspokojení. KR3 proţívá i okamţiky těšení se na daného klienta, jestliţe mezi nimi 

takový vztah funguje, KR1 a KR2 zase zaţívají pocit jakési profesní hrdosti. U KR5 je 

to pocit uspokojení, kdyţ se jí podaří vybudovat důvěru u klienta, protoţe si uvědomuje, 

ţe dospívající jsou věková kategorie, u které je nedůvěra vůči okolí téměř samozřejmá 

věc. Vzhledem k obtíţnosti a i časové náročnosti, které jsou s tím spojeny, povaţují 

kurátoři jiţ samotný důvěrný vztah s klientem za svůj pracovní úspěch, a proto jsou na 

sebe hrdí, cítí se dobře a těší se na další spolupráci s klientem. Pozitivní je pak pocit 

větší jistoty, ţe se spolupráce s klientem, kde funguje důvěrný vztah, bude odvíjet 

dobrým směrem. 
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 Jak bylo zmíněno v teoretické části, jedinou moţnou cestou korekce chování 

dospívajících včetně toho rizikového je podle Ptáčka a Kuţelové (2013) vztah zaloţený 

na vzájemném respektu a partnerství. Obdobně to ve své práci vnímají kurátoři. Vztah 

s klientem je pro ně základem pro to, aby mohli klientovi pomoci, aby mohli 

spolupracovat na ústupu rizikového chování a v rámci toho i na jejich resilienci a 

optimismu. Lze říci, ţe čím více pozitivních emocí vnímají kurátoři u svých klientů 

v rámci vztahu, tím více pozitivních emocí při spolupráci s nimi proţívají oni sami. 

Obdobně Labáth (2001) povaţuje za rozhodující při práci s dospívajícími emocionální 

rozměr vztahu, protoţe potřebují důvěřovat pracovníkovi, vnímají a reagují ve svém 

proţívání hlavně na vztahovou a méně na obsahovou sloţku komunikace.  

 Příjemně se kurátoři cítí, kdyţ se jim v práci daří, z čehoţ plyne, ţe svou práci 

vnímají jako smysluplnou (A2). Tento pocit smysluplnosti přichází zejména ve chvílích, 

kdy se podaří klientovi v jakémkoli směru pomoci, kdyţ se kurátorovi podaří přispět ke 

zlepšení situace klienta, v případě KR6 zvlášť pocit hrdosti, kdyţ situace vypadá 

bezvýchodně. Rovněţ kurátoři cítí, ţe jejich práce má smysl, kdyţ jim klient poskytne 

pozitivní zpětnou vazbu na jejich práci (např. poděkuje za pomoc nebo je navštíví po 

nějakém čase a řekne, jak se mu daří, aniţ by „musel“) a ví tak, ţe byli pracovně 

úspěšní (A3). Kladné emoce v podobě radosti, uspokojení, hrdosti či i těšení se zaţívají 

kurátoři nejen při svém vlastním úspěchu v práci, ale téţ při jakémkoli úspěchu svých 

klientů, obzvláště toho, který se týká řešení problémů, které jsou předmětem spolupráce. 

 Kurátoři se těší z a taktéţ na osamostatnění klientů (A4). Toto osamostatnění se 

pojí s ukončením spolupráce a znamená, ţe se klientovi jiţ daří natolik dobře, ţe 

intervencí kurátora nadále není zapotřebí. Tento stav kurátoři očekávají a těší se na něj. 

U KR4 nacházím něco navíc. Otevřeně vyjádřila potěšení z toho, kdyţ přestane být 

jejím klientem někdo, kdo o spolupráci dlouhodobě nejevil zájem, u něhoţ byla její 

snaha něco u klienta pozitivně změnit marná. Příčinou potřeby tohoto vyjádření 

kurátorky můţe být fakt, ţe nespolupracujícího klienta ve své práci skutečně vnímá pro 

sebe jako velkou zátěţ, která jí ubírá chuti do práce a je ráda, kdyţ se takové zátěţe 

„zbaví“. Tedy KR4 podala příklad radosti z úlevy od zátěže (A5), své vlastní. Úlevu pro 

sebe nachází i při úspěšném řešení rizikového chování klienta. KR5 to specifikuje jako 

pocit uvolnění. Nicméně ulevit od jakékoli zátěţe klientovi je něco, co si přejí všichni 

kurátoři. Kaţdý z nich to popisuje jinými slovy, ale prakticky panuje shoda, ţe úleva od 
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zátěţe klientovi v oblasti, kde mohou pomoci, je jeden z cílů jejich práce. A jestliţe se 

podaří naplnit tento cíl práce, znamená to pro kurátora vţdy vlnu pozitivních pocitů – 

radosti z dobře vykonané práce, radosti kvůli klientovi, ţe se podařilo mu odlehčit.  

 Naděje (A6) je kladnou emocí kurátorů, která se obecně pojí s jejich prací. I 

kdyţ ji ne všichni přímo jmenovali, pocity, které vyjadřovali, s podstatou naděje 

korespondují. Naději kurátoři cítí při řešení rizikového chování svých klientů. Znamená, 

ţe uvaţují tak, ţe příchod „lepších zítřků“ pro klienty je moţný. Kurátoři věří ve své 

schopnosti, ale i ve schopnosti svých klientů. Lukasová (1997) v rámci pomáhající 

profese zdůrazňuje nezbytnost toho, aby pracovník jednak „věděl“, ale i „věřil“, coţ 

jsem u kurátorů vnímala. Tuto víru v potenciál klientů a jeho růst váţu právě na naději, 

kterou kurátoři při práci s dospívajícími zpravidla, tedy ne za všech okolností a u 

kaţdého klienta, cítí. Kdyţ například klienti opakovaně selhávají a upadají do stále 

větších potíţí, třeba se dopustí opravdu závaţné trestné činnosti, pak se naděje mění 

v bezmoc a beznaděj. 

 

Subkategorie B: Příčiny záporných emocí 

 

Záporné (nelibé) emoce jako smutek, hněv, strach aj. jsou rovněţ součástí proţívání 

kurátorů při jejich práci s klienty. Zejména se s nimi kurátoři potýkají v situacích, kdy 

z různých důvodů není jejich práce smysluplná a efektivní.  

Bezmoc (B1) čišící z klientů je negativní emoce působící různé negativní pocity 

v kurátorovi, např. smutek (KR5), pocit napětí a nejistoty (KR3, KR4).  Bezmoc však 

sama o sobě je záporným pocitem, který sami kurátoři mnohdy při práci s klienty 

proţívají, kdyţ se jim zdá jejich práce marná. Budu se jí věnovat blíţe u interpretace 

kategorie emocí spojených s naučeným optimismem.  

 Negativní ladění (B2) klienta je fakt, který spolupráci mezi kurátorem a klientem 

nepřidá, a proto to kurátoři necítí nijak pozitivně. Slezáčková (2012) připomíná, ţe u 

negativně naladěných lidí se často neubráníme jejich nálepkování, kdy na základě této 

charakteristiky je označíme a zařadíme do „škatulky“ a podle toho se k nim chováme. 

Mohou nám však unikat i jiné jejich vlastnosti a projevy, ty kladné. A na to je třeba se 

zaměřit a to posilovat.  

 Co přináší kurátorům KR1, KR2 a KR4 zklamání spolu s naštváním je 
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nespolupráce (B3), kdy klient nechce nic řešit, není ochoten spolupracovat, je mu 

lhostejná nabídka pomoci od kurátora. Větší naštvání v podobě rozčilení a hněvu 

pociťují kurátoři KR4 a KR6 při nespolupráci rodičů dospívajících klientů, neboť 

očekávají, ţe rodiče by měli mít rozum a vědět, ţe tak mohou svému dítěti pomoci. 

Naopak bojkot spolupráce můţe situaci dospívajícího ještě přitíţit. 

 Lež (B4) představuje další jev, se kterým jsou proţitky kurátorů nelibé. KR2, 

KR3, KR5 a KR6 vadí lhaní u klientů i jejich rodičů. Leţ je něco, kvůli čemu jsou 

schopni se naštvat a co je překáţkou dobré spolupráce. Nedůvěra (B5) klienta je běţnou 

součástí praxe kurátorů. Jak jiţ bylo uvedeno, není moţné, aby se vztah důvěry vytvořil 

vţdy, coţ si kurátoři uvědomují, přesto tím bývají zklamáni (KR2, KR3).  

 

7.2 Emoce spojené s resiliencí 

 

V předchozí části jsem se snaţila podchytit charakter kaţdodenních emocí kurátorů, 

které v rozhovorech vyjádřili. Nyní se zaměřím na emoce kurátorů provázané přímo 

s resiliencí klientů. Rozlišuji dvě subkategorie, jejich dimenze představují konkrétní 

proţitky tak, jak byly kurátory prezentovány: 

A) pocity při psychické odolnosti klientů – jistota (A1), radost (A2), uspokojení (A3), 

proţitek nasazení (A4), víra v dobrý konec (A5) 

B) pocity při absenci psychické odolnosti klientů – obavy ze selhání (B1), smutek (B2), 

bezmoc (B3) 

 

Subkategorie A: Pocity při psychické odolnosti klientů 

 

Jestliţe klienti kurátorů disponují alespoň nějakou mírou psychické odolnosti, pak to 

v kurátorech vyvolává kladné pocity. Lze mluvit o přímé úměře, kdy tyto kladné pocity 

jsou tím výraznější, čím vyšší je psychická odolnost klientů. Tato úměra se odvíjí od 

názoru kurátorů, ţe klienti s vyšší psychickou odolností mají či budou mít měné 

problémů s chováním.  

 KR3 proţívá pocit jistoty (A1), pokud v klientovi spatřuje určitou psychickou 

odolnost vůči zátěţím zvnější. Tato jistota má dva rozměry. Prvně jde o to, ţe se sama 

cítí jistější v kontaktu s takovým klientem. Myslí si, ţe si u klienta, který se projevuje 
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odolněji, můţe dovolit být méně opatrná na to, co mu říká a jak mu to říká. Naproti 

tomu klientovi méně odolnému, který si leccos „zabírá“, by mohla ublíţit špatně 

zvoleným slovem či způsobem podání, coţ by mohlo narušit spolupráci. Zadruhé cítí 

větší jistotu a předpoklad toho, ţe klient svou situaci, svůj problém, úspěšně zvládne, 

protoţe odolnost v sobě má. Jistější předpoklad reálného úspěchu, resp. efektivnějšího 

výsledku spolupráce pociťuje také KR2, která stejně jako KR1 prezentovala, ţe i kvůli 

této větší jistotě prožívá radost (A2). 

KR1 cítí kromě radosti i uspokojení (A3), kdyţ vidí, ţe klient se se zátěţovou 

situací dokáţe nějakým způsobem vyrovnat, postavit se jí. Spokojená je tím více, kdyţ 

to klient dokáţe bez cizí pomoci, tak nějak ze sebe sama. KR4 bývá klidnější, kdyţ je u 

klienta určitý předpoklad, ţe situaci krizovou, zátěţovou zvládne. Předpokládá 

současně, ţe se uţ u daného klienta nemusí objevit další problémy, coţ rovněţ přináší 

pocit většího klidu a určité spokojenosti. KR5 zaţívá dobrý pocit, pocit radosti, kdyţ 

přispěje k tomu, ţe klient lépe zvládá své problémy, její práce přináší ovoce, tedy je zde 

pocit smysluplnosti, shodně to tak cítí KR3. 

 Z hlediska praxe povaţuji za velmi zásadní prožitek nasazení (A4) a pocit víry 

v dobrý konec (A5). Kurátoři KR2 a KR6 mají tyto pocity za provázané. KR2 podle 

svých slov u klienta, který se snaţí svůj problém řešit, ať je jakýkoli, nepoddává se mu a 

„neháţe flintu do ţita“, proţívá větší nasazení a chuť s ním spolupracovat oproti 

ostatním klientům. Na takového „bojujícího, odolávajícího“ klienta se těší, dává do 

spolupráce více své energie, protoţe u něj více věří v dobrý konec. KR6 se domnívá, ţe 

resilientnímu klientovi se lépe vysvětluje podstata problému, momentální děj a stav 

situace, ve které se nachází a ţe se mu i lépe předává jakási naděje, ţe do budoucna 

můţe být vše zase lepší. Lépe se s klientem, který věří v dobrý konec, v lepší zítřky 

spolupracuje. Shledávám na těchto vyjádřeních reálné riziko favoritizování určitých 

„nadějných“ ,„odolnějších“ klientů oproti ostatním méně nadějným a méně odolným, 

kterých je většina, jak sami kurátoři uvádějí. Konkrétně u KR6 záleţí na tom, zda 

hovoří ze svých zkušeností nebo jsou to jen její domněnky. O dilematu mezi 

favoritizováním a neutralitou pojednává Musil (2004), toto dilema chci uvést na 

příkladu. Můţe se stát, ţe kurátor bude vnímat svého klienta stereotypně. Z příznaku 

klienta v podobě dobré míry resilience bude usuzovat i na jiné pozitivní vlastnosti a 

předpoklady klienta. Pokud si však tyto vlastnosti a předpoklady neověří, nezjistí, stane 
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se toto stereotypní vnímání předsudkem, který bude předurčovat chování kurátora ke 

klientům, bude to otázka vlastního pojetí klientů, jak o něm hovoří Lipsky (in Musil, 

2004, s. 79). Toto pojetí podle něj bývá ovlivněno třemi typy předsudků, které vyplývají 

ze sympatií nebo antipatií pracovníků k některým vlastnostem klientů. Vyplývají také 

z představ pracovníka o tom, kdo je a kdo není „sociálně hodnotný klient“ a také 

z představ, ţe někteří klienti zareagují na poskytovanou intervenci lépe neţ jiní. Kurátor 

můţe vědomě či nevědomě dospět ke všem typům těchto předsudků, kdyţ bude 

sympatizovat s klienty s vyšší mírou resilience, bude tyto klienty povaţovat oproti 

ostatním za sociálně hodnotnější, nebo kdyţ bude předpokládat (viz moţné domněnky 

KR6), ţe u nich lépe uspějí jeho snahy, ţe u těchto klientů bude práce smysluplnější, a 

proto se v ní více nasadí (viz KR2). 

  

Subkategorie B: Pocity při absenci psychické odolnosti klientů 

 

Někteří kurátoři (KR1, KR2, KR3 a KR6) přes vyjádření různých pozitivních emocí 

spojených s existencí psychické odolnosti u klientů, projevili i emoce opačné, a to při 

představě svého selhání při práci na posilování resilience u klientů a také v souvislosti 

s nepřítomností psychické odolnosti u klientů, která pro kurátory představuje zase 

pravděpodobnost opakovaného selhávání samotných klientů.  

 U zmíněných kurátorů jsou tedy obavy ze selhání (B1) pocity, které mají dvě 

roviny. Domnívají se, ţe by mohli pochybit v rámci spolupráce se svými klienty tak, ţe 

by je v jejich zátěţové situaci (např. při konfliktech v rodině, při trestním stíhání klienta, 

při umístění klienta do ústavního zařízení) dostatečně nepodpořili nebo ţe by s jejich 

niţší či chybějící psychickou odolností vhodně nenakládali. Tuto obavu spojují předně 

s těmi klienty, kteří přes svůj mladý věk (14 – 16 let) vystupují sebevědomě a 

uvědoměle stran náhledu na jejich problém či situaci, příčiny a důsledky. Projevují se 

tak, ţe svou situaci zvládají, ţe jsou schopni kdykoli přestat se svým patologickým 

chováním a nepotřebují ţádnou pomoc zvenčí. Kurátor by v takovém případě měl 

dokázat rozlišit, zda se u klienta jedná skutečně o reálný náhled, uvědomění a vyspělost 

nebo jde o „pózu“ či „masku dospělosti“, jak o ní hovoří Labáth (2001). V takovém 

případě by totiţ klient zakrýval svou zranitelnost a bylo by ţádoucí mu pomoci. 

Kurátoři si uvědomují, ţe je v praxi velmi obtíţné mezi těmito dvěma moţnostmi 
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rozlišit či určit, co u klienta převaţuje. Proto se obávají, ţe špatně usoudí stran klientovy 

resilience. V praxi by totiţ klientovi, který se jeví jako psychicky odolný, 

pravděpodobně věnovali méně pozornosti, neţli klientovi neresilientnímu.  

 Kurátoři KR1, KR2 a KR6 se vedle toho navíc obávají, ţe by se mohli snaţit 

posilovat chybějící psychickou odolnost u klientů, kteří však z podstaty své osobnosti či 

zátěţové situace jiţ potřebují odbornou pomoc jiného druhu, tj. psychologickou, 

psychiatrickou od kompetentních odborníků. Tedy prakticky nezprostředkovali by včas 

odborné sluţby, které klient potřebuje.  

  Druhá rovina obav kurátorů KR1, KR2, KR3 a KR6 ze selhání se týká přímo 

klientů. Domnívají se, ţe klienti budou bez psychické odolnosti stále rizikoví, tzn. 

budou například nadále páchat trestnou činnost, uţívat návykové látky, čímţ se stanou 

„chronickými“ klienty, u kterých si jiţ nebudou vědět rady, jak jim pomoci, co ještě 

dělat, aby jejich sociální fungování bylo „normální“, tj. aby se neustále nedostávali do 

konfliktu s normami či poţadavky společnosti. 

 Kurátoři (KR1, KR2, KR3 a KR6) hovoří o tom, ţe bývají smutní (B2), kdyţ se 

klienti utápí v různých nelehkých situacích a problémech, kdyţ se nedaří je dál 

posunout i kvůli nedostatku jejich potenciálu, kdy se dlouhodobě projevují tak, ţe jim 

„nebyla dána“ skutečně ţádná psychická odolnost a jsou jakoby slabí vůči nárokům 

zvenčí. Kurátoři tak naráţeli prakticky na psychodynamické aspekty resilience a 

osobnostní handicapy svých klientů, u kterých jak uvádí např. Kastová (2000) můţe být 

jáský komplex méně koherentní, čímţ jsou dispozičně slabí a prakticky neodolní. KR4 a 

KR5 naopak nijak zásadně neproţívají, kdyţ jsou jejich klienti málo odolní vůči různým 

stresorům, berou to jako danost, se kterou je třeba počítat a pracovat. Nicméně všichni 

kurátoři jsou smutní z toho, kdyţ s klienty pracují všemi dostupnými prostředky, ale 

nemá to ţádný pozitivní efekt, kdy cítí, ţe spolupráce pozbývá smyslu a přicházejí 

k nim pocity bezmoci (B3). 

  

7.3 Emoce spojené s optimismem 

 

V této části se zabývám emocemi kurátorů, které jsou provázány s optimismem v rámci 

práce s klienty. Zapracovávám je do dvou subkategorií, které mají své dimenze: 

A) pocity při optimismu klientů – pocit lepší spolupráce (A1), radost ze spolupráce 
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(A2), těšení se (A3), pocit větší úspešnosti (A4), obava z podcenění situace klientem 

(A5), naštvání při zlehčování situace klientem (A6) 

B) pocity při absenci optimismu klientů – smutek (B1), lítost (B2), bezmoc (B3) 

 

Subkategorie A: Pocity při optimismu klientů 

 

Jestliţe klienti vykazují známky naučeného optimismu a pozitivního myšlení, pak 

kurátoři proţívají obdobné pozitivní pocity jako ve spojení s jejich resiliencí. 

 Předně jde o kladný pocit z lepší spolupráce (A1) s pozitivně laděnými klienty. 

Kurátoři spojují lepší spolupráci s optimistickým klientem s tzv. koncepcí hledačské 

aktivity podle Smékala (2002). Klient podle nich nepodlehne situaci, ale bude za 

pomoci kurátora hledat řešení, jak z ní ven, coţ je také určitým projevem resilience 

klienta. Tento přístup klientů vyvolává u kurátorů radost ze spolupráce (A2). 

Respondentky KR2 a KR5 se vyjádřily tak, ţe je pozitivní a zodpovědný přístup klienta 

„nabíjí“, kdy se rády nasazují do spolupráce a na klienta se vţdy těší (A3). 

  

 Např. KR5 popisuje: „…ten optimismus je na posunutí dobrá věc… když pořád 

mají chuť něco spravovat, vidět to v růžovějších barvách, tak to je určitě lepší práce 

s tím klientem a je to i pro něho lepší, než když jenom sedí, naříká a lomí rukama…“ 

 

 Obdobně jako u psychicky odolného klienta mívají všichni kurátoři pocit větší 

úspešnosti (A4) při eliminaci rizikového chování, jestliţe jsou klienti schopni vidět na 

své situaci i něco dobrého, nějakou zkušenost pro sebe, jestliţe jsou schopni reálného 

uvaţování bez pesimistického přístupu. Zdá se jim, ţe spolupráce s takovým klientem 

bude ve výsledku zdařilejší, protoţe je klient nastaven tak, ţe má zájem řešit svůj 

problém, neneguje doporučení kurátora, celkově se s takovým klientem podle kurátorů 

lépe komunikuje. Poměrně zajímavá je domněnka KR6, kdy předpokládá, ţe klient, 

který je ve své osobnosti optimisticky zaloţený, bude pro ni jako kurátorku klientem 

„přechodným“, čili nebude se k ní stále vracet kvůli opětovnému selhávání ve formě 

dalších problémů s chováním. Tedy podobně jako u psychicky odolného klienta má 

KR6 tendenci usuzovat z příznaku klienta v podobě optimismu na další pozitivní 

vlastnosti a předpoklady klienta (viz Musil, 2004, s. 79). 
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 KR4 vyjádřila obavu z podcenění situace klientem (A5) při jeho nadměrném 

optimismu. Domnívá se, ţe klient můţe svoji situaci, např. ţe je trestně stíhán za 

protiprávní čin, podcenit a můţe si tak hodně „naběhnout“. Někdy se dostává do stavu, 

kdy je aţ naštvaná při zlehčování situace klientem (A6). Stejný pocit naštvání na klienta 

zaţívá občas i KR2, kdyţ klient vystupuje tak, ţe ho jeho problém (např. následky jeho 

vlastní trestné činnosti) nijak netrápí. Kurátorky KR4 a KR2 problém zlehčování a 

podceňování situace klientem napadlo v souvislosti s tím, ţe se klient projevuje 

přehnaně optimisticky, bývají to většinou klienti, kteří se projevují zároveň nadměrně 

sebevědomě (i kdyţ jsou to výjimky mezi klienty). V přehnaném optimismu a 

nadměrném sebevědomí klientů vidí kurátorky jejich nezodpovědnost a nedomýšlení 

důsledků vlastního jednání, coţ je mnohdy rozčiluje.  

 

Subkategorie B: Pocity při absenci optimismu klientů 

 

Smutek (B1), lítost (B2) a bezmoc (B3) jsou pocity, které jsem rozpoznala ve 

vyjádřeních všech kurátorů. Tito vnímají a pociťují svou práci jako velmi psychicky 

náročnou kvůli tomu, ţe většinou pracují s dospívajícími, kteří vykazují naučenou 

bezmocnost (viz Seligman, 2006). Je jim v zásadě líto klientů, kteří sami sebe staví do 

role oběti, kdy si myslí a říkají, ţe nebudou se sebou nic dělat, protoţe to nemá smysl, 

protoţe to stejně pro ně dopadne zase špatně, a odvíjí vše od dřívějších negativních 

zkušeností. Mají negativní myšlení, negativní přístup k sobě a odmítavý přístup 

k jakékoli aktivitě včetně nabídky pomoci ze strany kurátora.  

  Röhr (2013) povaţuje za nezbytné vzdát se této role oběti, ať uţ v podobě oběti 

nepříznivých okolností či osudu, oběti nezájmu rodičů či nedostatku jejich lásky a jiné, 

protoţe myslí, ţe připadat si jako oběť znamená udrţovat si vnitřní labilitu a neustále 

oslabovat pocit vlastní hodnoty, coţ vede často k destruktivnímu způsobu vyrovnávání 

se s touto rolí v podobě rizikového chování. Naopak, kdyţ si dospívající nebude 

připadat jako oběť, bude optimistický, neústupný před konflitky a zodpovědný, bude i 

více resilientní, protoţe bude umět svůj původ v těţkých poměrech (např. v nefunkční 

rodině, kde je rodičům lhostejný jeho osud) vidět jako výzvu.  

 Kurátoři se při dlouhodobé neefektivní práci s takovými „oběťmi“ a pesimisty 

cítí smutně a zejména bezmocně. Lze tedy říci, ţe naučená bezmocnost klientů po čase 
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vyvolává bezmoc u kurátorů, kteří povaţují veškeré své snahy pomoci klientovi si 

pozitivněji uspořádat ţivot za marné a navíc jim přináší pochybnosti nad svou vlastní 

prací, zda pro klienta udělali opravdu vše, co mohli. Tento dlouhodobý pocit 

bezmocnosti a beznaděje můţe u kurátorů způsobit syndrom vyhoření. 

 

Datová triangulace: 

V rámci analýzy všech rozhovorů jsem našla podobnosti mezi skupinou kurátorů a 

skupinou klientů stran jejich proţívání v tématu vzájemného vztahu. 

Vztah hraje významnou roli na poli spolupráce kurátorů a klientů, a to pro obě 

skupiny. Klienti nenazývali vztah důvěrným jako kurátoři, ale hovořili spíše o vztahu 

pohodovém, trochu kamarádském, celkově dobrém, ve kterém kurátor o ně projevuje 

zájem, mluví s ním o různých věcech, dokáţe poradit a pomoci. Kaţdý z klientů cítí 

podporu od svého kurátora včetně důvěry. Klienti cítí ze svých kurátorů to, co 

zdůrazňuje Lukasová (1997), ţe věří v jejich potenciál a zdroje, ţe věří, ţe se mohou 

uvnitř změnit a tím mohou změnit také své (problémové) chování. Např. KL5 cítí, ţe 

kurátorka mu chce ve spoustě věcí pomoci, záleţí jí na něm a má ho také ráda. Mají 

k sobě blízko a říkají si skoro všechno. KL6 myslí, ţe kdyby za svou kurátorkou 

kdykoli s něčím přišel, tak by mu poradila, třeba co má udělat.  

 Přímo rozpory ve vyjádřeních kurátorů a klientů jsem nenašla. Pouze se lišili ve 

sdílnosti svých pocitů. Oproti kurátorům se klientům při našem rozhovoru nesnadno 

sdělovaly emoce a otázky směřující k jejich proţívání nebyly některým úplně příjemné, 

takţe bylo poměrně obtíţné jejich emoce identifikovat. Přisuzuji to především tomu, ţe 

mě jako osobu, která se jich ptala i na osobnější věci, kterými jsou obzvláště jejich 

proţitky, neznali a nechtěli se mi příliš otevírat.  

 

7.4 Dílčí závěr 

 

DVO2: „Jak kurátoři pro děti a mládež prožívají resilienci a naučený optimismus při 

práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním?“ V rámci odpovědi koncepty 

propojuji, neboť mě k tomu vedou poznatky o proţívání kurátorů s nimi spjaté. 

  

 Prožívání kurátorů spojené s resiliencí a naučeným optimismem je v zásadě 
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dvojí. Obecně kladné emoce u kurátorů převažují při percepci dostatečné míry 

psychické odolnosti a optimismu u klientů. I při percepci absence nebo nízké míry 

psychické odolnosti a optimismu u klientů zažívají kurátoři určité kladné pocity 

(zejména naději), ale významně se objevují záporné emoce. U více resilientních a 

optimistických klientů mají kurátoři tendenci přisuzovat spolupráci s nimi pocit větší 

jistoty v úspěšnosti řešení jejich rizikového chování. Předpokládají, že s těmito klienty 

pravděpodobněji zažijí pocit smysluplnosti své práce oproti ostatním klientům, neboť 

jsou „vybavenější“ k tomu, aby konstruktivně řešili své problémy. Díky tomu dojde k 

eliminaci jejich rizikového chování a zlepšení jejich sociálního fungování, což pro 

kurátory znamená pozitivní výsledek jejich činnosti a s ním spojené pozitivní prožitky. 

Pocit větší jistoty a pravděpodobnosti pracovního úspěchu přináší kurátorům radost a 

uspokojení.  

 Významnou pozitivní emocí kurátorů vázanou na oba koncepty, je především 

naděje. Tento pocit je u kurátorů při práci s klienty přítomen prakticky neustále, neboť 

věří, ţe klienti mohou změnit své chování i přes proţívání různých zátěţí, resp. mohou 

se naučit reagovat na zátěţe jinak neţ projevem rizikového chování. Nicméně 

výraznější pocit naděje, ţe se podaří v tomto směru uspět, kurátoři proţívají u více 

resilientních a optimistických klientů. Dva kurátoři projevují díky svým sympatiím s 

těmito klienty sklon k jejich favoritizování vůči ostatním. Výraznějším způsobem oproti 

jiným kurátorům si s nimi spojují proţitky většího nasazení a chuti do práce, kdyţ 

pociťují celkovou větší nadějnost těchto klientů, a tím pak i potenciálnost 

významnějšího úspěchu pro sebe samotné. Domnívám se, ţe se u nich projevuje 

potřeba, o které hovoří Matoušek a Kroftová (2003, s. 52), tedy ţe „profesionál 

potřebuje mít alespoň s někým z klientů dobrý kontakt, potřebuje ho vidět jako 

ovlivnitelného, polepšitelného, nadějného“.  

 Většina kurátorů pociťuje obavy, ţe mohou při „určování“ míry psychické 

odolnosti u jednotlivých klientů chybovat. Mohou klienta v zátěţi nedostatečně podpořit 

a mohou s jeho nízkou či chybějící resiliencí nevhodně nakládat v průběhu jejich 

spolupráce. Jedná se o tytéţ kurátory, kteří identifikovali riziko posilování odolnosti u 

klientů v podobě neadekvátního vyhodnocení jejich situace. Ve shodě je tedy jejich 

vnímání rizika a jejich proţitek obav spojených s tímto rizikem. Emoční rozměr navíc 

mají obavy těchto kurátorů o své klienty v tom smyslu, ţe bez jejich psychické 
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odolnosti bude velmi obtíţné či aţ nemoţné, aby se přestali chovat rizikově. Klienti 

ustálení v roli oběti vzbuzují v kurátorech, stejně jako „chroničtí“ klienti bez odolnosti, 

pocity beznaděje a marnosti jejich práce, coţ můţe vést k syndromu vyhoření. 

 Práce s „bezmocným“ klientem jednu z kurátorek přímo znejisťuje a přináší jí 

vnitřní napětí. Cítí se klidněji a spokojeněji, kdyţ pracuje s klientem optimističtějším a 

odolnějším. Tato respondentka se v sociální práci a v pozici kurátorky pohybuje krátce, 

coţ je podle mě jeden z důvodů, proč to tak cítí. Domnívám se, ţe u takového klienta 

čeká jednak jiţ zmiňovanou větší pravděpodobnost úspěchu, ale také ho, myslím si, 

vnímá jako méně náročného na její schopnosti a znalosti, kterými si je méně jista při své 

krátké praxi a malých zkušenostech v případě klienta s naučenou bezmocností. Za 

zamyšlení stojí, ţe tato kurátorka současně neprojevuje zvláštní pocitový zřetel k 

nedostatku odolnosti a opakovanému podléhání těţkostem ze strany jejich klientů, toto 

vnímá jako běţný rys klientů. Ukazuje se zde, ţe kurátorka je více zaměřena na své 

vlastní pocity, které jí přináší (ne)odolný a (ne)optimistický klient neţ na pocity, které 

tento fakt přináší samotnému klientovi. 

 Jedlička et al. (2004) uvádějí, ţe pesimisticky laděné osoby mají tendence nejen 

k pesimistickému sebehodnocení, ale i ke zlehčování nebo popírání váţnosti zátěţové 

situace. Naproti tomu dvě kurátorky, které hovořily o svých obavách i naštvání při 

zlehčování a podceňování situace klientem, jsou toho názoru, ţe je to produkt 

nadměrného optimismu u daného klienta. Pravděpodobně na to usuzují z dalších 

vedlejších projevů klienta jako je způsob jeho celkového osobnostního projevu a 

verbální komunikace, nicméně ve skutečnosti to můţe být právě pesimismus, který se za 

tímto postojem klienta skrývá a který kurátorky mohou zaměňovat s optimismem. 

  

8 Práce kurátorů s resiliencí a naučeným 

optimismem 
 

Na tomto místě budu hledat odpověď na poslední dílčí výzkumnou otázku. DVO3 zní 

takto: Jak kurátoři pro děti a mládež pracují s  resiliencí a naučeným optimismem při 

práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním? Na základě získaných informací 

z této oblasti jsem definovala níţe uvedené kategorie, subkategorie a dimenze. 

Interpretaci provedu u kategorií 2 a 3, které se k zodpovězení DVO3 nejvíce vztahují.  
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Kategorie 1: Význam kurátorství 

A) zlepšení sociálního fungování jako cíl práce – provázení zátěţovou situací (A1), 

eliminace problémů (A2), psychická pohoda klienta (A3) 

B) podstata profese – nabídka kurátora (B1), způsoby ovlivnění klienta (B2) 

 

Kategorie 2: Posilování psychické odolnosti 

A) hlavní cesty posilování – navázání vztahu důvěry (A1) – pravda (A1.1), důvěra 

(A1.2), vystupování kurátora (A1.3), vědomí podpory (A1.4); empatie (A2), vědomé 

určování obsahu rozhovorů s klienty (A3), oceňování a chválení (A4), motivace a 

povzbuzování (A5), změna úhlu pohledu na sebe a situaci (A6) 

B) kultivace potenciálu klientů – práce se silnými stránkami a dalšími pozitivy (B1) 

 

Kategorie 3: Nastavení a rozvoj naučeného optimismu 

A) korekce vysvětlovacího stylu – kurátor jako optimista (A1), pasivní oběť versus 

aktivní optimista (A2), jak klient myslí, tak se cítí (A3), katastrofické scénáře versus 

lepší zítřky (A4), na všem se dá najít něco pozitivního (A5) 

B) další strategie – komunikace o radostech a silných stránkách (B1) 

 

8.1 Posilování psychické odolnosti 

 

V informacích poskytnutých respondenty jsem v rámci této kategorie rozlišila dvě 

významné subkategorie a jejich dimenze. U první subkategorie i vlastnosti dimenzí: 

A) hlavní cesty posilování – navázání vztahu důvěry (A1) - pravda (A1.1), důvěra 

(A1.2), vystupování kurátora (A1.3), vědomí podpory (A1.4); empatie (A2), vědomé 

určování obsahu rozhovorů s klienty (A3), oceňování a chválení (A4), motivace a 

povzbuzování (A5), změna úhlu pohledu na sebe a situaci (A6) 

B) kultivace potenciálu klientů – práce se silnými stránkami a dalšími pozitivy (B1) 

 

Subkategorie A: Hlavní cesty posilování 

 

Všichni kurátoři se shodují v názoru, ţe klíčové při práci s dospívajícími klienty je 

navázání vztahu důvěry (A1), v rámci kterého jedině je moţné klientovi pomoci při 
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řešení jeho rizikového chování a prostřednictvím něho také posilovat klientovu 

psychickou odolnost. Mezi kurátory jsou nuance v tom, co ve vztahu s klientem 

upřednostňují a povaţují za zásadní, uvádím je jako vlastnosti dimenze navázání vztahu 

důvěry. Kurátoři KR1, KR2, KR5 a KR6 pracují na tom, aby se ve vztahu mluvila 

pravda (A1.1). Vedou své klienty k tomu, aby jednali narovinu, byli upřímní a otevření, 

nic sobě ani kurátorovi nenalhávali. Předpokladem toho, aby takoví klienti ve vztahu 

s kurátorem byli, je důvěra v kurátora (A1.2). O získání důvěry klienta se kaţdý kurátor 

snaţí vlastním způsobem, obsahem komunikace a svými činy. KR2 a KR4 se v kontaktu 

s klienty vyhýbají příliš autoritativnímu, mentorskému (úřednickému) vystupování 

(A1.3). KR2 si v tomto smyslu velmi zakládá na tom, aby klient získal pocit, ţe mu 

můţe porozumět i přes velký věkový rozdíl, ţe je schopná ho pochopit, a tudíţ mu být 

oporou v tom, co proţívá. Všichni kurátoři mají společné tendence chovat se ke 

klientům takovým způsobem, aby měli vědomí podpory (A1.4), tj. ţe mají někoho, kdo 

jim chce pomoci. Jsou tak prakticky sociální oporou svých klientů, která je např. 

Slezáčkovou (2012) vnímána jako tlumič negativních dopadů stresorů fungující ve 

chvíli, kdy se objeví nějaká zátěţová situace. KR5 k tomu, co svým klientům poskytuje, 

mimo jiné uvádí: 

 

 „…podpora, protože tu někdy suplujeme za to prostředí, které by to mělo v prvé 

řadě dávat, což je rodina.“(KR5) 

 

 Podle Balcara (in Langmeier et al., 2010) je jiţ na počátku třeba vytvořit dobrý 

vztah s klientem, neţ se začne se zkoumáním jeho problému. Toto kurátoři vyvracejí, 

neboť nemohou „čekat“ na vytvoření vztahu, musí začít s prací na řešení rizikového 

chování klienta ihned (zpravidla po jeho oznámení policejním orgánem, školou či 

rodiči). Vztah důvěry se podle nich buduje dlouhodobě a v celém průběhu spolupráce, 

přičemţ s některými klienty si vytvoří vztah velmi rychle, s některými třeba aţ za půl 

roku a s některými nikdy. Jak předesílá Balcar (tamtéţ) a shodují se kurátoři, dospívající 

nebývá iniciátorem spolupráce. Následkem negativních zkušeností s dospělými, kteří 

směrem k němu vyjadřují nespokojenost a odmítání přichází často s rezignací nebo 

odporem, proto je třeba získat ho ke spolupráci, a to nejlépe reflexí jeho postojů, obav a 

přání, jejich přijetím a schválením jako pochopitelné a normální. K reflexi tohoto a téţ k 
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psychické odolnosti klientů přispívá podle kurátorů empatie (A2), kdy se snaţí 

porozumět klientům vcítěním se do jejich proţívání i rizikového chování, resp. co je 

vede k tomu, ţe se chovají agresivně, experimentují s návykovými látkami a jiné. Podle 

Vymětala (1996) empatický pracovník vyvolává u klienta pocit blízkosti a důvěry, kdy 

zaţívá opravdový zájem o sebe a pochopení, coţ ho uklidňuje a zvyšuje jeho sebeúctu a 

pozitivní vztah k sobě. Pro mnohé to bývá zcela nová (emočně korektivní) zkušenost, 

která vede ke změnám v sebepojetí, coţ můţe mít za následek změnu chování klienta, 

přehodnocení vztahů či ţivotního stylu. V tomto smyslu tedy skutečně empatie přispívá 

ke zvýšování psychické odolnosti. 

 Vědomě určovat obsah rozhovorů s klienty (A3) je podle kurátorů součást 

posilování resilience. V rámci rozhovorů s klienty, coţ kurátoři udávají jako hlavní 

metodu své práce, se věnují jak problémům klienta v podobě jeho rizikového chování, 

tak i pozitivním tématům. V praxi se snaţí tato témata vyvaţovat proto, aby s klientem 

nemluvili jen o negativních věcech. K nejčastějším takovým tématům, která se objevují 

v rozhovorech s klienty a o kterých klienti zpravidla neradi nebo obtíţně hovoří, řadí 

kurátoři problémy v rodině (vztahové problémy, konflikty a násilí mezi členy rodiny, 

závislosti rodičů). Pak jsou to konkrétní projevy rizikového chování klienta jako např. 

chování vůči učitelům, záškoláctví, trestná činnost, sebedestruktivní ţivotní styl 

v podobě závislostí. Jedná se v základu o rozhovor o problému, o rozbor stávající 

situace, aby se v ní klienti lépe orientovali, o hledání příčin rizikového chování klienta 

včetně projevení emocí s tímto chováním spojené. Podle Křivohlavého (2001) je jedním 

z moţných nástrojů budování resilience zmíněná ventilace emocí, kdy klient pojmenuje 

a zveřejní proţívané emoce související s ţivotními obtíţemi (na které můţe reagovat 

rizikovým způsobem) a je mu pomoţeno emoce pozitivně ovlivnit a s obtíţemi se tak 

lépe vyrovnat.  

 Rozhovor podle kurátorů prakticky vţdy obsahuje téma zodpovědnosti klienta za 

své chování a uvědomování důsledků z této zodpovědnosti plynoucí (např. při jeho 

trestním stíhání), protoţe uvědomění klienta v tomto povaţují za stěţejní moment, od 

kterého můţe začít klient své chování měnit. Jedná se o vedení klienta k pochopení 

svého vlastního vlivu na situaci a své chování, o čemţ se zmiňuje vícero autorů, např. 

Šolcová (2009) či Křivohlavý (2001), podle kterých jedinec s tímto pocitem vlastního 

vlivu má lepší vyhlídky zvládnout různé těţkosti. Rozhovor však podle všech kurátorů 
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vţdy obsahuje také moţnosti řešení problémové situace, podporu a motivaci klienta 

včetně nástinu přínosů (KR3, KR4, K6) pro něj, jestliţe se přestane chovat rizikově, 

např. jak se mu změní ţivot, kdyţ přestane uţívat drogy.  

 Kurátoři zařazují do svých rozhovorů s klienty i témata, na které dobře reagují a 

které působí podpůrně. Rozlišila jsem dvě skupiny těchto pozitivních témat. První 

skupina obsahuje úspěchy klientů (např. ve škole či sportu), jejich silné stránky 

(konkrétní projevy v chování) a zájmy. Rozmluva o nich přináší klientům především 

radost, potěšení a dobrý pocit ze sebe. Druhá skupina zahrnuje naplňování dílčích cílů 

spolupráce, to je např. pozitivní úprava vztahů v rodině nebo pozitivní změna v chování 

klienta. Obecně zapojováním pozitivních témat do rozhovoru a poskytováním pozitivní 

zpětné vazby k osobám klientů jde o to ukázat jim, ţe i přesto, ţe kurátor nemůţe 

schvalovat jejich rizikové chování, tak shledává, ţe mají kladné vlastnosti, kterých by si 

měli všímat a rozvíjet je, obecně, ţe „za něco stojí“. Je to cesta úpravy jejich 

negativního sebepojetí a cesta prohlubování vzájemného vztahu. 

 Dotazovaní kurátoři mají tendence vést rozhovory s klienty na bázi partnerství, 

nedirektivní podpůrnou formou. U KR5 nacházím něco odlišného, a to zvýšenou 

potřebu v kontaktu s klientem projevit autoritu. Podle ní je důleţité jasně klientovi 

stanovit pravidla, aby věděl „kdo je kdo“, a tím vyvaţovat podpůrnou a represivní 

sloţku kurátorské práce. Domnívám se, ţe všichni kurátoři vycházejí ze svých 

zkušeností při práci s klienty včetně vedení rozhovoru a také ze své povahové 

zaloţenosti. KR5 se tedy moţná osvědčil autoritativnější způsob práce s klientem nebo 

si tímto uspokojuje své osobní potřeby. Důvodů můţe být samozřejmě více. Jedlička et 

al. (2004) myslí, ţe obsah rozhovoru vedený nedirektivní formou směřuje k duševnímu 

zklidnění klienta a zpřehlednění situace. Jde v něm také o navození určitého 

rozumového odstupu. Tento způsob rozhovoru vhodný k posilování psychické odolnosti 

klienta nacházím u všech kurátorů vyjma KR5, kde je to nejednoznačné. 

 V rámci rozhovorů za účelem posílení psychické odolnosti všichni kurátoři své 

klienty upřímně a otevřeně oceňují a chválí (A4). Povaţují za důleţité říkat svým 

klientům, čeho si na nich cení, jaká mají pozitiva, co u nich kladně hodnotí nebo v čem 

se zachovali dobře. Podle Balcara (in Langmeier et al., 2010) je oceňování a chválení 

příkladem kladného zpevňování ţádoucího chování, coţ kurátoři praktikují.  

 Další cestou je motivace a povzbuzování (A5) ve smyslu podpory aktivity klienta 
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při řešení své zátěţové situace nebo „jen“ adaptaci na ni a ve smyslu dodávání naděje, 

ţe klientovy problémy jsou zvládnutelné a ţe je zvládne. Prakticky je základem určité 

přesvědčování pesimisticky laděných klientů o jejich kompetencích a schopnostech 

zvládnout situaci, porvat se s problémem, do kterého se třeba i vlastním přičiněním 

dostali. Tento nástroj posilování resilience Křivohlavý (2001) nazývá kognitivním 

ovlivňováním. Současně jde rovněţ u klientů o podporu jejich vědomí vlastní účinnosti, 

ale i záţitku smyslu vlastního snaţení, jak se o něm v souvislosti s dospíváním zmiňuje 

např. Macek (2003) či Lukasová (1997). 

 Uţívání uvedených postupů vede podle kurátorů klienty ke změně úhlu pohledu 

na sebe a situaci (A6), coţ povaţují za stěţejní při posilování jejich psychické 

odolnosti. Jde o posilování jejich vědomí vlastní hodnoty, sebejistoty a sebedůvěry. 

Např. KR5 shledává potřebu dávat klientovi najevo, ţe je člověk, který má právo říkat 

svůj názor, má svá práva i povinnosti jako kaţdý jiný. Jde o to, aby se necítil 

podceňován, aby se u něj zvýšil pocit vlastní hodnoty, protoţe pak se mohou společně 

posouvat dál, zabývat se třeba i hodnotovým ţebříčkem klienta. Jak uvádí Balcar (in 

Langmeier et al., 2010), je třeba ukázat dospívajícímu, ţe ho bereme jako plnoprávnou 

osobu a partnera, na kterém nám záleţí a zdůrazňovat jeho vlastní schopnosti zvládat 

situaci a samostatně řešit problémy, aby se nestal na pomoci pracovníka závislý. 

Uspokojení uvedených potřeb vědomí vlastní účinnosti a vědomí vlastní hodnoty vede 

podle Baumeistera (in Slezáčková, 2012) k pocitu smysluplnosti ţivota, který u 

dospívajících zdůrazňuje Langmeier et al. (2010) a který je podle Seligmana (2003) 

jedním z pilířů ţivotní spokojenosti. 

 

 „Vždycky je v každém člověku něco dobrého, takže zdůrazním to, že vidím v něm 

několik nebo hodně dobrých věcí, tak mu je vyjmenuju, aby si to on uvědomil, protože 

on to třeba vůbec za pozitivum nevnímá, on to třeba považuje za normální, nikdy třeba 

nad tím ani nepřemýšlel … chceme prostě človíčka nastavit tak nějak jako pozitivněji, 

aby si uvědomil tu svoji sebehodnotu…“ (KR2) 

 

Subkategorie B: Kultivace potenciálu klientů  

 

Samostatným podtématem, jak kurátoři pracují na psychické odolnosti klientů vedle 
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zmíněných hlavních cest posilování, se ukázala oblast práce se silnými stránkami a 

dalšími pozitivy (B1) klientů. Kurátoři shodně uvádějí, ţe se v rámci spolupráce 

s klienty snaţí všímat jejich pozitivních vlastností, pozitivních projevů v chování, 

zajímají se o záliby klientů, o jejich volnočasové aktivity, neboť si zejména díky 

zkušenostem uvědomují, ţe se nelze zaměřovat jenom na negativní věci kolem a uvnitř 

klienta. Příkladem silných stránek klientů je podle KR1, KR2 a KR6 určitá 

cílevědomost a chuť něčeho v ţivotě dosáhnout (byť často motivovaná snahou dokázat 

svým rodičům, ţe za něco stojí). KR3, KR4 a KR5 zase zmiňovali otevřenost, zvídavost 

a přátelskost klientů.  

 Kurátoři chápou jako posilování silných stránek a dalších pozitiv klientů jiţ to, 

ţe těmto kladným aspektům věnují pozornost. Příčinou toho můţe být, ţe si uvědomují, 

ţe by se jimi zabývat nemuseli, protoţe to není v jejich zaběhnuté praxi očekáváno a je 

to stále věc vedlejší, jak naznačila polovina z nich. Nicméně KR3 vnímá posilování 

silných stránek jako přímou součást své práce, kdy k tomu uvádí: 

 

 „Často se stává, že klienti poslouchají ze všech stran, že jsou k ničemu, že nic 

nedokážou, nic z nich nebude, a to je právě moje práce, posilovat ty silnější stránky 

povahový, to dobrý v nich, aby převážilo.“(KR3) 

 

 Dalším krokem posilování je podle kurátorů rozhovor, ve kterém se uvedeným 

kladným aspektům osobnosti klienta věnují. Jde o pozitivní témata, jak jiţ byla 

předestřena dříve a která klienti podle kurátorů kladně vnímají, která napomáhají 

prohloubení vztahu mezi kurátorem a klientem a která pomáhají hlavně tomu, aby si 

klient na sebe utvořil pozitivnější náhled. Podle Slezáčkové (2012) je základem 

vytvoření pozitivní představy o sobě a pozitivního sebehodnocení sebepoznání, které 

znamená zejména identifikaci svých kladných vlastností a schopností. V rámci 

rozhovoru tak jde podle kurátorů prakticky o hledání toho, v čem je klient dobrý a daří 

se mu (sport, učení aj.), co rád dělá ve volném čase, o co se zajímá. Jde však také o 

poskytování zpětné vazby k pozitivním projevům chování klienta jako je např. jeho 

vystupování v kontaktu s kurátorem, nebo zlepšení v chování na půdě školy či pomoc 

v rodině. Kurátorky KR2 a KR6 tato témata navíc rozšiřují o přání, vize a plány klientů 

do budoucna, protoţe jsou přesvědčeny, ţe tím jejich psychickou odolnost, aktivitu a 
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pozitivitu také podpoří.  

 Polovina kurátorů (KR2, KR4, KR6) je přímo aktivní v tom, aby klientovi 

nabídli či zajistili např. sportovní krouţek nebo jinou organizovanou volnočasovou 

aktivitu, pokud zjistí, ţe jsou v něčem konkrétním klienti dobří a mají zájem se v této 

oblasti realizovat. Ve své motivaci k této své aktivitě se liší. KR2 tím zamýšlí, aby se 

klient přesvědčil v praxi, ţe skutečně je v něčem dobrý, aby zaţil reálný úspěch. KR4 

sdělila, ţe povaţuje za správné dospívajícím čas vyplňovat, aby se „neflákali“ po venku. 

KR6 projevuje zvýšený zájem o to, jestli o vlastnosti dotyčného klienta, o které je 

přesvědčená, ţe je u něj silná, zda o ní ví on i jeho rodiče a co s tím dělají. Zvlášť 

v případech, kdy je klient cílevědomý a lehce namotivovatelný, tak se tím zabývá, aby 

své silné stránky někde vytěţil.  

 Celkově pak kurátoři projevují pochvaly, uznání a ocenění svým klientům. 

Motivují je k pokračování v tom, co dělají správně a co je u nich v jakémkoli směru 

pozitivní, povzbuzují je do dalších vhodných aktivit (např. brigád), kde by se mohli cítit 

uţiteční. Podle Jedličky et al. (2004) hraje tato emoční podpora u dospívajících včetně 

potvrzení jejich (ne)správnosti chování neopomenutelnou roli při vypořádávání se 

s ţivotními obtíţemi.  

 

8.2 Nastavení a rozvoj naučeného optimismu 

 

Činnost kurátorů zaměřená do nastavení a rozvoje naučeného optimismu u klientů 

zahrnuje dvě oblasti: 

A) korekce vysvětlovacího stylu – kurátor jako optimista (A1), pasivní oběť versus 

aktivní optimista (A2), jak klient myslí, tak se cítí (A3), katastrofické scénáře versus 

lepší zítřky (A4), na všem se dá najít něco pozitivního (A5) 

B) další strategie – komunikace o radostech a silných stránkách (B1) 

 

Subkategorie A: Korekce vysvětlovacího stylu 

 

Jak bylo jiţ dříve uvedeno, kurátoři vnímají většinu svých klientů jako pesimisty či aţ 

jako jedince s naučenou bezmocností. V praxi přispívají ke korekci vysvětlovacího stylu 

klientů (Seligman, 2006), tj. toho, jak si vysvětlují nepříznivé ţivotní události, jak 
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hodnotí např. svůj neúspěch, různými způsoby, které jsou předmětem této části práce.  

 Respondentky KR1, KR2 a KR4 se v kontaktu s klienty projevují jako 

optimistky (A1), neboť mají za to, ţe jinak by těţko mohly své klienty k optimismu vést. 

Chtějí, aby klienti na nich optimismus viděli, kdyţ spolu probírají různé situace, aby jim 

tak ukazovaly, jak jinak, neţ jsou zvyklí, lze k problému přistupovat. V určitém smyslu 

jdou příkladem, coţ Matoušek a Kroftová (2003) uvádějí jako jeden z optimálních 

osobnostních rysů pracovníka s rizikovou mládeţí.  

 Vzhledem k tomu, ţe klienti bývají mnohdy pasivními oběťmi (viz Röhr, 2013), 

snaţí se kurátoři KR2, KR3, KR4 a KR6 o to, aby se v průběhu spolupráce 

prostřednictvím vztahu a rozhovorů stávali z klientů postupně aktivní optimisté (A2). To 

znamená v jejich podání vedení klientů k tomu, aby se nenechávali „semílat“ 

okolnostmi nebo vlivem ostatních lidí (rodiči, partou kamarádů) a „nevymlouvali“ se na 

to, ţe se chovají rizikově kvůli někomu (např. otci, se kterým nevychází) nebo něčemu 

(např. vyloučení ze školy), ale snaţili se jakýmkoliv nepřízním aktivně vzdorovat, 

postavit se. KR6 se v praxi snaţí o toto vedení, aby klient neměl stále pocit, ţe „on 

jediný je chudák, kterému se to či ono děje, na kterého se seslalo všechno zlo světa“. 

Motivuje klienty v tom, co oni sami mohou udělat, aby se cítili lépe, aby se jim dařilo 

lépe, aby došli k uvědomění, ţe oni sami zásadně rozhodují, jak se jim povede, ţe mají 

svůj osud v rukou především oni. KR2 vede klienty k tomu, aby se sami snaţili svoji 

situaci, ve které se necítí dobře a kvůli které se třeba dopouští různých přestupků, 

změnit. Podle KR3 můţe kaţdý dosáhnout toho, co v ţivotě chce, ale musí za tím jít, 

něco pro to udělat, coţ znamená i v případě klienta vyvinout úsilí a změnit svůj přístup 

k sobě a k situaci, kterou zaţívá. Na této bázi kurátoři jednají se svými klienty, aby jim 

rozšířili zorné pole vnímání sebe sama a toho, co dělají a aby se postavili k problémům 

včetně těch, které sami vytvořili, čelem a měli pak ze své aktivity, snahy a obecně sebe 

sama lepší pocit. Jak uvádí Balcar (in Langmeier et al., 2010), překonání proţívané 

nehodnoty nebo smysluprázdnoty své osobní situace (kterou u klientů kurátoři často 

pozorují) spočívá v tom, ţe si člověk najde ve svém ţivotě věci, které mu stojí za snahu. 

Mohou to být třeba mezilidské vztahy nebo „jen vzdor“ nepříjemným ţivotním 

skutečnostem. Je to prakticky součást hledačské aktivity podle Smékala (2002), o coţ 

kurátoři usilují, aby se klienti naučili a prováděli, protoţe aktivní postoj přispívá 

k psychické pohodě a posilování psychické odolnosti (Smékal, tamtéţ). Navíc Lukasová 
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(1997) uvádí, ţe dospívající lidé rádi vzdorují, patří to k jejich vývojovému období, a 

tak by měli vzdorovat i svému nepříznivému osudu, svým negativním vlivům z okolí, 

coţ se uvedení kurátoři svým způsobem snaţí klientům ukázat.  

 Přesvědčení KR2 a KR6 o tom, ţe jak klient myslí, tak se cítí (A3), lze vnímat 

jako důvod, proč se u klientů snaţí korigovat jejich myšlení. Současně jsou důvodem 

podle KR1, KR2, KR3, KR4 a KR6 katastrofické scénáře klientů. Ellis a MacLaren 

(2005) doporučují hledat kognitivní „chyby“ (iracionální přesvědčení) v tom, jak si dítě 

vytváří obraz o světě a o pravidlech dění v něm, kterými se pak ve svém proţívání a 

chování řídí, protoţe těmito lze vysvětlit jeho patologické selhávání v různých situacích, 

vztazích a činnostech. Často selhávají v důsledku stresu, který si sami působí tím, jak 

situace pro sebe hodnotí, mívají podobu soukromého komentáře zpravidla s 

katastrofickým významem. Kurátoři podobně shledávají, ţe klienti si o sobě nemyslí 

příliš dobrého, proţívají se vesměs negativně, nevěří ve své schopnosti či moţnosti řešit 

svůj problém. Díky proţitým negativním zkušenostem myslí, ţe ani v budoucnu 

nemohou být úspěšní, ocenění okolím nebo zkrátka jiní neţ jsou teď. Jsou prakticky 

přesvědčeni o svém nezdaru a bezmoci uţ dopředu. Proto je podle uvedených kurátorů 

nezbytné hovořit s klienty o lepších zítřcích (A4), a dodávat jim tak naději. V tomto 

smyslu je pro uvedené kurátory společné, ţe se vyjadřují k tomu, jak klient věci (např. 

konfliktní rodinnou situaci, špatný posudek učitele, odmítání kolektivem ve třídě) vidí, 

chápe, proţívá a jak podle toho jedná. KR2 se zajímá i o očekávání klienta do budoucna 

týkající se jeho ţivota, co přitom proţívá, zda více obav neţ třeba radosti. KR3 pracuje 

na tom, aby klient neviděl svou situaci jenom negativně, zajímá se o to, proč to tak 

vlastně vůbec vidí, co ho k tomu vede. Dodává mu sebevědomé pocity, hovoří o 

moţnostech zvládání toho, co proţívá, ţe existuje cesta ven. KR4 vysvětluje klientům, 

jak i jinak mohou svou situaci vidět, ţe to, co si říkají, neznamená, ţe to tak skutečně je, 

aby si uvědomili, ţe to jsou zpravidla neověřené domněnky. KR6 hovoří s klienty v tom 

smyslu, ţe svět nekončí jejich neúspěchem (ani kdyţ je opakovaný), ale ani např. 

trestným činem, který spáchali. Podle Macka (2003) je pro dospívající typické černo-

bílé vidění světa, coţ zde kurátoři v podstatě potvrzují. Je dobré toto jejich vidění 

osvěţit, vhodným způsobem rozšířit, aby neupadali do deprese a existenciální frustrace.  

 Podle KR1, KR2, KR5 a KR6 se prakticky na kaţdé situaci, i kdyţ je těţká, a na 

kaţdé špatné zkušenosti, dá najít něco pozitivního (A5). Snaţí se tedy dovést klienta 
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k přesvědčení, ţe kaţdá situace má řešení, k čemuţ je dobré umět si vytvořit rozumový i 

emoční odstup, a ţe vedle řešení můţe také najít i něco pozitivního (přinejmenším další 

zkušenost pro sebe nebo ještě lépe zjištění, ţe situaci ve výsledku zvládnul). KR1 navíc 

směřuje komunikaci s klientem tím směrem, aby pochopil, ţe se i prostřednictvím toho 

špatného můţe něčemu naučit nebo se alespoň poučit. KR5 provádí v praxi například to, 

ţe klientovi uvádí příklady jiných osob, které měly podobné trápení jako on, čím si 

prošly, co si z toho pozitivního odnesly, kam je to posunulo.  

  

Subkategorie B: Další strategie 

 

Polovina kurátorů (KR2, KR5 a KR6) povaţuje za součást nastavení a rozvoje 

optimismu u klientů také komunikaci o radostech a silných stránkách (B1), které klienti 

mají a které rovněţ posilují jejich psychickou odolnost. KR2 a KR6 komunikaci staví i 

na vizích, přáních a plánech do budoucna, KR5 se spíše zaměřuje na přítomnost klienta, 

na to, co ho těší v současnosti, také odlehčuje „některé věci“ tím, ţe záměrně při 

rozhovoru s klientem odběhne k tématu, který ho zajímá, o kterém se rád baví a který ho 

přivede do stavu pohody. KR6 uvádí jako příklad rozhovor s klientem o jeho dívce, o 

tom, jak si uţil prázdniny, o pěkném školním vysvědčení. 

 

Datová triangulace: 

Při porovnání odpovědí všech respondentů z oblasti práce kurátorů s resiliencí a 

naučeným optimismem u klientů nacházím shody v tématu rozhovorů.  

 

Obsah rozhovorů   

 Předně všichni klienti uvedli, ţe jim pomáhají rozhovory se svými kurátory, kdy 

spolu mluví o problémech, které mají. Např. KL5 s kurátorkou probírá různé věci, co 

má na srdci a za to je rád. KL6 oceňuje rady kurátorky, kdy ho vede k tomu, jak se 

můţe v situacích, ve kterých si je nejistý, zachovat, rozšiřuje mu tak úhel pohledu, coţ 

uţ se mu osvědčilo (okolí ho začalo brát jinak, tj. lépe neţ dříve). Ještě více klientům 

pomáhají rozhovory o moţnostech řešení problémové situace spojené s motivací, 

aktivizací a podporou. Stěţejně vědomí podpory je pro klienty přínosné. Za uţitečnou 

také klienti povaţují spolupráci s kurátorem na uvědomování důsledků plynoucích 
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z jejich rizikového chování a poskytování zpětné vazby. 

 Čtyři z šesti klientů potvrdili, ţe se s kurátorem baví o svých silných stránkách, 

kurátoři je za ně oceňují a chválí, coţ chápou tak, ţe na nich tímto pracují. KL2 a KL6 

si nemyslí, ţe by s kurátorem na svých přednostech konkrétně pracovali, mohou ale říci, 

ţe se kurátor zajímá o to, jak se jim daří, co je u nich nového, čemu se rádi věnují a 

podobně. Zároveň nedokázali sdělit, jak by kurátor mohl na jejich přednostech pracovat. 

 Klienti prezentovali své přesvědčení, ţe jsou věci, kterých si na nich kurátoři 

cení. Jsou to zejména pozitivní změny v jejich chování, coţ jim kurátoři dávají najevo 

konkrétním pojmenováním těchto změn a jejich pochválením.  

 KL5 a KL6 pomáhá rozmluva o jejich lepší budoucnosti včetně motivace a 

povzbuzování, aby jí šli naproti. Toto téma jsem však identifikovala pouze u kurátorky 

KR6 (vedle KR2, kdy zase naproti ní toto téma nezmiňuje její KL2). KR6 tedy naplňuje 

potřebu svého klienta KL6 mluvit o jeho budoucích dobrých vyhlídkách. Kurátorka 

KR5 tuto potřebu u klienta KL5 také naplňuje, avšak pravděpodobně si není vědoma její 

důleţitosti, neboť téma lepší budoucnosti v rozhovoru nezmínila. Příčinou můţe být její 

18letá kurátorská praxe, která ji naučila zaměřovat pozornost při práci s dospívajícími 

hlavně do přítomnosti, do řešení aktuální situace. Příčinou však můţe být také pouhé 

opomenutí uvedení tohoto tématu v rozhovoru. 

 Vysloveně rozpory mezi kurátory a klienty nebyly. Přikláním se však k tomu, ţe 

klienti identifikovali rozhovory s kurátory o škále různých témat jako to, co jim pomáhá 

obecně. Domnívám se, ţe klienti zároveň usuzují, ţe jsou to metody, kterými kurátoři 

posilují jejich psychickou odolnost a optimismus. Vysvětluji si to tím, ţe klienti 

nedokáţí rozlišit, co je „běţná“ práce kurátora a co práce na jejich resilienci a 

optimismu. Klienti neuměli prakticky vůbec odpovědět na otázku, jakým způsobem 

kurátor pracuje na jejich optimismu. Odpovědi klientů byly náznakové. Pouze KL5 

předeslal, ţe tím „ţe je optimistická a mluví na férovku“. KL6 směřoval svou odpověď 

na to, ţe ho kurátorka ţene dopředu tím, ţe se s ním baví o „dobré cestě“. Nicméně nic, 

co klienti sdělili, zároveň nenasvědčuje tomu, ţe by kurátoři nebyli činní v oblasti jejich 

resilience a naučeného optimismu.  
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8.3 Dílčí závěr 

 

DVO3: „Jak kurátoři pro děti a mládež pracují s resiliencí a naučeným optimismem při 

práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním?“ Odpověď má dvě části, kaţdá se 

týká jednoho z konceptů. 

 

1. část 

Intervence kurátorů, bez ohledu na jejich věk a kurátorské zkušenosti, do rizikového 

chování klientů a stejně tak do posilování jejich psychické odolnosti vedou skrze vztah 

mezi kurátorem a klientem, což vypovídá o tom, že bez něj jsou kurátoři v těchto 

oblastech prakticky neúčinní. Ke svým klientům se proto chovají empaticky, čímž 

směřují také ke zlepšení vztahu klienta k sobě samému. Podle kurátorů je totiž pozitivní 

sebehodnocení klientů z hlediska zvyšování jejich resilience klíčové. Primárním 

způsobem práce na resilienci v rámci vztahu jsou rozhovory vedené s klienty. 

 V rámci rozhovorů zacílených na změnu negativního sebepojetí klientů a na 

změnu jejich náhledu na situaci, ve které se nacházejí, věnují kurátoři pozornost rozboru 

rizikového chování klientů (příčin a důsledků), dávají svým klientům moţnost sdílet své 

problémy a negativní proţitky, ventilovat své emoce, věnují se uvědomování 

zodpovědnosti klientů za své chování. Kurátoři prostřednictvím rozhovorů nedirektivní 

podpůrnou formou dále intervenují do pochybností klientů o své vlastní účinnosti 

zahrnující představu o nedostatku vlastních kompetencí a schopností zvládnout situaci, 

obstát při řešení problému. Tyto představy zahrnující naučenou bezmocnost se kurátoři 

snaţí měnit kognitivním ovlivňováním (viz Křivohlavý, 2001). Vyuţívají dále techniku 

kladného zpevňování ţádoucího chování (Langmeier et al., 2010), oceňují své klienty, 

motivují a povzbuzují je k aktivitě při řešení problémů, lze říci, ţe je zplnomocňují. 

Rovněţ jim za účelem posílení psychické odolnosti poskytují emoční podporu včetně 

emočně korektivní zkušenosti (Jedlička et al., 2004, Vymětal, 1996). Ze shodného 

vyjádření kurátorů a klientů vyplývá, ţe kurátoři jsou pro své klienty sociální oporou, 

coţ řada autorů (např. Slezáčková, 2012) chápe jako jeden ze zdrojů resilience. 

Současně kurátoři navozují témata týkající se rodinného zázemí klientů, jejich 

působení ve škole a mezi vrstevníky, neboť jsou s rizikovým chováním a psychickou 

odolností spojeny. Do komunikace s klienty neméně zapojují podpůrná témata, např. 



 94 

silné stránky klientů, jejich úspěchy, zájmy, pozitivní projevy v chování za účelem 

zvýšení jejich vědomí vlastní hodnoty.  

 Poměrně zajímavé je zjištění, ţe dvě kurátorky (KR2 a KR6) se v řadě aspektů 

shodují. Obě rozšiřují klienty pozitivně proţívaná témata o přání, vize a plány klientů 

do budoucna, protoţe si uvědomují důleţitost hovoru o těchto vyhlídkách pro klienty. 

Obě jsou také činné při zajišťování aktivit pro klienty, kde by se tito mohli realizovat, 

zaţít úspěch a kde by své silné stránky vytěţili. Shodně téţ prezentovaly, ţe ve svých 

klientech často jako přednost vidí cílevědomost a chuť něčeho v ţivotě dosáhnout. 

Konečně obě také vnímají optimismus jako chybějící faktor u klientů, kterému je třeba 

věnovat se při posilování jejich resilience. Kurátorky přes tyto shody nemají společné 

osobní ukazatele, výrazně se odlišují věkem i kurátorskou praxí. Nabízí se vysvětlení, 

ţe jejich individuální práce s klientem má podobný charakter, kdy jsou si blízké v tom, 

co ve své přímé práci s klienty preferují a povaţují za významné.  

 

2. část 

Kurátoři pracují s naučeným optimismem u svých klientů tím způsobem, že se v rámci 

rozhovorů s klienty zaměřují na jejich pesimistický způsob vysvětlení nepříznivých 

situací, ve kterých se klienti nacházejí. Vzhledem k tomu, že většina klientů disponuje 

naučenou bezmocností, snaží se kurátoři o postupnou změnu pesimistického 

vysvětlovacího stylu klientů v optimističtější. Za tímto účelem kurátoři prostřednictvím 

vztahu a rozhovorů motivují a podporují své klienty ke změně pohledu na sebe a 

zátěžovou situaci do pozitivnější roviny. Kurátoři vedou své klienty k řešení problémů, 

k hledání možných pozitiv, které by se v problémech mohly ukrývat.  

 Vyjma jednoho kurátoři prezentovali svou aktivitu ve změně myšlení klientů, 

konkrétně změně jejich přesvědčení o své neschopnosti, bezmoci, neúspěšnosti. 

Vyuţívají svého nadějného myšlení, kdy vysvětlují klientům, ţe pro ně není dobré 

upadat do beznaděje, ale naopak je třeba být iniciativní, věřit ve své schopnosti a 

moţnosti vypořádávat se s problémy, a reagovat na stresory jiným způsobem, nikoli 

rizikově např. v podobě útěku do závislostí. Snaţí se vést klienty k přesvědčení o 

moţnostech zvládání a řešení situace za pomocí rozumového a emočního odstupu a 

nacházení pozitiv i v těţkostech.  

 Kurátoři, kteří se pokouší o to, aby se klienti necítili jako pasivní oběti okolností, 
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osudu či rodinných nepřízní, aby nemysleli pouze negativně (příp. černobíle) a 

nezveličovali své nezdary, svou neschopnost a tím i pocit nesebehodnoty se v kontaktu 

s klienty vyjadřují k tomu, jak uvaţují o sobě, svých problémech včetně toho, jak si 

vysvětlují příčiny svých problémů. Rozebírají tak klientův náhled na sebe sama, své 

(rizikové) chování, svůj postoj k situaci (rodinné, školní aj.), čímţ pracují na budování 

pozitivního sebeobrazu klienta. Polovina kurátorů rovněţ ovlivňuje pesimismus klientů 

tím, ţe v kontaktu s nimi vystupují optimisticky a i tím jim předávají jiný náhled na 

sebe a své potíţe.  

 Někteří z kurátorů pak za účelem nastavení a rozvoje optimismu u svých klientů 

s nimi hovoří o jejich přednostech a dalších pozitivních tématech (z hlediska 

současnosti i budoucnosti jako jsou stávající radosti klienta, ale také přání nebo plány 

klienta), které působí podpůrně stran optimismu i psychické odolnosti.  
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Závěr 

V závěrečné části své diplomové práce uvádím odpověď na hlavní výzkumnou otázku, 

předkládám intervenční proměnné, navrhuji doporučení pro praxi a další výzkum. 

 

1 Zodpovězení hlavní výzkumné otázky 

 

Odpověď na hlavní výzkumnou otázku „Jaký postoj zaujímají kurátoři pro děti a 

mládež k resilienci a naučenému optimismu při práci s dospívajícími klienty s rizikovým 

chováním?“ rozděluji do dvou odstavců. V prvním odstavci zodpovídám část HVO 

týkající se postoje kurátorů k resilienci a ve druhém odstavci pak uvádím odpověď na 

část HVO vztahující se k postoji kurátorů k naučenému optimismu.  

  

Z hlediska kognitivní složky postoje vnímají kurátoři resilienci svých klientů jako 

jejich slabé místo, které je jednou z příčin jejich rizikového chování, kdy dospívající 

zpravidla při setkání se zátěžovou situací neumějí či nejsou schopni ji konstruktivně 

řešit či se s ní vyrovnat bez toho, aniž by reagovali způsoby, které pro ně samotné či pro 

jejich okolí jsou rizikové. Z toho důvodu kurátoři zastávají názor, že je žádoucí se 

resilienci klientů věnovat, neboť práce na ní může přinést vedle dalších pozitiv jako je 

kladnější prožívání klientů také eliminaci jejich problémového chování. Na emocionální 

úrovni postoje prožívají kurátoři různorodé libé i nelibé pocity, které se odvíjejí stěžejně 

od míry resilience, kterou daný klient disponuje. Konativní složka postoje je u kurátorů 

charakteristická zejména utvářením vztahu s klienty za účelem navození důvěry a 

vědomí opory. Dále práce kurátorů na resilienci klientů spočívá v rozhovorech, kterými 

směřují ke zlepšení jejich stávajícího sebeobrazu. 

 Z hlediska kognitivní složky postoje vnímají kurátoři naučený optimismus jako 

způsob, kterým je možné ovlivňovat pesimismus a naučenou bezmocnost klientů a tímto 

jejich přístup k řešení svých problémů. V rámci emocionální složky postoje u kurátorů 

dochází ke kladným pocitům jako je radost, pocit lepší spolupráce a její větší úspěšnosti 

u klientů vykazujících znaky naučeného optimismu či nadějného myšlení. Dlouhodobá 

spolupráce s klienty s naučenou bezmocností u nich vyvolává nelibé pocity smutku a 

bezmoci. Jedinou kladnou emocí, která zůstává v kurátorech při spolupráci 
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s pesimistickým a „bezmocným“ klientem nejdéle, je naděje. V rámci konativní složky 

postoje kurátoři vedou své klienty za účelem zvýšení míry jejich optimismu k polemice 

s vlastními negativními myšlenkami, představami a názory o sobě a své situaci či 

problému. Vedou je ke změně úhlu pohledu na zátěžovou situaci a jejich schopnosti a 

možnosti, kterými disponují pro její vyřešení.  

  

 Dále se věnuji i některým poznatkům vycházejícím z hledání vztahů mezi 

jednotlivými sloţkami postoje a různými kategoriemi mezi těmito sloţkami.  

V kognitivní sloţce postoje (kategorie Charakteristika odolnosti), kurátoři míní, 

ţe zátěţové situace, které jejich klienti nezvládají, a proto na ně reagují různými druhy 

rizikového chování, se objevují díky problémům ve vztahu klienta a prostředí (rodina, 

škola, parta vrstevníků). V rámci konativní sloţky postoje v kategorii Posilování 

psychické odolnosti a téţ (neinterpretované) kategorii Význam kurátorství však kurátoři 

nezaměřují svou činnost do tohoto vztahu. Ačkoliv si tedy myslí, ţe problematický 

vztah mezi klientem a prostředím je příčinou zátěţových situací a následného 

rizikového chování klienta, nevnímají ho jako oblast k posilování, resp. práci na změně, 

a pracují s klientem tak, ţe se ho snaţí zátěţovou situací provést, eliminovat jeho 

problémy (nikoli problémy v prostředí) a budovat u něj psychickou pohodu. Na 

resilienci klienta pracují pomocí činností zaměřených do osobnosti klienta (např. 

navázání vztahu důvěry, empatie, oceňování, motivace aj.), nikoli intervencemi do 

uvedeného problematického vztahu. Vysvětluji si to zaměřením kurátorů do 

mikroúrovně konceptu resilience, kdy se intenzivně věnují přímo dospívajícím klientům 

a pravděpodobně vědomě či i nevědomě tyto hranice neopouštějí, čímţ ponechávají 

vztah klienta s prostředím bez „zásahu“.  

V rámci kognitivní sloţky postoje (subkategorie Přínosy posilování odolnosti) 

kurátoři vnímají, ţe klienti s vyšší mírou resilience předznamenávají klienty, se kterými 

budou mít lepší spolupráci ve smyslu jejich výraznější aktivity a vstřícnosti. V emoční 

rovině (kategorie Emoce spojené s resiliencí) jim taková spolupráce přináší řadu 

kladných pocitů jako je radost, spokojenost a téţ pocit větší úspěšnosti v řešení 

rizikového chování klientů. Někteří kurátoři na sobě pociťují výraznější proţitky toho, 

ţe se u odolnějších klientů více nasazují do spolupráce, protoţe je povaţují za 

nadějnější a mají sklon je upřednostňovat před méně resilientními. Současně se však tito 
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kurátoři řadí mezi ostatní kurátory domnívající se, ţe klientům projevujícím se 

resilientně věnují méně pozornosti oproti ostatním. Je zde tedy současně konzistence 

kognice a emocí v postoji kurátorů v této oblasti, ale zároveň nesoulad u těch kurátorů, 

kteří na jednu stranu proţitkově favoritizují resilientní klienty, ale z hlediska uvědomění 

potřebnosti klientů zase upřednostňují ty nejméně odolné vůči zátěţi. Vysvětlením 

můţe být sympatizování s resilientními klienty za současné domněnky, ţe tito však 

nepotřebují takovou pomoc jako klienti neodolní, opakovaně selhávající při kontaktech 

se zátěţemi. 

 Práce s klienty v pozici pesimistické pasivní oběti vzbuzuje ve všech kurátorech 

pocity bezmoci včetně marnosti vlastní činnosti (kategorie Emoce spojené 

s optimismem). Přesto, jak vyplývá z kategorie Nastavení a rozvoj naučeného 

optimismu, jedna z dotazovaných kurátorek mnohem méně oproti ostatním pracuje na 

posilování optimismu ve svých klientech. Příčinu spatřuji v tom, ţe jako jediná 

z kurátorů se nepovaţuje za optimistku (subkategorie Vnímání optimismu), ani 

neshledává optimismus jevem, kterému by se měla věnovat s cílem posilovat u klientů 

resilienci (subkategorie Oblasti posilování odolnosti), coţ se pak projevuje v konativní 

sloţce jejího postoje a tedy v její (ne)činnosti. 

 Vyjma uvedených poznatků se v souhrnu postoj kurátorů k resilienci a 

naučenému optimismu při práci s klienty z hlediska jeho tří sloţek jeví jako 

konzistentní. Ani klienti, kteří mi ve výzkumu byli nápomocni ve zjištění tohoto 

postoje, ve svých vyjádřeních nerozporují jeho soudrţnost. 

  

V této části závěru bych ráda srovnala některá výzkumná zjištění s odbornou 

literaturou. 

Cílem pracovníka s rizikovou mládeţí má být podle Punové (2012a) zlepšení 

sociálního fungování a proměna sociálního prostředí prostřednictvím podpory 

resilienčních procesů v nich samotných a také v parametrech prostředí. Z výzkumu 

vyplývá, ţe kurátoři reflektují pouze jednu část tohoto cíle, a to podporu resilienčních 

procesů v klientech, zejména podporu jejich silných stránek, pozitivních projevů 

v chování a podporu pozitivity v jejich proţívání. Z vyjádření respondentů se 

nepodávalo, ţe by nějakým způsobem byli kurátoři činní na „proměně“ prostředí, ve 

kterém se jejich klienti pohybují, ani neproměňují sociální podmínky, aby klienty 
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chránili před problémy v sociálním fungování, jak předpokládají Sheafor, Horejsi, 

Horejsi (in Navrátil, 2001). Kurátoři jsou v praxi specialisty v rámci jednoho ze systémů 

konceptu resilience (mikro, mezo, exo a makro systém), a to konkrétně mikrosystému, 

do dalších systémů se neangaţují. 

Punová (2012a, 2012b) dále srovnává patologizující a posilující přístup 

v sociální práci. Intervence u prvně jmenovaného přístupu je orientována na problém 

klienta, kdeţto v rámci posilujícího (resilienčního) přístupu se intervence orientuje na 

moţnosti a schopnosti klienta. V tomto kontextu kurátoři dle zjištění výzkumu 

intervenují v duchu obou přístupů. Jejich práce s dospívajícími klienty s rizikovým 

chováním staví jednak na hledání odpovědi na otázky: Co se stalo špatně a proč? Kde 

nastala chyba? Zabývají se riziky na straně klienta a jeho prostředí, zajímají se o situace, 

za kterých je resilience klientů „zkoušena“. Současně však zohledňují při práci s klienty 

to, co je v nich dobré, silné, co v mikrosystému klienta působí podpůrně, zajímají se o 

klientovy zdroje a potenciál k řešení vlastních potíţí, tedy zastávají i resilienční přístup. 

Jaká je míra jednoho či druhého přístupu v jednání kurátorů z výzkumu neplyne. 

Kurátoři sami neuměli (či moţná nechtěli) vyjádřit poměr, v jakém se věnují rizikovým 

a ochranným faktorům na straně klienta. Lze se však domnívat, ţe se tato míra odvíjí od 

posouzení situace konkrétního klienta konkrétním kurátorem, coţ značí hledisko 

subjektivity v posouzení klientovy situace včetně jeho resilience. V konativní sloţce 

postoje kurátorů se odráţí vlastní preference jednoho či druhého přístupu. 

Kurátoři aţ na některé výjimky, které se ve výzkumu ukázaly, nepracují s 

moţnostmi uplatnit v praktické činnosti pozitivní potenciál klientů, resp. jejich 

přednosti, aby získali záţitek úspěchu a kladné zkušenosti. Jejich aktivita zůstává 

převáţně v rovině slovních vyjádření v podobě poskytování pozitivní zpětné vazby, 

motivace, povzbuzování, oceňování a chválení toho, co klient v sobě pozitivního má a 

co pozitivního koná. V tomto smyslu, domnívám se, mají kurátoři určitý dluh vůči svým 

klientům, který můţe být způsoben pracovní vytíţeností kurátorů, nedostatkem 

příleţitostí v daném regionu k určitým aktivitám, kde by se dospívající mohli a chtěli 

realizovat, ale téţ stereotypním myšlením a strnulostí letitých vzorců jednání kurátorů 

ve spolupráci s klienty.  

Z hlediska naučeného optimismu dále z výzkumu vyplývá, ţe při práci 

s vysvětlovacím stylem klientů, věnují kurátoři pozornost tomu, jak klienti uvaţují a 
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hodnotí negativní události a problémy ve svém ţivotě. Opomíjen je vysvětlovací styl 

pozitivních událostí, záţitků a zkušeností. V tomto směru jsou kurátoři na půli cesty, 

neboť naučený optimismus podle Seligmana (2006) vyţaduje i zamyšlení nad kladnými 

aspekty ţivota, jejich příčinami, nad otázkou osobního vlivu na to, ţe se nějaká 

pozitivní událost stala a jak jsme k ní přispěli, a to se v rámci postoje kurátorů takřka 

neobjevuje. Projevuje se zde tedy tendence kurátorů zaměřovat se do negativních 

stránek ţivota klientů. Vysvětlením můţe být skutečnost, ţe kurátoři povaţují za 

podstatnější zabývat se právě vysvětlovacím stylem negativních jevů v ţivotě klienta, 

protoţe právě ten větší měrou přispívá k tomu, jak se klient cítí a jak následně jedná. 

Příčinou můţe být také to, ţe sami kurátoři, coţ výsledky výzkumu předesílají, nejsou 

plně naučenými optimisty, jak je chápe Seligman (2006). Určitým vysvětlením však 

můţe být jedno z výzkumných zjištění, ţe ţádný z kurátorů nepovaţuje práci s 

(naučeným) optimismem u svých klientů jako cíl své profese, ani jako hlavní náplň své 

činnosti. Kurátoři konají v této oblasti individuálně podle svých dojmů z klienta, podle 

vnímané potřeby v tomto směru klientovi pomoci a pokusit se ho pozitivněji naladit. 

Práce na posilování optimismu klienta je kurátory vnímána a konána jako vedlejší spíše 

situační intervence. Nicméně z výzkumu vyplývá, ţe u klientů s negativním atribučním 

stylem, naučenou bezmocností a rovněţ nízkou resiliencí jednají v souladu s 

doporučením Langmeiera a Krejčířové (in Langmeier et al., 2010), kdy jsou činní ve 

změně sebedestruktivních postojů svých klientů a v posilování jejich sebejistoty a 

sebedůvěry. Stejně tak pomáhají klientům v získávání kontroly nad svými myšlenkami 

(byť hlavně těmi negativními), k čemuţ vybízí zase Seligman (2006).  

Nejen v teoretické části práce, ale i ve výzkumu se prokazuje provázanost 

konceptu resilience a konceptu naučeného optimismu. Schopnost umět flexibilně 

zacházet s optimismem je jedním ze zdrojů resilience (Seligman, 2006), coţ se také 

odráţí v postoji kurátorů, kteří optimismus a nadějné myšlení uplatňují při snaze 

posilovat psychickou odolnost svých klientů. Resilience je bezesporu konceptem širším, 

který naučený optimismus prakticky doplňuje. Kurátoři jsou toho smýšlení, ţe jestliţe 

se posiluje optimismus, dochází současně k posilování odolnosti vůči zátěţím, neboť 

obojí vede k jednomu cíli a tedy shodě obou konceptů – zlepšení sebepojetí, reálné 

hodnocení vlastních předností i slabin, schopnost vidět svůj problém jako výzvu a 

schopnost umět ho konstruktivně řešit.  
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 Ve výzkumu jsem zjišťovala, zda práce na resilienci a naučeném optimismu má 

nějaká rizika či negativa, kde jsou hranice. Kurátoři spatřují riziko ve svém vlastním 

posouzení klientovy resilience. Uvědomují si, ţe mohou usoudit na její niţší nebo 

naopak vyšší míru oproti skutečnosti, coţ by mohlo znamenat poskytnutí neadekvátní 

intervence klientovi. Z hlediska naučeného optimismu kurátoři potvrzují, ţe optimismus 

je třeba uţívat flexibilním způsobem, protoţe ani jeho nelze uţívat vţdy. V tomto 

kontextu má naučený optimismus svá rizika a zároveň hranici vyuţitelnosti. Podle 

kurátorů jednak není vhodný pro kaţdou situaci v ţivotě a jednak je třeba dbát 

opatrnosti v míře jeho pouţití, aby nedošlo ke sníţení pocitu zodpovědnosti klienta. O 

uvedených mezích hovoří sám autor tohoto konceptu M.E.P. Seligman (2006). 

  

2 Intervenční proměnné 

 
V této části se pokusím vystihnout silné a slabé stránky výzkumu, které by mohly 

výsledky realizovaného výzkumu ovlivnit nebo zkreslit. 

Za silnou stránku povaţuji zvolený typ výzkumu. Kvalitativní výzkumná strategie 

s vyuţitím polostrukturovaného rozhovoru mi umoţnila získat podrobnější data a tím 

hlubší informace od respondentů, které jsem vyuţila pro analýzu a interpretaci. Dále za 

silnou stránku povaţuji triangulaci dat, která podporuje věrohodnost výsledků 

interpretace. Mými respondenty byli vedle kurátorů i jejich klienti, takţe jsem za jejich 

pomoci mohla postoj kurátorů k vybraným konceptům lépe rozkrýt. Zároveň si však 

uvědomuji, ţe kurátoři měli tendence oslovit pro rozhovor klienty, kteří jsou 

komunikativní a nestydliví a se kterými mají dlouhodobější spolupracující vztah. A 

právě dobrá kvalita vzájemného vztahu mohla mít částečně vliv na to, co zejména 

klienti uváděli. Domnívám se však, ţe z mé strany nebylo moţné tomuto nijak předejít, 

protoţe jinak bych kurátory při výběru klientů ovlivňovala. Naopak klienti mohli mít 

také určitou obavu z toho, ţe se jejich kurátoři dozví znění jejich odpovědí, opakovaně 

jsem je proto utvrzovala v tom, ţe jejich sdělení zůstane mezi námi, je anonymní, proto 

mohou být zcela upřímní. 

Jako silnou stránku chápu také svoji znalost v oboru a tedy moţné lepší 

uchopení tématu práce. Zároveň vím, ţe by slabinou mého výzkumu mohla být právě 

má zkušenost s kurátorskou praxí a to, ţe jsem podrobila zkoumání skupinu osob, které 
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jsem sama členem. Podle Švaříčka a Šeďové (2007) je v takovém případě výzkumník 

tzv. domorodcem, přičemţ odkazují na riziko výzkumu ve smyslu nedostatečného 

odstupu a neschopnosti vidět věci jinak neţ jako samozřejmé a dané. Současně uvádějí, 

ţe být neutrální je nemoţné uţ jenom proto, ţe výzkumník si vybírá zpravidla takové 

téma, otázky a účastníky výzkumu, které korespondují jeho zájmům, cílům a 

moţnostem výzkumu. Mohu říci, ţe v rozhovorech jsem respondenty nijak 

neovlivňovala, nepokládala jsem jim sugestivní otázky. Při analýze a interpretaci 

výzkumných zjištění jsem se snaţila zůstat zcela neutrální, své osobní zaujetí a 

subjektivní pohled na dané téma jsem se snaţila eliminovat neustálou sebereflexí a téţ 

konfrontací interpretovaných dat s informacemi v rozhovorech. 

Za slabší stránku lze povaţovat velikost výzkumného vzorku, neboť nelze 

generalizovat výzkumná zjištění na populaci, resp. všechny pracovníky vykonávající 

kurátorskou činnost (Disman, 2002). Jako silnou proměnnou vnímám otevřenost a 

sdílnost respondentů. Je však také pravdou, ţe někteří klienti odpovídali na některé 

otázky velmi stručně a příliš se nad odpovědí nezamýšleli, snaţila jsem se je proto 

motivovat k rozvinutí svých odpovědí, coţ bylo mnohdy obtíţné. V tomto smyslu byly 

občasné povrchní a krátké odpovědi klientů slabým místem.  

Celkově povaţuji výzkumné šetření za přínosné v tom, ţe rozhovor vedl 

respondenty k sebereflexi, u kurátorů mohl mít vliv na revizi jejich stávajícího přístupu 

ke klientům. 

 

3 Doporučení pro praxi 

 

První doporučení vychází z oddílů 7.1, 7.2 a 7.3, které se zabývají proţíváním kurátorů 

v kontaktu s klienty. Z těchto vyplývá, ţe kurátorská profese je náročná na vlastní 

emoce kurátorů a vyrovnanost těchto emocí, neboť kurátoři spatřují u většiny svých 

klientů naučenou bezmocnost a pesimismus. Z toho dovozuji, ţe emoční rovnováha 

kurátorů a jejich schopnost pracovat s negativními emocemi bývá často zkoušena, 

přičemţ emoce mohou výrazně ovlivňovat kvalitu vykonávané práce kurátorem včetně 

jeho přístupu ke klientům jak do pozitiva, tak negativa. Proto doporučuji, aby na svých 

pracovištích kurátoři iniciovali zavedení seminářů, které by byly zaměřeny na 

zpracovávání negativních emocí (smutku, lítosti, bezmoci, pocitu marnosti, beznaděje 
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aj.) v kontaktu s uvedenými klienty. Semináře by mohly probíhat po dobu 3 měsíců, 

jednou za dva týdny, v rozsahu alespoň dvou hodin. Jejich kapacita by byla maximálně 

10 osob. Byly by vedeny psychologem, který by kurátory uváděl interaktivní formou do 

vhodných způsobů vypořádávání se s těmito emocemi. Kurátoři by mezi sebou mohli 

diskutovat o tom, co jim pomáhá v práci s klienty s naučenou bezmocností či naopak, co 

jim činí potíţe v kontaktu s nimi. Cvičili by se v posilování své emoční vyrovnanosti a 

současně své psychické odolnosti. 

 K dalšímu doporučení mě vede zjištění v rámci kategorie 6.3 Optimismus, kde 

kurátoři směřují myšlenky na vyuţití optimismu jen směrem ke klientům, jak mohou v 

klientech optimismus probouzet, sebe upozaďují. U kurátorů nenacházím vnímání 

optimismu v té podobě, ţe by jim samotným v práci mohl pomáhat, ţe ho nějak 

uplatňují sami na sobě nebo třeba mezi kolegy. Navíc v kategorii 8.2 v rámci Korekce 

vysvětlovacího stylu klientů se kurátoři zaměřují jen na způsob uvaţování a 

vysvětlování negativních událostí v ţivotě klientů, na pozitivní události zapomínají. 

Proto povaţuji za přínosné pro kurátory a následně pro jejich práci s klienty, aby se 

kurátoři účastnili workshopů vedených psychologem 1x týdně v rozsahu 90 minut, 

jednalo by se celkově o 4 setkání, kapacita 15 osob. Skrze interaktivní formu spolupráce 

na modelových situacích by se kurátoři učili naučenému optimismu, vhodnému 

nakládání s ním tak, aby jim v jejich profesi pomáhal. Učili by se více si všímat 

pozitivních věcí na sobě samých, ale i na klientech a také způsobu uvaţování o nich. 

  

4 Návrhy dalšího výzkumu 

 

Z hlediska konceptu resilience povaţuji za zajímavé provést kvalitativní výzkum 

zabývající se tím, jakými strategiemi je podporována resilience u rizikové mládeţe ze 

strany jiných odborných pracovníků, kteří s touto skupinou přicházejí stejně jako 

kurátoři do kontaktu, např. pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ 

věnující se volnočasovým aktivitám této skupiny nebo pracovníci Probační a mediační 

sluţby ČR pracující s dospívajícími, jenţ prošli trestním řízením.  

Zvláště by mě zajímalo, jakou roli sehrává škola v rozvoji resilience u svých 

ţáků. Bylo by moţné provést dotazníkové šetření na základních školách ve vybraném 

městě u zvolených ročníků (např. ţáků 2. stupně). Respondenty by byli ţáci a jejich 
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učitelé. Dotazník pro učitele by se mohl zaměřovat na to, zda se o psychickou odolnost 

ţáků zajímají, jaké moţnosti k jejímu posilování mají, v čem vidí potíţe v této oblasti 

na půdě školy. Ţáci by mohli v rámci dotazníku odpovídat na otázky směřující k určení 

jejich resilience a toho, jakou roli v ní má škola - atmosféra ve třídě, vyučující, 

spoluţáci atp. 

V mém výzkumu byly respondenty kurátoři a jejich klienti, myslím, ţe by bylo 

dobré prozkoumat v rámci kvalitativního či kvantitativního výzkumu to, jak sami rodiče 

dospívajících klientů kurátorů percipují silné stránky a zdroje podpory u svých dětí. 

Rovněţ by mohlo přinést cenné poznatky do kurátorské praxe výzkumné šetření 

zabývající se tím, jak rodiče hodnotí spolupráci s kurátorem při řešení rizikového 

chování svých dětí – co povaţují za přínos, v čem vidí mezery, co hodnotí negativně a 

z jakých důvodů. 
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Anotace 

Název práce: Postoj kurátorů pro děti a mládeţ k resilienci a naučenému 

optimismu při práci s dospívajícími klienty s rizikovým 

chováním 

 

Autor: Bc. Lenka Zahradníková, DiS. 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. 

Konzultant: Mgr. Jiří Vander, DiS. 

Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií 

 

Počet slov: 32 979 

 

Diplomová práce se zabývá postojem, který zaujímají kurátoři pro děti a mládeţ 

k resilienci a naučenému optimismu při práci s dospívajícími klienty s rizikovým 

chováním. V teoretické části jsou představeny oba uvedené koncepty a další pojmy 

související s hlavní výzkumnou otázkou. Výzkum zaloţený na kvalitativní strategii byl 

realizován technikou polostrukturovaných rozhovorů s 12 respondenty - kurátory a 

jejich klienty ve věku 14 – 16 let. Získaná data jsou interpretována na základě 

otevřeného a axiálního kódování. Výsledkem práce je zjištění, ţe kurátoři mají kladný 

postoj k uvedeným konceptům v tom smyslu, ţe se při své činnosti snaţí posilovat 

resilienci a optimismus u svých klientů. V závěru práce je zodpovězena hlavní 

výzkumná otázka a doporučení pro další výzkum a také praxi. 

 

Klíčová slova: 

 

kurátor pro děti a mládeţ, dospívající, riziková mládeţ, rizikové chování, resilience, 

naučený optimismus, postoj 

 

 



 110 

Annotation 

Thesis title: Attitude of youth welfare officers to resilience and learned 

optimism at work with adolescent clients with risk behaviour 

 

Author: Bc. Lenka Zahradníková, DiS. 

Academic supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. 

Consultant: Mgr. Jiří Vander, DiS. 

Institution: Masaryk University in Brno, Faculty of Social Studies 

 

Basic words count: 32 979 

 

 

This thesis deals with the attitude of youth welfare officers to resilience and learned 

optimism at work with adolescent clients with risk behaviour. In the theoretical part 

there are introduced both concepts and also next terms related to the main research 

question. The research was conducted using semi-structured interviews with 

respondents – youth welfare officers and their clients at the age of 14 – 16 years. The 

obtained data are interpreted on the basis of open and axial coding. The outcome of the 

thesis is finding that youth welfare officers take a positive attitude to the both concepts 

to the effect that in their work they struggle to make stronger resilience and optimism of 

their clients. In conclusion there is the answer to the main research question and the 
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Přílohy 

Příloha 1 Tabulka operacionalizace 

 

 

Hlavní výzkumná otázka: 
 

 

Jaký postoj zaujímají kurátoři pro děti a mládeţ k resilienci a naučenému 

optimismu při práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním? 

 

Dílčí výzkumné otázky Indikátory 

 

Otázky do rozhovoru 

 

DVO1: 
 

Jak kurátoři pro děti a 

mládeţ vnímají 

resilienci a naučený 

optimismus při práci 

s dospívajícími klienty 

s rizikovým chováním? 

 

 

 

vnímání resilience 

 

vnímání 

optimismu 

 

vnímání silných 

stránek a slabin  

 

vnímání posilování 

resilience 

 

vnímání posilování 

optimismu 

 

přínosy a rizika 

posilování 

resilience a 

optimismu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Co Vás napadne, kdyţ se řekne psychická 

odolnost?  

2. Jak byste charakterizovala Vaši vlastní 

psychickou odolnost?  

3. Co si představíte pod zátěţovou situací? Jaké 

zátěţové situace zaţívají Vaši klienti? 

4. Jaké vlastnosti pomáhají Vašim klientům při 

zvládání zátěţe? Jaké vlastnosti jim naopak 

brání při zvládání zátěţe?  

5. Co podle Vás posiluje psychickou odolnost u 

Vašich klientů?  

6. Jak byste vymezil/a, co je to silná stránka 

osobnosti člověka? Jaké silné stránky vnímáte u 

svých klientů?  

7. Jaké silné stránky podle Vás můţe rodina 

(mohou rodiče) předat svým dětem? 

8. Jaké vlastnosti, se domníváte, ţe klientům chybí, 

kdyţ se chovají rizikově?  

9. V čem můţete u svých klientů posilovat 

psychickou odolnost? A v čem to nejde?  

10. V čem vidíte přínosy práce na odolnosti? A 

v čem naopak vidíte rizika či negativa? 

11. Co Vás napadne, kdyţ se řekne optimismus? Jak 

můţete vyuţít optimismus ve své profesi? 

12. V čem můţete u svých klientů posilovat 

optimismus? A v čem to nejde?  

13. V čem vidíte přínosy práce na optimismu? A 

v čem vidíte rizika?  

14. Jak byste popsal/a vztah, který obvykle máte se 

svými klienty a co je pro Vás v tomto vztahu 

důleţité?  

 

DVO2: 
 

Jak kurátoři pro děti a 

mládeţ proţívají 

 

příčiny emocí 

spojených s prací 

 

15. Na co se těšíte při práci se svými klienty?  

16. Co Vám při práci s klienty dělá radost?  
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resilienci 

a naučený optimismus 

při práci 

s dospívajícími klienty 

s rizikovým chováním? 

 

 

s dospívajícími 

klienty 

s rizikovým 

chováním 

 

emoce spojené 

s resiliencí 

 

emoce spojené 

s optimismem 

  

17. Co Vás při práci s klienty štve?  

18. V čem na sebe býváte při své práci s klienty 

hrdá/ý?  

19. Z čeho býváte při práci s klienty smutná/ý? 

20. Co Vás u klientů překvapuje? 

21. Co Vás rozčiluje na spolupráci s rodiči klientů? 

22. Jaké emoce proţíváte, kdyţ vidíte, ţe jsou Vaši 

klienti psychicky odolní?  

23. Jaké pocity zaţíváte, kdyţ jsou Vaši klienti 

optimističtí?  

24. Jaké emoce proţíváte při úspěšném řešení 

rizikového chování svých klientů?  

DVO3: 
 

Jak kurátoři pro děti a 

mládeţ pracují s 

resiliencí a naučeným 

optimismem při práci s  

dospívajícími 

klienty s rizikovým 

chováním? 

 

 

 

 

 

posilování 

odolnosti 

 

posilování 

optimismu 

 

posilování silných 

stránek 
 

 

 

25. Za jakým cílem směřujete při práci s klienty?  

26. V čem v praxi spočívá jádro Vaší profese? 

27. Jakými metodami práce ovlivňujete rizikové 

chování svých klientů?  

28. Jak konkrétně dáváte najevo svým klientům, 

čeho si na nich ceníte?  

29. Jaká pozitivní témata se objevují ve Vašich 

rozhovorech s klienty? A jak s nimi pracujete? 

Jaká negativní témata se objevují ve Vašich 

rozhovorech? Jak s nimi pracujete?  

30. Posilujete u svých klientů jejich odolnost vůči 

zátěţi? Pokud ano, jak? Pokud ne, z jakých 

důvodů? A na čem tedy hlavně pracujete, kdyţ 

ne na jejich odolnosti?  

31. Jakými postupy lze posilovat silné stránky 

klientů? Co z toho v praxi děláte a z jakých 

důvodů? Co z toho v praxi neděláte a z jakých 

důvodů?  

32. Jakými postupy lze přispívat ke zvýšení pocitu 

vlastní hodnoty u klientů? Co z toho v praxi 

děláte a z jakých důvodů? Co z toho v praxi 

neděláte a z jakých důvodů? 

33. Co byste mi mohl/a uvést k tomu, zda a jak 

zacházíte s optimismem v kontaktu s klienty?  

34. Pracujete s klienty na posilování jejich 

optimismu? Pokud ano, jak? Pokud ne, 

z jakých důvodů?  

 

 

 

 
 



 
 

Příloha 2 Scénáře rozhovorů 

 

Scénář rozhovoru s kurátory: 

 

1. Co Vás napadne, kdyţ se řekne psychická odolnost?  

2. Jak byste charakterizoval/a Vaši vlastní psychickou odolnost? 

3. Co si představíte pod zátěţovou situací? Jaké zátěţové situace zaţívají Vaši 

klienti? 

4. Co podle Vás posiluje psychickou odolnost u Vašich klientů? /Co podle Vás 

posiluje psychickou odolnost u klienta X? 

5. Jaké emoce proţíváte, kdyţ vidíte, ţe jsou klienti psychicky odolní? 

6. V čem Vy můţete u svých klientů posilovat psychickou odolnost? A v čem to 

nejde?  

7. Řekl/a byste, ţe posilujete u svých klientů jejich odolnost vůči zátěţi? Pokud 

ano, jak? Pokud ne, z jakých důvodů? A na čem tedy hlavně pracujete, kdyţ ne 

na jejich odolnosti? /Pracujete na posilování psychické odolnosti u klienta X? 

Pokud ano, jak? Pokud ne, z jakých důvodů? 

8. V čem vidíte přínosy práce na odolnosti? A v čem naopak vidíte rizika či 

negativa? 

9. Jaké vlastnosti pomáhají Vašim klientům při zvládání zátěţe? /Jaké vlastnosti 

pomáhají klientovi X ve zvládání zátěţe? 

10. Jak byste popsal/a vztah, který obvykle máte se svými klienty a co je pro Vás 

v tomto vztahu důleţité? /Jak byste popsal/a Váš vztah s klientem X? 

11. Jak byste vymezil/a, co je to silná stránka osobnosti člověka? Jaké silné stránky 

vnímáte u svých klientů? /Jaké silné stránky má Váš klient X? 

12. Jakými postupy lze posilovat silné stránky klientů? Co z toho v praxi děláte a 

z jakých důvodů? Co z toho v praxi neděláte a z jakých důvodů? /Posilujete silné 

stránky u klienta X? Pokud ano, jak? Pokud ne, z jakých důvodů? 

13. Jaké vlastnosti Vašim klientům brání při zvládání zátěţí? /Jaké vlastnosti brání 

klientovi X ve zvládání zátěţí? 

14. Jaké vlastnosti, se domníváte, ţe klientům chybí, kdyţ se chovají rizikově? /Jaké 

vlastnosti chybí podle Vás klientovi X, ţe se chová rizikově? 

15. Jaké silné stránky podle Vás můţe rodina (mohou rodiče) předat svým dětem? 

/Jaké přednosti rodina předala či předává klientovi X? 

16. Co Vás napadne, kdyţ se řekne optimismus? Jak můţete vyuţít optimismus ve 

své profesi? 

17. Jaké pocity zaţíváte, kdyţ jsou Vaši klienti optimističtí? 

18. Co byste mi mohl/a uvést k tomu, zda a jak zacházíte s optimismem v kontaktu 

s klienty? /Jak pracujete s optimismem ve vztahu ke klientovi X? Zdůvodněte. 

19. V čem můţete u svých klientů posilovat optimismus? A v čem to nejde? 

20. V čem vidíte přínosy práce na optimismu? A v čem vidíte rizika? 

21. Za jakým cílem směřujete při práci s klienty? /Jaký je cíl práce u klienta X? 

22. V čem v praxi spočívá jádro Vaší profese? 

23. Jakými metodami práce ovlivňujete rizikové chování svých klientů? 

24. Jaká negativní témata se objevují ve Vašich rozhovorech s klienty? Jak s nimi 

pracujete? Jaká negativní témata se objevila ve Vašich rozhovorech s klientem 

X? 
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25. Jak konkrétně dáváte najevo svým klientům, čeho si na nich ceníte?  

26. Z čeho býváte při práci s klienty smutná/ý? 

27. Co Vás při práci s klienty štve? /Co Vás štve při práci s klientem X?  

28. Co Vás rozčiluje na spolupráci s rodiči klientů?  

29. Co Vás u klientů překvapuje?  

30. Jaká pozitivní témata se objevují ve Vašich rozhovorech s klienty? Jak s nimi 

pracujete? Jaká pozitivní témata se objevila ve Vašich rozhovorech s klientem 

X? 

31. Jakými postupy lze přispívat ke zvýšení pocitu vlastní hodnoty u klientů? Co 

z toho v praxi děláte a z jakých důvodů? Co z toho v praxi neděláte a z jakých 

důvodů? /Pracujete na zvýšení pocitu vlastní hodnoty u klienta X? Pokud ano, 

jak? Pokud ne, z jakých důvodů? 

32. Pracujete s klienty na posilování jejich optimismu? Pokud ano, jak? Pokud ne, 

z jakých důvodů?  

33. Co Vám při práci s klienty dělá radost? /Co Vám dělá radost při práci s klientem 

X? 

34. V čem na sebe býváte při své práci s klienty hrdá/ý? /Na co můţete být na sebe 

hrdá/ý v rámci spolupráce s klientem X? 

35. Jaké emoce proţíváte při úspěšném řešení rizikového chování svých klientů? 

/Jaké emoce proţíváte při řešení rizikového chování u klienta X? 

36. Na co se těšíte při práci se svými klienty? 
 

 

Scénář rozhovoru s klienty: 

 

1. Co Tě napadne, kdyţ se řekne psychická odolnost? 

2. Jak bys charakterizoval/a Tvoji vlastní psychickou odolnost? 

3. Co si představíš pod zátěţovou situací? Jak bys ji popsal/a a co pro Tebe taková 

situace znamená? 

4. Co podle Tebe posiluje Tvoji psychickou odolnost? 

5. – 

6. V čem Ti podle Tebe můţe kurátor pomoci posilovat Tvoji osobní odolnost? 

Napadá Tě něco, v čem to nejde? 

7. – 

8. Jaké přínosy pro Tebe můţe mít spolupráce s kurátorem na Tvé odolnosti? A 

jaké mínusy? 

9. Jaké Tvé vlastnosti Ti pomáhají ve zvládání zátěţe? 

10. Jak bys popsal/a Váš vztah s kurátorem? 

11. Jak bys vymezil/a, co je to silná stránka osobnosti člověka? Jaké silné stránky 

podle Tebe máš?  

12. Co mi můţeš říct k tomu, zda se v rámci spolupráce s kurátorem bavíte o Tvých 

silných stránkách a zda na nich nějak pracujete? 

13. Jaké vlastnosti Ti, myslíš, brání při zvládání zátěţe? 

14. – 

15. Jaké silné stránky Ti podle Tebe předali rodiče? 

16. Co Tě napadne, kdyţ se řekne optimismus? A co bys mi řekl/a na otázku: Co ty 

sám a optimismus? 

17. – 



 119 

18. – 

19. V čem Ti podle Tebe můţe kurátor pomoci posilovat Tvůj optimismus? Napadá 

Tě něco, v čem to nejde? 

20. V čem vidíš přínos spolupráce s kurátorem na Tvém optimismu? A v čem vidíš 

mínusy? 

21. Na čem s kurátorem pracujete? 

22. – 

23. Jakým způsobem s Tebou kurátor pracuje? (Jak probíhá Vaše spolupráce?) Jak 

pracuje kurátor s Tvojí rodinou?  

24. Jaká negativní témata se objevují ve Vašich rozhovorech s kurátorem? 

25. Domníváš se, ţe si na Tobě kurátor něčeho cení? Pokud ano, čeho? Jak 

konkrétně Ti dává najevo, čeho si na Tobě cení?  

26. – 

27. Co Tě štve v rámci spolupráce s kurátorem? 

28. – 

29. – 

30. Jaká pozitivní témata se objevují ve Vašich rozhovorech s kurátorem?  

31. – 

32. – 

33. Co Ti dělá v rámci spolupráce s kurátorem radost? 

34. V čem jsi na sebe hrdý/á? 

35. Jaké pocity míváš, kdyţ se Ti podaří překonat nějakou překáţku, nějakou 

zátěţovou situaci? Zkus vyjmenovat nějaké konkrétní pocity. 

36. Na co se těšíš v rámci spolupráce s kurátorem? 
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Příloha 3 Charakteristika respondentů – kurátoři pro děti a mládeţ 

 

Kurátor Věk Pohlaví 

Délka 

praxe 

v sociální 

práci 

Délka 

kurátorské 

praxe 

Vzdělání Obor 

KR1 47 ţena 20 let 12 let 

SŠ + 

pomaturitní 

2leté 

studium 

Sociální práce 

KR2 47 ţena 26 let 15 let VŠ – Mgr. Sociální práce 

KR3 30 ţena 6 let 6 let VŠ – Mgr. 

Učitelství 

sociálních a 

zdravotních 

předmětů pro SŠ 

KR4 28 ţena 3 roky 1 a ¼ roku VŠ – Mgr. 

Učitelství 

sociálních a 

zdravotních 

předmětů pro SŠ 

KR5 49 ţena 28 let 18 let VŠ – Bc. Sociální práce 

KR6 26 ţena 3 a ½ roku 1 a ½  roku VŠ – Mgr. 

Sociální práce se 

zdravotnickým 

profilem 
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Příloha 4 Charakteristika respondentů – klienti kurátorů 

 

Klient Věk Pohlaví Vzdělání 
Rodinná 

situace 

Důvody 

spolupráce  

s kurátorem 

Délka 

spolupráce  

s kurátorem 

KL1 16 muţ 
ZŠ, nyní 2. 

ročník OU 

Rodina 

neúplná, 

chlapec ţije 

s matkou a 

bratrem 

Záškoláctví, 

agresivita, 

nerespektování 

matky a učitelů, 

útěky z domova 

4 roky 

KL2 16 ţena 
ZŠ, nyní 2. 

ročník OU 

Rodiče jsou 

rozvedeni, 

dívka ţije 

s matkou, má 

3 sourozence 

Záškoláctví, 

nevhodné 

chování 

k vyučujícím, 

drobné krádeţe 

3 roky 

KL3 16 muţ 
ZŠ, nyní 2. 

ročník OU 

Nová rodina - 

biologický 

otec zemřel, 

matka má 

nového 

manţela 

Trestná činnost 

– opakované 

krádeţe, 

pohlavní 

zneuţití 

(pohlavní styk 

s osobou ml. 15 

let) 

2 roky 

KL4 14 muţ ZŠ 

Ţije s matkou 

a jejím 

druhem 

Uţívání 

marihuany, 

nerespektování 

autorit doma i 

ve škole, špatný 

prospěch, 

toulání s partou 

1 rok 

KL5 14 muţ ZŠ 

Rodiče jsou 

rozvedeni, ţijí 

nadále 

v jedné 

domácnosti, 

chlapec má 2 

sourozence 

Agresivní 

chování, uţívání 

marihuany, 

špatný 

prospěch, 

záškoláctví 

2 roky 

KL6 15 muţ 
ZŠ, nyní 1. 

ročník OU 

Rodiče nejsou 

rozvedeni, ţijí 

odděleně, oba 

mají nové 

partnery. 

Chlapec má 3 

zletilé 

sourozence 

Experimenty 

s návykovými 

látkami, 

záškoláctví, 

toulání s partou 

1 a ½ roku 



 
 

Příloha 5 Náplň činnosti kurátora pro děti a mládeţ 

 

Činnost kurátora byla vţdy rámcově upravena v Zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, 

a proto z tohoto právního předpisu vychází pracovní náplň, tedy určitý souhrn úkolů, 

podle kterého se jednotliví kurátoři na úřadech, kde působí, řídí. Je třeba zmínit, ţe tyto 

pracovní náplně nedávají kurátorům pokyny či jasné instrukce, s kým a jak pracovat, do 

značné míry je to záleţitost samostatného rozhodnutí kurátora, jakou cestu – metodu 

sociální práce - při kontaktech se svým klientem zvolí (byť se musí drţet zavedených 

pracovních postupů a litery právních předpisů). 

 Předně je vhodné uvést, ţe činnosti kurátora mají ve vztahu ke klientům povahu 

preventivní, výchovnou a represivní. Jakoţto pracovníci úřadů, jejichţ činnost je 

kontrolována, vedou poměrně rozsáhlou administrativu, přičemţ základem je vedení 

spisové dokumentace Om (tj. ochrana mládeţe) týkající se dětí a dospívajících, se 

kterými pracují. Vedou také rejstříky dětí, které se dopustily činu jinak trestného, 

mladistvých, kteří se dopustili provinění či přestupku, mladistvých, kteří jsou 

rozhodnutím soudu ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, dále rejstříky dětí 

s opakovanými poruchami chování a rejstříky uloţených výchovných opatření.  

 Na základě písemných poţadavků orgánů činných v trestním řízení kurátor 

podává kvalifikované zprávy o osobách nezletilých (dětech mladších 15 let) a 

mladistvých (dětech ve věku 15 – 18 let), které se dopustily protiprávního jednání, 

k čemuţ vyuţívá individuálních pohovorů, šetření poměrů v rodině, informací státních 

orgánů, škol a školských zařízení a podobně. Kurátor v odůvodněných případech 

provádí sociální šetření v domácnostech rodin a kontrolní činnost zařízení nevhodných 

pro děti a dospívající, např. noční bary, kluby. Z podstaty své činnosti je potřebné, aby 

se zúčastňoval úkonů v přípravném řízení u policejního orgánu (např. výslechu dítěte), 

hlavního líčení a veřejného zasedání u soudu v trestních věcech mladistvých a vyuţíval 

moţných opravných prostředků ve prospěch svých klientů, účastní se i přestupkového 

řízení vedeného proti mladistvému dle zákona o přestupcích. Kurátor podává podněty 

soudu na nařízení výchovného opatření u dětí a dospívajících s rizikovým chováním, 

sleduje jejich účinnost v případě, ţe je nařízeno, podává podněty soudu na nařízení 

předběţného opatření dle § 76 a § 76a občanského soudního řádu. Dále se podílí na 

realizaci ústavní nebo ochranné výchovy dítěte do příslušného ústavního zařízení 
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(zajištění dokladů a dokumentace, doprovod dítěte, výzva rodičům k umístění) ve 

spolupráci se soudem a navštěvuje své klienty v ústavních zařízeních a ve věznicích pro 

mladistvé. Kurátor spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách dětí, u kterých je 

vykonávána ústavní nebo ochranná výchova s cílem umoţnit jejich návrat do rodiny, 

pomáhá svým klientům po jejich propuštění z ústavní či ochranné výchovy anebo 

z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti. 

 Kurátor poskytuje sociálně-právní, výchovné, psychologické porady dětem a 

rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a akutních 

krizových situací, zprostředkovává pomoc odborných poradenských zařízení (např. 

ambulantní a pobytové sluţby středisek výchovné péče, pomoc poraden pro rodiny a 

mezilidské vztahy aj.) a spolupracuje se školskými zařízeními pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy, s orgány obcí, se školami, zdravotnickými zařízeními, úřady práce, 

probační a mediační sluţbou, policií městskou i státní, státními zastupitelstvími, soudy, 

psychology, psychiatry, obvodními lékaři.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 6 Další vyuţití konceptu resilience v praxi kurátora – oblast 

posouzení 

 

Jestliţe bude kurátor chápat resilienci svých dospívajících klientů s rizikovým chováním 

z pohledu ekologické perspektivy, pak je třeba, aby se zaměřil na posouzení ţivotní 

situace klienta z hlediska ekosystémových úrovní. Jeho rizikové chování bude vnímat 

jako moţný důsledek určitých nerovnováh v těchto úrovních, jako výsledek vzájemného 

působení jedince a prostředí. Pro koncept resilience a ekologický model sociální práce 

je významný vztah klienta a prostředí.  Kovařík (in Matoušek et al., 2007, s. 249) uvádí, 

ţe „ekologický model se zaměřuje na transakce a kontakty jedinců a jejich prostředí, 

přičemţ se předpokládá stav stálé vzájemnosti, reciprocity a vzájemného utváření a 

ovlivňování. Nehledají se pouze problémy, konflikty a slabé stránky, ale také 

„mohutnosti“, silné stránky („strenghts)“, zdroje, kvality, ctnosti a „resilience“ čili 

nezdolnost.“ 

Punová (2012a) píše, ţe ekologická perspektiva je jedním z tradičních modelů 

sociální práce, která operuje se třemi dimenzemi sociálního fungování – jedinec – 

prostředí – vzájemné interakce (vztah). Ústředním konceptem této perspektivy je 

Bronfenbrennerův čtyřdimenzionální model systémů, přičemţ adolescent je z hlediska 

této perspektivy pojímán uvnitř kontextu své vlastní rodiny, která se nalézá 

v komunitním systému a ten pak v kontextu společenském. Bronfebrenner rozlišil 4 

systémy v rámci ekosystémového pole adolescenta, ve kterém se nachází řada 

protektivních a rizikových činitelů. Jedná se o mikrosystémy, mezosystémy, 

exosystémy a makrosystémy. Fraser et al. v roce 1997 (in Punová, 2012a) uvádějí svůj 

sociálně-ekologický koncept resilience s uvedením konkrétních činitelů resilience 

s rozlišením na mikroúroveň, mezoúroveň a makroúroveň. Tyto činitele mohou být jak 

protektivně, tak rizikově působící: 

- do mikroúrovně jsou řazeny individuální faktory adolescenta (např. inteligence, 

temperament, sebepojetí a sebepřijetí atp.) a environmentální charakteristiky jeho 

rodiny (rodinná struktura, stabilita, styl řešení konfliktů, výchovný styl rodičů, 

socioekonomický status, závislosti či jiné patologie v rodině atp.),  

- do mezoúrovně náleţí činitelé z nejbliţšího sociálního prostředí dospívajícího – 

sousedství a komunita (míra kriminality, stav sociální kontroly aj.), sítě sociální 
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podpory (přítomnost rodičů, příp. jiných podporujících osob, moţnosti vyuţití volného 

času aj.), školní prostředí (bezpečí a klima ve škole, vztahy učitelé – ţáci – rodiče atp.), 

- makroúroveň značí oblast sociální politiky a přístup ke zdrojům a příleţitostem, které 

ovlivňují sociální fungování dospívajícího. Jde o široký socioekonomický rámec 

v podobě příjmu a zaměstnanosti (moţnost dosáhnout adekvátního vzdělání, zapojení 

v šedé ekonomice, riziko domácího násilí, zanedbávání dětí aj.), diskriminace a 

segregace (zejména existence a míra dodrţování antidiskriminačních zákonů).  

V první kapitole diplomové práce jsem zmiňovala, ţe od ledna 2013 vstoupila 

v platnost novela Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V rámci ní 

byl mimo jiné zaveden proces vyhodnocování situace dítěte v kontextu jeho rodiny. 

Prakticky poprvé byl sociálním pracovníkům dán jakýsi metodický rámec, jak 

posuzovat ţivotní situaci dítěte a navíc s vyuţitím ekologické perpektivy, kdy sociální 

pracovník má hledat ochranné (protektivní) a rizikové faktory v dítěti, jeho rodině a 

prostředí. Posouzení, kterým je i uvedené vyhodnocování situace dítěte, je podle 

Navrátila (2009) jeden z nejproblematičtějších úkolů v sociální práci. Vymezuje 

posouzení jako proces, na základě kterého sociální pracovník dospívá k návrhu sociální 

intervence a v zásadě je také „zárodečnou buňkou všech legitimních aktivit sociálního 

pracovníka“ (tamtéţ, s. 8). Navrátil (2009) uvaţuje o posouzení ţivotní situace klienta 

jako o pokusu  hledání obrazu ţivotní situace klienta, kterému má být v souladu s ním 

nabídnuta přiměřená a účinná pomoc. Snyder a Lopez (2002) zdůrazňují, ţe při 

posouzení je třeba zohledňovat 4 aspekty: nedostatky a podrývající osobnostní 

charakteristiky klienta, silné stránky a aktivita na straně klienta, nedostatky a 

destruktivní faktory v prostředí, zdroje a příleţitosti v prostředí. V tomto kontextu lze 

tedy v konceptu resilience spatřovat účinný způsob, na jehoţ základě můţe kurátor 

provést posouzení situace svých dospívajících klientů s rizikovým chováním. V rámci 

vyhodnocování ţivotní situace dítěte pak kurátor dospívá ke hledání a nalézání 

vývojových potřeb dospívajícího, jeho silných stránek i rizikových oblastí, ve kterých je 

třeba intervenovat, pokud chce dospívajícímu pomoci lépe sociálně fungovat. Jednoduše 

řečeno dochází k identifikaci protektivních a rizikových faktorů jakoţto předností a 

slabin v osobnosti dítěte, v jeho rodině a v prostředí, ve kterém vyrůstá.  

Metodika Nadace Sirius ve spolupráci s MPSV ČR pro vyhodnocování situace 

dítěte (2013) předkládá výčet rizikových a ochranných faktorů, které byly převzaty 
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z výzkumů a závěrů přezkoumání závaţných případů v zahraničí. Rozděluje je do 3 

oblastí: vývojové potřeby dítěte, rodičovská kapacita, rodina a prostředí.  

Rizikové faktory z hlediska: 

a) vývojových potřeb - ADHD, hyperaktivita, komunikační obtíţe, vzpurnost a 

zlostnost, časný kontakt s policejními orgány, nízká inteligence, muţské pohlaví, člen 

problémové skupiny vrstevníků, dítě odmítané vrstevníky/šikanované, špatná školní 

docházka a prospěch, sexuální zneuţívání, útěky, 

b) rodičovské kapacity - rodič s trestnou činností, rodič se špatnou školní docházkou a 

školními výsledky v minulosti, rodič zneuţívající návykové látky, rodič s duševními 

obtíţemi, konfliky v rodině, nedostatečný dohled a zájem o dítě a jeho aktivity, velký 

počet sourozenců, 

c) rodiny a prostředí - sociálně vyloučená lokalita s vysokou kriminalitou, s velkou 

mírou zneuţívání návykových látek, časté stěhování, nízký příjem, dluhy, 

nezaměstnanost. Ptáček a Kuţelová (2013) navíc zdůrazňují ústavní péči, kterou 

dospívající prošel či prochází a nedostatek sociálně ţádoucích vzorů. 

Protektivní faktory z hlediska:  

a) vývojových potřeb – klidné dítě s pozitivní citovou vazbou, dobré komunikační 

dovednosti, pozitivní vztahy s vrstevníky, dobré sebevědomí, dobrá školní docházka a 

výsledky, ţenské pohlaví, bezpečné vztahy, schopnost verbalizovat své myšlenky, 

b) rodičovská kapacita – rodič s dobrým duševním a fyzickým zdravím, pozitivní 

přístup k dospívajícímu, dobrý dohled, pozitivní postoj ke vzdělání, podpora v rámci 

rodiny, bez trestné činnosti, 

c) rodina a prostředí – občanství jako hodnota, pozitivní přijetí dospívajícího, stabilní 

vztahy s okolím, smysluplné aktivity, vztah s alespoň jednou důvěryhodnou osobou, 

dobrá škola s pozitivním přístupem k mladým lidem (Metodika Nadace Sirius a MPSV 

ČR, 2013).  

Na základě procesu vyhodnocení kurátor zpracovává tzv. individuální plán 

ochrany dospívajícího, který vymezuje příčiny jeho ohroţení, stanovuje opatření 

k zajištění jeho ochrany a k poskytnutí pomoci jeho rodině a rovněţ stanovuje časový 

plán pro provádění konkrétních opatření. To vše ve spolupráci s dospívajícím, jeho 

rodiči a odborníky, pokud se podílejí na samotném posouzení a následném řešení potíţí.



 
 

Příloha 7 Silné stránky člověka dle 6 ctností 

 

Ctnost: Moudrost a vědění:  

* zvídavost/zájem o svět  

* láska k učení  

* úsudek/kritické myšlení/objektivnost  

* vynalézavost/originalita/praktická inteligence  

* sociální/emoční inteligence/znalost sebe sama  

* perspektiva  

Ctnost: Odvaha:  

* udatnost a statečnost  

* vytrvalost/pracovitost/píle  

* integrita/opravdovost/poctivost  

Ctnost: Láska a lidskost:  

* laskavost a štědrost  

* schopnost milovat a být milován  

Ctnost: Spravedlnost:  

* občanské vystupování/týmová práce/loajalita  

* nestrannost a slušnost  

* schopnost vést  

Ctnost: Střídmost:  

* sebekázeň  

* obezřetnost/diskrétnost/opatrnost  

* pokora a skromnost  

Ctnost: Transcendence:  

* smysl pro krásu a dokonalost  

* vděk  

* naděje/optimismus/orientace na budoucnost  

* duchovnost/smysl/víra/zboţnost  

* odpouštění a slitování  

* hravost a humor  

* entuziasmus/zápal/vášeň (Seligman, 2003) 
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá postojem, který zaujímají kurátoři pro děti a mládeţ 

k resilienci a naučenému optimismu při práci s dospívajícími klienty s rizikovým 

chováním. Ke zpracování tohoto tématu mě vedla otázka, do jaké míry a zda vůbec 

kurátoři na odděleních sociálně-právní ochrany dětí reflektují při práci s dospívajícími 

klienty jejich silné stránky a pozitivní zdroje. Zda se dostatečně zajímají o jejich 

proţívání zátěţových situací a osobitý přístup k nim, kdyţ ví, ţe se v mnohých takových 

ocitají a často je právě v období dospívání „řeší“ různými rizikovými způsoby. V rámci 

sociální práce s rizikovou mládeţí povaţuji za aktuální a přínosné téma zabývající se 

aplikačními moţnostmi konceptu resilience a naučeného optimismu, neboť zahrnují 

konstruktivní řešení problémů, moţnosti posilování odolnosti a celkově také práci na 

pozitivnějším proţívání. Koncepty tak mají potenciál pomoci kurátorům v řešení 

rizikového chování jejich klientů. 

 Aktuálnost tématu vychází také ze symbolického cíle práce. Tímto cílem je  

upozornit na stávající postoj kurátorů vyznačující se určitou patologizací klientů a 

nevěnováním dostatečné pozornosti posilování jejich resilience, pozitivity v jejich 

ladění a budování optimismu. Tento postoj jakoţto problém spočívá v zaběhnuté praxi 

kurátorů, která se zaměřuje zejména na problémové chování klientů, na nedostatky 
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v jejich osobnostech a v prostředí, které je obklopuje. V souhrnu tedy na to, co je u 

klienta špatně. 

 Aplikačním cílem práce je lepší informovanost kurátorů o konceptu resilience a 

naučeného optimismu a jejich moţné vyuţitelnosti při práci s klienty. Tímto hodlám 

podpořit vyuţívání zmíněných konceptů v praxi, a tím přispět k rozšíření praktické 

roviny intervence kurátorů do rizikového chování klientů.  V zásadě se také jedná o 

změnu postoje kurátorů, o progresivně nový přístup ke klientům na bázi reflexe 

resilience a naučeného optimismu. Neméně jde o poznání hranic těchto konceptů,  

v čem jsou jejich rizika či negativa. 

Text práce je rozdělen do tří částí. V teoretické části zahrnující čtyři kapitoly 

konceptualizuji pojmy související s hlavní výzkumnou otázkou. Metodologická část 

obsahuje výzkumnou strategii, validitu a reliabilitu výzkumu, operacionalizaci 

výzkumných otázek, techniku sběru dat, výběr zkoumaného vzorku, jednotku zkoumání 

a zjišťování, realizaci a postup sběru dat, postup zpracování dat a etické aspekty 

výzkumu. V interpretační části je obsaţena interpretace dat, kterou provádím za pomoci 

otevřeného a axiálního kódování vycházející z metody zakotvené teorie. Cílem je nalézt 

odpověď na hlavní výzkumnou otázku: Jaký postoj zaujímají kurátoři pro děti a mládež 

k resilienci a naučenému optimismu při práci s dospívajícími klienty s rizikovým 

chováním? 

 

Vymezení základních pojmů práce 

 

Kurátor pro děti a mládeţ 

Kurátor je sociálním pracovníkem, který působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 

Jeho cílem je dle Sheafora, Horejsi, Horejsi (in Navrátil, 2001) pomáhat klientům 

zlepšovat jejich sociální fungování. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, ţe kurátor vykonává sociální kuratelu 

spočívající v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení 

prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje 

dítěte. Uvádí dále, ţe kurátorům je svěřena péče o děti, které vedou zahálčivý nebo 

nemravný ţivot spočívající zejména v tom, ţe zanedbávají školní docházku, nepracují, i 

kdyţ nemají dostatečný zdroj obţivy, poţívají alkohol nebo návykové látky, jsou 
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ohroţeny závislostí, ţiví se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný 

v případě dětí mladších 15 let, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak 

ohroţují občanské souţití, anebo které se opakovaně dopouští útěků od rodičů či jiných 

osob odpovědných za jejich výchovu, pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu 

nebo jsou takové intenzity, ţe nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou či mohou být 

příčinou nepříznivého vývoje dětí. Pro klienty kurátorů je výstiţný termín děti a 

dospívající s rizikovým chováním nebo téţ v odborné literatuře často definovaný termín 

riziková mládež. 

 Punová (2012b) chápe rizikovou mládeţ jako mladé lidi nalézající se v obtíţné 

ţivotní situaci, kterou nejsou schopni vlastními silami zvládat. Jejich sociální fungování 

se odvíjí od skutečnosti, ţe jsou nějakým způsobem ohroţeni. Reakcí pak můţe být 

jejich rizikové chování, jehoţ podstata spočívá v tom, ţe můţe představovat riziko pro 

společnost i pro ně samotné. Takovým rizikem a ohroţením pro dospívajícího je 

jednání, kterým poškozuje sám sebe, např. uţívá drogy, sebepoškozuje se, chová se 

rizikově v oblasti sexu atp. Rizikem a ohroţením pro společnost je pak delikventní a 

kriminální chování mládeţe a jeho následky. Miovský (2010) upřesňuje jevy spadající 

do rizikového chování. Rozlišuje interpersonální agresivní chování, delikventní chování 

ve vztahu k hmotnému majetku, rizikové zdravotní návyky a rizikové sexuální chování, 

rizikové chování ve vztahu ke společenským institucím, prepatologické hráčství a 

rizikové sportovní aktivity.  

 

Resilience 

Podle Punové (2012a) je resilience koncept označující popis dynamických vývojových 

procesů, díky kterým se jedinec adaptuje a dobře funguje v rámci kontextu vystavení 

tlakům, nepřízním, rizikům, obecně stresorům. Jejím hlavním principem je situační 

charakter, který znamená, ţe resilience se můţe uplatnit pouze tehdy, kdyţ je člověk 

vystaven určitým obtíţím, které vyplývají ze vzájemných interakcí člověka a prostředí.  

 Koncept resilience je úzce svázán s působením rizikových a protektivních 

faktorů. Šolcová (2009) rizika a rizikové faktory vnímá jako environmentální stresory, 

které u dítěte zvyšují pravděpodobnost špatné adaptace nebo negativních důsledků 

v oblasti fyzického a mentálního zdraví, školního výkonu a sociálního přizpůsobení. 

Šišláková (in Smutek, 2006) rizikové faktory charakterizuje jako predispozitory 
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k negativnímu behaviorálnímu výsledku jedince, jako stresory dostávající jedince do 

zátěţové situace. Protektivní faktory jsou naopak podle Šolcové (2009, s. 14) 

„charakteristiky, které v interakci s nepřízní či protivenstvím redukují nebo eliminují 

potenciální negativní účinek rizikových faktorů“.  

Na resilienci dospívajících mají vliv mimo situačních handicapů také handicapy 

strukturální z hlediska osobnosti. Dospívající s rizikovým chováním často pocházejí 

z rodin s kumulací různých problémů a zátěţí (např. rizikové faktory v podobě 

alkoholismu u rodičů, týrání dítěte, psychiatrické onemocnění, hostilita matky aj.), 

jejich osobnostní vývoj tak můţe být narušen a je u nich předpoklad nedůvěry v sebe 

sama a okolní svět, jak o ní hovoří v rámci duševního vývoje dítěte Erikson (2002). 

Můţe docházet k narušení sociálního fungování dospívajícího vlivem základní 

ontologické nejistoty. Podle Jedličky et al. (2004) můţe docházet k tomu, ţe dospívající 

nemá víru ve vlastní síly, ani naději, ţe se mu dostane podpory v situacích, které 

přesahují jeho schopnosti včetně optimismu, ţe existují lidé ochotní mu pomoci. 

Následkem nedostatečné důvěry dospívajícího v sebe sama a svět, ontologické nejistoty 

a sníţené či nízké soudrţnosti vlastní identity pozbývá schopnosti resilience, resp. 

resilience můţe jiţ od počátku absentovat a nijak se nerozvíjet. Vlivem těchto okolností 

dospívající nemusí mít dostatečnou „výbavu“ k pozitivní adaptaci a zdolávání zátěţí. 

 Činnost kurátora při práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním můţe 

vycházet z resilienční sociální práce, jak ji charakterizuje Punová (2012a). Jedná se 

podle ní o profesionální pomoc mladým lidem nacházejícím se v obtíţné ţivotní situaci, 

kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami, a jejichţ sociální fungování je tímto 

ohroţeno. Jejím cílem je zlepšení sociálního fungování a proměna sociálního prostředí 

pomocí podpory resilienčních procesů v nich samotných a v jejich prostředí.  

Intervence mající vliv na posilování resilience vycházejí z různých 

psychoterapeutických směrů, ze kterých můţe kurátor v rámci spolupráce s klientem 

čerpat. Aby kurátor mohl posilovat resilienční procesy a protektivní faktory v osobnosti 

dospívajícího, je nezbytné, aby došlo k vytvoření vztahu s klientem na bázi motivace a 

důvěry. Vztah zaloţený na vzájemném respektu a partnerství povaţují Ptáček a 

Kuţelová (2013) za jedinou moţnou cestu korekce chování dospívajících. Kurátor se 

můţe ve vztahu s klienty věnovat posilování třech kamenů resilience podle Gilligan (in 

Daniel, Wassell, 2002), tj. bezpečného zázemí, dobré sebeúcty/vnitřního pocitu hodnoty 
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a kompetence, pocitu vlastní zdatnosti a správného porozumění svým silným stránkám a 

limitům. Přístupem obsahujícím prvky posilování protektivních faktorů a útlum účinků 

rizikových faktorů je přístup kognitivně-behaviorální, který podle Ronenové (2000) 

povaţuje myšlenky, pocity a chování za navzájem kauzálně propojené. Jakmile se 

dospívající za pomoci kurátora naučí přehodnocovat a opravovat svoje způsoby 

myšlení, naučí se zvládat problémy a situace, které mu předtím připadaly nad jeho síly, 

moţnosti a schopnosti, bude více resilientní. Bude také schopný lépe zvládat své potíţe, 

odsunout uspokojení svých přání na později a ovládat své chování. 

 

Naučený optimismus 

Naučený optimismus M.E.P. Seligmana vychází z pozitivní psychologie a má za cíl 

podpořit u jedince resilienci, pozitivní proţívání a pocit smysluplnosti. Zahrnuje v sobě 

naději, oblast silných stránek a zdrojů jedince a proţívání smyslu(plnosti).  

Seligman (2003) povaţuje optimismus za účinný a dobrý nástroj, jak nakládat se 

situacemi, se kterými se setkáváme. Základem optimismu je podle něj způsob myšlení o 

příčinách různých událostí a způsob výkladu a vysvětlení věcí, které nás potkávají. 

Nazývá ho explanační (vysvětlovací) styl nebo téţ způsob uvaţování. Rozlišuje dva 

odlišné pohledy člověka na ţivot související s tímto způsobem myšlení a vysvětlování 

událostí. Jde o naučenou bezmocnost, jinak téţ naučený pesimismus, jeho protikladem 

je naučený optimismus.  

Pesimista nahlíţí na příčiny negativních situací, do kterých se dostává, jako na 

dlouhodobé, trvalé a neměnné. Přikládá jim zvýšený význam a navíc se obviňuje, ţe 

tyto situace si způsobuje sám. Optimista je naopak člověk, který v nepříznivé situaci 

chápe momenty, které k ní vedou, jako krátkodobé či přechodné, prostorově omezené a 

pramenící zvenčí mimo jeho dosah a podíl. Je zde tedy pojení specifičnosti situace, 

externího původu a časového údaje „někdy“ (Seligman, 2006, Křivohlavý, 2012). 

V souvislosti s optimismem Smékal (2002) hovoří o tzv. koncepci hledačské aktivity, 

která je protipólem naučené bezmocnosti a která předpokládá, ţe lidé v zátěţových 

situacích hledají nejlepší moţné řešení a nevzdávají se. Podle Seligmana (2003) 

naučený optimismus prakticky znamená mít pod kontrolou způsob svého myšlení 

v těţkých situacích. Podstatou je změna destruktivních myšlenek, kterými se častujeme 

při různých nepříznivých ţivotních situacích. 
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S vysvětlovacím stylem je provázána naděje. Podle Seligmana (2003) je naděje 

pozitivní emoce spojená s budoucností, kterou můţeme spolu s dalšími pozitivními 

emocemi vyuţít obzvláště v těţkých chvílích. S konceptem naučeného optimismu jsou 

také provázány silné stránky člověka, které jsou na mikroúrovni protektivními faktory 

(zdroji) resilience a naopak slabé stránky těmi rizikovými. Podle Seligmana (2003) silné 

stránky a ctnosti člověka fungují jako nárazníky proti neštěstí a duševním poruchám a 

mohou být klíčem k vytváření odolnosti.  

Naučený optimismus můţe být jedním z moţných podpůrných mechanismů, jak 

pomoci dospívajícím klientům kurátora zvládat obtíţné ţivotní situace, coţ můţe být 

přínosné v tom, aby projevy rizikového chování ustoupily či vymizely.  

 

Postoj 

Porozumění postoje kurátorů je předmětem a téţ cílem mého výzkumného šetření. Hartl 

a Hartlová (2000) na postoj nahlíţí jako na sklon reagovat ustáleným způsobem na 

předměty, osoby, situace a na sebe sama. Podle Nakonečného (2009) postoje vyjadřují 

hodnotící vztahy, neboť poukazují na to, co jedinec povaţuje za významné, co přitahuje 

jeho pozornost a co si zapamatovává. Zvláštním druhem postojů jsou podle 

Nakonečného (2009) předsudky, které jsou silně emočně zabarvené a bývají proto 

odolné vůči změnám. Z hlediska praxe sociálních pracovníků o předsudcích hovoří 

např. Musil (2004), a to ve spojitosti s rozlišováním klientů podle vlastností, které jsou 

jim předsudečně přisuzovány. Takový postoj znamená nestejné hodnocení klientů a 

rozdílné zacházení s nimi v rámci intervence.  

 Odborná literatura pojednává o třech sloţkách postoje. Kognitivní sloţka se týká 

názorů a myšlenek, které jedinec má o objektu postoje. Zahrnuje to, co jedinec o 

objektu svého postoje ví, jsou to jeho poznatky.  Emocionální sloţka zahrnuje emoce, 

které objekt postoje v subjektu vyvolává (např. sympatii, hněv aj). Konativní sloţka 

zahrnuje sklony k chování nebo jednání ve vztahu k objektu postoje, vyjadřuje snahu či 

pohotovost chovat se vůči objektu postoje určitým způsobem (Nakonečný, 2009, 

Hayesová, 2003, Hartl a Hartlová, 2000). Jestliţe nejsou jednotlivé sloţky postoje 

vyváţené, postoj není konzistentní. Konzistentnost vlastně znamená vnitřní vyrovnanost 

všech sloţek (Nakonečný, 2009).  
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Metodika výzkumu 

 

Vzhledem k zaměření mé práce a zkoumanému jevu, kdy mou snahou bylo porozumět 

postoji kurátorů týkající se jejich práce s dospívajícími klienty se zaměřením na 

resilienci a naučený optimismus a tento postoj interpretovat, jsem zvolila kvalitativní 

výzkumnou strategii a v rámci ní jako metodu sběru dat jsem pouţila polostrukturovaný 

rozhovor s kurátory a jejich klienty, se kterými je pojí dlouhodobější spolupráce.  

Výběr vzorku jsem provedla záměrným kriteriálním výběrem, jehoţ znakem je 

vybraná vlastnost nebo stav (Miovský, 2006). V mém výzkumu byla kritériem 

respondentova pracovní pozice kurátora a délka kurátorské praxe alespoň 1 rok, aby 

respondent disponoval určitými zkušenostmi s touto prací. Kaţdý kurátor, který přislíbil 

účast, poté zvolil svého dospívajícího klienta jako potencionálního respondenta podle 

těchto kritérií – předně ochota účastnit se výzkumu, věk 14 – 16 let (střední 

adolescence), spolupráce s kurátorem alespoň 6 měsíců. Celkově jsem získala 6 

respondentních párů. 

Získaná data jsem zpracovala za pouţití otevřeného a axiálního kódování 

vycházející ze zakotvené teorie. Podle Strausse a Corbinové (1999, s. 39) „kódování 

představuje operace, pomocí nichţ jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a opět 

sloţeny novými způsoby“. 

 Cílem mého výzkumu bylo zjistit postoj kurátorů pro děti a mládeţ k resilienci a 

naučenému optimismu v rámci práce s cílovou skupinou. Hlavní výzkumná otázka zní: 

Jaký postoj zaujímají kurátoři pro děti a mládež k resilienci a naučenému optimismu při 

práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním? Pro získání odpovědi na ni jsem 

vytvořila tři dílčí výzkumné otázky korespondující s jednotlivými sloţkami postoje:  

DVO1: Jak kurátoři pro děti a mládež vnímají resilienci a naučený optimismus při 

práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním? 

DVO2: Jak kurátoři pro děti a mládež prožívají resilienci a naučený optimismus při 

práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním? 

DVO3: Jak kurátoři pro děti a mládež pracují s resiliencí a naučeným optimismem při 

práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním? 
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Výsledky interpretace dat 

 

Interpretace DVO1  

V rámci analýzy získaných dat týkajících se vnímání resilience a naučeného optimismu 

jsem definovala celkem šest kategorií. Tyto jsem rozvedla v subkategorie a jednotlivé 

dimenze, příp. i vlastnosti dimenzí. Pro interpretaci jsem vybrala tyto čtyři kategorie: 

Charakteristika odolnosti, Vnímání posilování odolnosti, Optimismus a Vnímání 

posilování optimismu, na základě nichţ bylo moţné odpovědět na DVO1.  

 Odpověď na DVO1: Kurátoři vnímají resilienci svých dospívajících klientů 

s rizikovým chováním jako schopnost toho kterého klienta zvládnout nějakou zátěţovou 

situaci, která vyvstává ze vztahu a vzájemného působení jich samotných s rodinou, 

školou či partou vrstevníků. Kurátoři vnímají, ţe u klientů tato schopnost absentuje či je 

nízká a myslí si, ţe to můţe být jedna z podstatných příčin jejich rizikového chování, 

současně ji chápou jako důvod, proč by se jí měli při práci s nimi věnovat. Představa 

kurátorů o posilování resilience klientů zahrnuje práci na víře klienta v sebe a svůj 

vlastní potenciál a na jeho vědomí vlastní hodnoty. Nezbytnou součástí práce na 

resilienci klientů je podle kurátorů jejich fungování v roli osoby, která své klienty vţdy 

podporuje. Někteří kurátoři kladou důraz na aktivizaci klientů ve zvládání ţivotních 

těţkostí, neboť jim chybí motivace a jsou pasivní v jejich řešení. 

 Kurátoři vnímají optimismus jako pohled člověka na svět, který spojují 

s pozitivní naladěností a schopností vidět věci vţdy z lepších stránek. Optimismus je pro 

ně prakticky pozitivním myšlením. Charakter naučeného optimismu by podle kurátorů 

měl mít přístup klienta k řešení zátěţových situací, neboť zpravidla klienti vykazují 

naučenou bezmocnost, chybějící odstup od situace a absenci naděje do budoucna. 

Většina kurátorů prezentovala vyuţití svého vlastního optimistického přístupu ke 

klientům za tím účelem, aby klienti postupně měnili svůj negativistický pohled na sebe 

a na situaci, která je tíţí, aby jim dodávali sebevědomí a víru v sebe a svůj potenciál. 

Domnívají se, ţe kdyţ budou v kontaktu s klienty optimisticky ladění, budou na nich 

hledat a nalézat pozitiva, která zařadí do rozhovorů, můţe dojít u klientů k určitému 

pozitivnímu uvědomění stran sebe, ale i zátěţové situace. V tomto smyslu se jedná o 

navození pozitivnějšího myšlení u klientů zejména hledáním jejich silných stránek a 

rozmluvou o nich. Přímo jádro konceptu naučeného optimismu je znatelné ve snaze 
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kurátorů pracovat na tom, jak klienti uvaţují o různých situacích a problémech, do 

kterých se dostali a jak si je vysvětlují.  

 

Interpretace DVO2 

Na základě informací získaných z rozhovorů s respondenty výzkumu jsem stanovila tři 

kategorie: Příčiny emocí spojených s prací s dospívajícími klienty s rizikovým 

chováním, Emoce spojené s resiliencí a Emoce spojené s naučeným optimismem. Tyto 

mi pomohly k zodpovězení DVO2. 

Odpověď na DVO2: Proţívání kurátorů spojené s resiliencí a naučeným 

optimismem je v zásadě dvojí. Obecně kladné emoce u kurátorů převaţují při percepci 

dostatečné míry psychické odolnosti a optimismu u klientů. I při percepci absence nebo 

nízké míry psychické odolnosti a optimismu u klientů zaţívají kurátoři určité kladné 

pocity (zejména naději), ale významně se objevují proţitky záporných emocí. U více 

resilientních a optimistických klientů mají kurátoři tendenci přisuzovat spolupráci s 

nimi pocit větší jistoty v úspěšnosti řešení jejich rizikového chování. Předpokládají, ţe s 

nimi pravděpodobněji zaţijí pocit smysluplnosti své práce oproti ostatním klientům, 

neboť jsou „vybavenější“ k tomu, aby konstruktivně řešili své problémy. Díky tomu 

dojde k eliminaci jejich rizikového chování a zlepšení jejich sociálního fungování, coţ 

pro kurátory znamená pozitivní výsledek jejich činnosti. Pocit větší jistoty a 

pravděpodobnosti pracovního úspěchu přináší kurátorům radost a uspokojení.  

 Významnou pozitivní emocí kurátorů vázanou na oba koncepty je naděje. Tento 

pocit je u kurátorů při práci s klienty přítomen prakticky neustále, neboť věří, ţe klienti 

mohou změnit své chování i přes proţívání různých zátěţí, resp. mohou se naučit 

reagovat na zátěţe jinak neţ projevem rizikového chování. Klienti ustálení v roli oběti 

vzbuzují v kurátorech, stejně jako „chroničtí“ klienti bez odolnosti, pocity beznaděje a 

marnosti jejich práce, coţ v praxi můţe vést k frustracím aţ syndromu vyhoření. 

  

Interpretace DVO3  

V tématu práce kurátorů s resiliencí a naučeným optimismem při práci s dospívajícími 

klienty s rizikovým chováním jsem definovala tři kategorie. Interpretaci jsem provedla u 

kategorie Posilování psychické odolnosti a kategorie Nastavení a rozvoj naučeného 

optimismu.  
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 Odpověď na DVO3: Intervence kurátorů, bez ohledu na jejich věk a kurátorské 

zkušenosti, do rizikového chování klientů a do posilování jejich psychické odolnosti 

vedou skrze vztah mezi kurátorem a klientem. Ke svým klientům se proto kurátoři 

chovají empaticky, čímţ směřují i ke zlepšení vztahu klienta k sobě samému. Primárním 

způsobem práce na resilienci jsou rozhovory vedené s klienty, které jsou zacílené na 

změnu negativního sebepojetí klientů a na změnu jejich náhledu na situaci, ve které se 

nacházejí. Kurátoři se věnují rozboru rizikového chování klientů, dávají jim moţnost 

sdílet své problémy a negativní proţitky, ventilovat své emoce, věnují se uvědomování 

zodpovědnosti klientů za své chování. Kurátoři dále intervenují do pochybností a 

představ klientů o své nízké účinnosti, coţ se snaţí měnit kognitivním ovlivňováním 

(Křivohlavý, 2001), technikou kladného zpevňování ţádoucího chování (Langmeier et 

al., 2010), oceňováním klientů, motivací a povzbuzováním k aktivitě při řešení 

problémů. Kurátoři poskytují klientům emoční podporu včetně emočně korektivní 

zkušenosti (Jedlička et al., 2004, Vymětal, 1996), jsou jim sociální oporou. 

Kurátoři pracují s naučeným optimismem u svých klientů tak, ţe se v rámci 

rozhovorů s klienty zaměřují na jejich pesimistický způsob vysvětlení nepříznivých 

situací, ve kterých se klienti nacházejí a snaţí se o postupnou změnu tohoto 

pesimistického vysvětlovacího stylu klientů v optimističtější. Prostřednictvím vztahu a 

rozhovorů motivují a podporují své klienty ke změně pohledu na sebe a zátěţovou 

situaci do pozitivnější roviny, vedou své klienty k řešení problémů, k hledání moţných 

pozitiv, které by se v problémech mohly ukrývat, čímţ celkově pracují na budování 

pozitivního sebeobrazu klienta. Polovina kurátorů rovněţ ovlivňuje pesimismus klientů 

tím, ţe v kontaktu s nimi vystupují optimisticky a i tím jim předávají jiný náhled na 

sebe a své potíţe. Někteří z kurátorů pak s klienty hovoří o jejich přednostech a dalších 

pozitivních tématech, které působí podpůrně stran optimismu i psychické odolnosti.  

 

Závěr 

V závěru práce předkládám odpověď na hlavní výzkumnou otázku, charakterizuji silné 

a slabé stránky výzkumu, uvádím doporučení pro praxi a návrh dalších výzkumů. 

Odpověď na HVO: Z hlediska kognitivní sloţky postoje vnímají kurátoři 

resilienci svých klientů jako jejich slabé místo, které je jednou z příčin jejich rizikového 

chování, kdy dospívající zpravidla při setkání se zátěţovou situací neumějí či nejsou 
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schopni ji konstruktivně řešit či se s ní vyrovnat bez toho, aniţ by reagovali způsoby, 

které pro ně samotné či pro jejich okolí jsou rizikové. Z toho důvodu kurátoři zastávají 

názor, ţe je ţádoucí se resilienci klientů věnovat, neboť práce na ní můţe přinést 

eliminaci jejich problémového chování. Na emocionální úrovni postoje proţívají 

kurátoři různorodé libé i nelibé pocity, které se odvíjejí stěţejně od míry resilience, 

kterou daný klient disponuje. Konativní sloţka postoje je u kurátorů charakteristická 

zejména utvářením vztahu s klienty za účelem navození důvěry a vědomí opory. Dále 

práce kurátorů na resilienci klientů spočívá v rozhovorech, kterými směřují ke zlepšení 

jejich stávajícího sebeobrazu. 

 Z hlediska kognitivní sloţky postoje vnímají kurátoři naučený optimismus jako 

způsob, kterým je moţné ovlivňovat pesimismus a naučenou bezmocnost klientů a tímto 

jejich přístup k řešení svých problémů. V rámci emocionální sloţky postoje u kurátorů 

dochází ke kladným pocitům jako je radost, pocit lepší spolupráce a její větší úspěšnosti 

u klientů vykazujících znaky naučeného optimismu či nadějného myšlení. Dlouhodobá 

spolupráce s klienty s naučenou bezmocností u nich vyvolává nelibé pocity smutku a 

bezmoci. Jedinou kladnou emocí, která zůstává v kurátorech při spolupráci 

s pesimistickým a „bezmocným“ klientem nejdéle, je naděje. V rámci konativní sloţky 

postoje kurátoři vedou své klienty za účelem zvýšení míry jejich optimismu k polemice 

s vlastními negativními myšlenkami, představami a názory o sobě a své situaci či 

problému. Vedou je ke změně úhlu pohledu na zátěţovou situaci a jejich schopnosti a 

moţnosti, kterými disponují pro její vyřešení.  

Cílem pracovníka s rizikovou mládeţí má být podle Punové (2012a) zlepšení 

sociálního fungování a proměna sociálního prostředí prostřednictvím podpory 

resilienčních procesů v nich samotných a také v parametrech prostředí. Z výzkumu 

vyplývá, ţe kurátoři reflektují pouze jednu část tohoto cíle, a to podporu resilienčních 

procesů v klientech, zejména podporu jejich silných stránek, pozitivních projevů 

v chování a podporu pozitivity v jejich proţívání. Punová (2012a, 2012b) dále srovnává 

patologizující a posilující přístup v sociální práci. Intervence u prvně jmenovaného 

přístupu je orientována na problém klienta, kdeţto v rámci posilujícího přístupu se 

intervence orientuje na moţnosti a schopnosti klienta. V tomto kontextu kurátoři dle 

zjištění výzkumu intervenují v duchu obou přístupů. Jejich práce s dospívajícími klienty 

s rizikovým chováním staví jednak na hledání odpovědi na otázky: Co se stalo špatně a 
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proč? Kde nastala chyba? Zabývají se riziky na straně klienta a jeho prostředí, zajímají 

se o situace, za kterých je resilience klientů „zkoušena“. Současně však kurátoři 

zohledňují při práci s klienty to, co je v nich dobré, silné, co v mikrosystému klienta 

působí podpůrně, zajímají se o klientovy zdroje a potenciál k řešení vlastních potíţí, 

tedy zastávají i resilienční přístup. Jaká je míra jednoho či druhého přístupu v jednání 

kurátorů z výzkumu neplyne. V konativní sloţce postoje kurátorů se odráţí vlastní 

preference jednoho či druhého přístupu. 

Z hlediska naučeného optimismu z výzkumu vyplývá, ţe při práci 

s vysvětlovacím stylem klientů, věnují kurátoři pozornost tomu, jak klienti uvaţují a 

hodnotí negativní události a problémy ve svém ţivotě. Opomíjen je vysvětlovací styl 

pozitivních událostí, záţitků a zkušeností. Vysvětlením můţe být skutečnost, ţe kurátoři 

povaţují za podstatnější zabývat se právě vysvětlovacím stylem negativních jevů 

v ţivotě klienta, protoţe právě ten větší měrou přispívá k tomu, jak se klient cítí a jak 

následně jedná. Vysvětlením by mohla být skutečnost, ţe sami kurátoři nejsou plně 

naučenými optimisty, jak je chápe Seligman (2006). Určitým vysvětlením však můţe 

být jedno z výzkumných zjištění, ţe ţádný z kurátorů nepovaţuje práci s (naučeným) 

optimismem u svých klientů jako cíl své profese, ani jako hlavní náplň své činnosti, kdy 

práce na posilování optimismu klienta je kurátory vnímána a konána jako vedlejší spíše 

situační intervence. Nicméně z výzkumu vyplývá, ţe u klientů s negativním atribučním 

stylem, naučenou bezmocností a rovněţ nízkou resiliencí jednají v souladu s 

doporučením Langmeiera a Krejčířové (in Langmeier et al., 2010), kdy jsou činní ve 

změně sebedestruktivních postojů svých klientů a v posilování jejich sebejistoty a 

sebedůvěry. Stejně tak pomáhají klientům v získávání kontroly nad svými myšlenkami 

(byť hlavně těmi negativními), k čemuţ vybízí zase Seligman (2006).  

 Ve výzkumu jsem zjišťovala, zda práce na resilienci a naučeném optimismu má 

nějaká rizika či negativa, kde jsou hranice. Kurátoři spatřují riziko ve svém vlastním 

posouzení klientovy resilience, kdy si uvědomují, ţe mohou usoudit na její niţší nebo 

naopak vyšší míru oproti skutečnosti, coţ by mohlo znamenat poskytnutí neadekvátní 

intervence klientovi. Z hlediska naučeného optimismu kurátoři potvrzují, ţe optimismus 

je třeba uţívat flexibilním způsobem, protoţe ani jeho nelze uţívat vţdy. V tomto 

kontextu má naučený optimismus svá rizika a zároveň hranici vyuţitelnosti. Podle 

kurátorů jednak není vhodný pro kaţdou situaci v ţivotě a jednak je třeba dbát 
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opatrnosti v míře jeho pouţití, aby nedošlo ke sníţení pocitu zodpovědnosti klienta. O 

uvedených mezích hovoří sám autor tohoto konceptu M.E.P. Seligman (2006). 
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