
1

Editorial
Editorial ................................................................................................................................................................... 3

Stati

Jiřina Víravová:  
Souvislosti a fakta o týraných a zanedbávaných dětech z diagnostického ústavu   ................................... 5

Zdeňka Adamčíková, Jana Bernoldová, Iva Strnadová, Jan Klusáček:  
Mateřství žen s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků: Bezmoc, ale čí?  ....................  28

Martin Stanoev: Bezdomovci jako nositelé stigmatu a příjemci pomoci  ...............................................  41

Alice Gojová, Kateřina Glumbíková: (Bezmocná) sociální práce jako zdroj zplnomocnění?  .................  52

Aneta Hašková, Kateřina Pomklová: Sociální pracovníci a pracovnice  
na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a lesbické biologické matky  ...................................................  64

Michaela Hiekischová: Sociální práce na úřadech práce – od stresu k bezmoci?  ...................................  79

Pavel Bajer: Moc ve vztahu sociálního pracovníka a klienta uplatněná z pohledu PCA  ........................  89

Barbora Gřundělová:  
Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce  
genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků  ................................................................  106

Recenze

Jindřich Racek, Hana Solařová, Alena Svobodová: Vyhodnocování potřeb dětí  ..................................  121

Pawel Czarniecki: Súčasné problémy teórie a praxe sociálnej práce v Poľsku  .......................................  123

Online prakticko-publicistická část časopisu ...............................................................................126

Naše poslání a cíle  ..................................................................................................................... 127

Zaměření příštího čísla  .............................................................................................................. 128

Obsah 



2

SP/SP 5/2015Content

Editorial
Editorial    ................................................................................................................................................................ 3

Papers

Jirina Viravova:  
Facts and Context about Abused and Neglected Children from the Diagnostic Institute  ......................  5

Zdenka Adamcikova, Jana Bernoldova, Iva Strnadova, Jan Klusacek:  
Motherhood of Women with Intellectual Disabilities as Perceived by Social Workers:  
Powerlessness, but Whose?  .....................................................................................................................  28

Martin Stanoev: Homeless People as Stigma Holders and Recipients of Help .....................................  41

Alice Gojova, Katerina Glumbikova: (Powerless) Social work as a Source of Empowerment?  .............  52

Aneta Haskova, Katerina Pomklova:  
Social Workers of Social and Legal Child Protection Department  
and Lesbian Biological Mother  ..............................................................................................................  64

Michaela Hiekischova: Social Work at Labor Office – From Stress to Powerlessness?  .........................  79

Pavel Bajer: Use of Power by Social Worker in Relationship with Client from the PCA View  ............  89

Barbora Grundelova: Work-Life Balance as Gendered Issue? Perspectives of Social Workers  ...........  106

Book Reviews

Jindrich Racek, Hana Solarova, Alena Svobodova: Vyhodnocování potřeb dětí  ..................................  121

Pawel Czarniecki: Súčasné problémy teórie a praxe sociálnej práce v Poľsku  .......................................  123

Online Practical-Journalistic Part of the Journal  .........................................................................126

Our Mission   ............................................................................................................................ 127

Next Issue Focus  ....................................................................................................................... 128



5

Stati

Souvislosti a fakta o týraných  
a zanedbávaných dětech  
z diagnostického ústavu 

Facts and Context about Abused and Neglected Children 
from the Diagnostic Institute

Jiřina Víravová

PhDr. Jiřina Víravová, Ph.D.,1 absolvovala studijní obor Učitelství na speciálních školách 
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následně působila v Diagnostickém ústavu 
pro mládež v Praze 2. Několik let externě přednášela problematiku vědních disciplín etopedie, 
psychopedie a somatopedie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Je 
lektorkou akreditovaných vzdělávacích programů MPSV a působí jako pedagogický pracovník 
ve Věznici Jiřice. 

Abstrakt
Text seznamuje s koncepcí a výstupy výzkumného šetření zaměřeného na problematiku dětí 
ohrožovaných týráním a zanedbáváním. Jádro výzkumu bylo založeno na studiu životních trajektorií 
ohrožovaných dětí. Důraz byl kladen na důsledný rozbor informací o rodinném prostředí, v němž 
tyto děti vyrůstaly. Záměrem výzkumu byla detekce signifikantních vztahů mezi výskytem týrání 
a zanedbávání dětí a jejich rodinným prostředím. Přednostně byly zkoumány jednotlivé znaky 
rodin, v nichž prokazatelně docházelo k ohrožování dětí. Tyto znaky byly pomocí statistické 
analýzy dále zpracovávány a uváděny do vztahů také s jinými jevy. Vyhodnocením získaných dat 
byla učiněna taková zjištění, která obecně předpokládaná očekávání o „ohrožujících rodinách“ 
z části překonala.

Klíčová slova
dítě, rodina, ohrožování, fyzické týrání, psychické týrání, zanedbávání, diagnostický ústav

Abstract
This text introduces the conception and results of a survey focused on the issues of threatened and 
neglected children. The survey is based on the study of threatened childrens’ life paths. The aim of 
this survey was to detect significant associations between the abuse and neglect of children and their 
family background. The main stress of the analysis is information about the family environment 
in which these children grew up in. The main focus was on cases of families where the abuse of 
children has been proved . These aspects were analyzed also in relation with other variables by the 
use of statistical analysis. Resulting from the data analysis, many findings significantly exceeded 
the anticipated claims about abused children within abisusive families.

1 Kontakt: Vězeňská služba ČR, Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, 289 22 Jiřice; viravova.j@seznam.cz
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1. Předmluva
Téma týraných, zanedbávaných či sexuálně zneužívaných dětí rezonuje současnou společností 
ve spojení s mnohými, médii zprostředkovanými událostmi.2 V kauzách těchto ohrožovaných 
dětí se v různé intenzitě ukazují společensko-mravní přečiny dospělých osob, na jejichž péči jsou 
tyto děti existenčně závislé. Všimněme si, že v převážné míře jsou prezentovány případy dětí 
v nejútlejším věku. V těchto případech jsou prostřednictvím mediálního zviditelnění věci dány 
do pohybu. Avšak stále ve společnosti zůstávají ty děti, a dovolujeme si tvrdit, že jich je podstatně 
více než těch, o kterých se veřejně ví, jejichž situace zůstává bez povšimnutí okolí, bez jakéhokoliv 
zásahu. (Z ročních výkazů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí vyplývá, že v roce 2013 bylo evidováno 7527 případů týraných, zanedbávaných a zneužívaných 
dětí, přičemž o pět let dříve byl tento počet 1978 a další tři roky nazpět bylo evidováno 813 
případů.)
Je prokázáno, že děti týrané i zanedbávané si svou negativní zkušenost z dětství odnášejí do dospělosti 
a předávají ji tak dál svým vlastním dětem.3 Přenosem těchto zkušeností je ve společnosti stále 
udržována populace týrajících rodičů, kteří byli sami týranými dětmi. Někteří, z této skupiny, navíc 
postupně posouvají hranice svého chování stále více za obecně akceptovatelnou mez.

2. Úvod k výzkumnému šetření 
U většiny výzkumů bývá prvním zvažovaným krokem reálné posouzení dostupnosti výzkumného 
materiálu, jenž si badatelův záměr vyžaduje. Také u předkládaného šetření bylo důkladně 
zvažováno, zda, a pokud ano, tak kde lze získat podklady k tak citlivému tématu, jako je týrání 
a zanedbávání dětí. Ukázalo se, že hutným zdrojem informací o dětech a jejich rodinách jsou 
dokumentace škol a školských zařízení. Tato fakta bývají léta, mnohdy bez povšimnutí, uchovávána 
v jejich archivech či databázích. Hovoříme o celých lidských biografiích, které jsou velmi cenným 
zdrojem k prozkoumání.
Ovšem to, že tyto informace fakticky existují, nezaručuje, že jsou výzkumníkům k dispozici. Lze 
konstatovat, že v čele s paragrafy na ochranu osobních údajů a za pomoci právnických úhybů jsou 
tato data přísně chráněna. Avšak lékař také nestanoví diagnózu, aniž by pacienta prohlédl. Má-li 
být poznáno meritum věci, musí být poznáno „z něčeho“, tedy musí být vůle „nechat poznat“. Bylo 
by proto příhodné také směrovat pozornost k možnostem získávání podkladů pro vědecké práce 
a v tomto ohledu podrobit diskurzu formální, ale i ta neformální pravidla, jež podstatnou měrou 
přístup k těmto informacím ovlivňují. 
Tak jako všude, i zde platí známé „Je to o lidech“, a proto se mohl realizovat výzkum, založený 
na studiu osobní spisové dokumentace necelých dvou stovek dětí. Tento výzkum4 započal v roce 
2011 a zaměřoval se na problematiku výskytu týrání a zanedbávání dětí, jež zároveň měly vlastní 
zkušenost s umístěním v institucionální péči. Volbu dětí do výzkumného vzorku ovlivňoval 

2 Vzpomeňme kupř. Kuřimskou kauzu, nebo případ českých dětí odebraných české matce Norským 
úřadem na ochranu dětí, či různé zprávy o opilých matkách, jež ztrácejí kontrolu nad sebou i nad péčí 
o své děti (kupř. případ osmiměsíčního kojence nalezeného v pražských Vysočanech – matka v ebrietě 
opodál).
3 Ze závěrů výzkumu amerických psychiatrů C. J. Schellenbacha a J. L. Culbertsona z roku 1992 bylo 
zjištěno, že 70 % dětí, jež byly v dětství týrány, se ve své dospělosti také k takovému chování uchyluje 
a stávají se týrajícími rodiči.
4 Jedná se o výzkum, který byl součástí disertační práce „Ohrožované dítě: Ohrožování dětí a jeho 
vztahový rámec u jedinců umisťovaných do diagnostického ústavu“, obhájené v roce 2014.



28

Stati SP/SP 5/2015

Mateřství žen s mentálním postižením 
pohledem sociálních pracovníků:  
Bezmoc, ale čí?

Motherhood of Women with Intellectual Disabilities as 
Perceived by Social Workers: Powerlessness, but Whose?

Zdeňka Adamčíková, Jana Bernoldová, Iva Strnadová, Jan Klusáček

Mgr. Zdeňka Adamčíková1 vystudovala magisterský obor speciální pedagogika na Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působí na této fakultě jako doktorand. Zároveň 
pracuje v Nadačním fondu J&T, kde má na starosti agendu Náhradní rodinné péče. 

Mgr. Jana Bernoldová2 vystudovala magisterský obor speciální pedagogika na Pedagogické 
fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Od roku 2014 působí jako externí doktorandka na Katedře 
speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity v Praze. V současnosti pracuje jako 
vedoucí pracoviště v organizaci Rytmus Benešov, o. p. s., kde se věnuje práci s lidmi s mentálním 
postižením.

Doc. Iva Strnadová, Ph.D., 3 působí na University of New South Wales, School of Education, 
Austrálie. Od roku 2007 je také čestnou členkou University of Sydney, Faculty of Education and 
Social Work, Austrálie. V přednáškové a výzkumné činnosti se věnuje problematice mentálního 
postižení a poruch autistického spektra.

Mgr. Jan Klusáček4 působí jako výzkumník v mezinárodní organizaci Lumos, která se zaměřuje 
na podporu deinstitucionalizace péče o ohrožené děti, je studentem doktorského studia na Katedře 
veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a vyučujícím sociální 
politiky a metod sociálního výzkumu na Evangelikálním teologickém semináři.

Abstrakt
Matky s mentálním postižením (MP) byly velmi dlouhou dobu opomíjenou skupinou jak 
ve výzkumu, tak v každodenní praxi sociálních pracovníků a speciálních pedagogů. Přitom 
zkušenosti, postoje, kvalifikovanost a nabízená podpora ze strany odborníků do jisté míry určují 
kvalitu života těchto matek a zejména jejich dětí. 
Cílem výzkumu prezentovaného v tomto článku bylo analyzovat klíčová témata determinující 

1 Kontakt: Mgr. Zdeňka Adamčíková, Nadační fond J&T, Šmeralova 18, Praha 7 170 00; 
zdenkaadamcikova@gmail.cz
2  Kontakt: Mgr. Jana Bernoldová, Rytmus Benešov, o. p. s., F. V. Mareše 2056, Benešov 256 01; 
bernoldovajana@seznam.cz
3  Kontakt: Doc. Iva Strnadová, Ph.D., UNSW, School of Education, John Goodsell Bldg. Rm. 129, 
NSW 2052 Kensington; i.strnadova@unsw.edu.au
4  Kontakt: Mgr. Jan Klusáček, Lumos Czech Republic; Jan.Klusacek@lumos.org.uk
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úspěšné či neúspěšné zvládání mateřské role matek s MP z hlediska sociálních pracovníků. Autoři 
provedli dotazníkové šetření dovedností, zkušeností a postojů sociálních pracovníků k vybraným 
aspektům těhotenství a mateřství žen s mentálním postižením. Výzkumu se zúčastnilo 329 
odborníků (sociálních pracovníků, speciálních pedagogů). Výzkum potvrdil, že odbornost 
a nabízená podpora ze strany sociálních pracovníků není dostatečná. Rozvoj klíčové sociální služby 
(sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) společně s posílením kapacit a dalším profesním 
rozvojem odborníků se z hlediska adekvátní podpory matek s MP jeví do budoucna jako stěžejní.

Klíčová slova
ženy, mentální postižení, těhotenství, mateřství, postoje, zkušenosti, znalosti, sociální pracovníci, 
dotazníkové šetření

Abstract
Mothers with intellectual disabilities (ID) have been neglected, both by researchers and the day- 
-to-day practice of social workers and special educators. However it is the experiences, attitudes 
and available support by professionals that to an extent determine the quality of life of these 
mothers and their children. 
The presented research aims to analyse the key themes determining (un)successful management 
of the maternal role by mothers with ID as perceived by social workers. The attitudes, experiences 
and skills of social workers were examined and analysed, using survey research. There were 329 
professionals (social workers, special educators) participating in the research and the findings 
indicate that the knowledge and support offered by social workers is insufficient. The development 
of a key social services (social activation service for families with children) as well as strengthening 
capacities and on-going professional development appear to be most viable option of support for 
mothers with ID in the future. 

Keywords
women, intellectual disabilities, pregnancy, motherhood, attitudes, experiences, knowledge, social 
workers, survey research 

Úvod
Termín mentální postižení je v současné době používán jako synonymum termínu mentální retardace 
a je vymezován řadou definic (Černá, 2008; Valenta, Müller, 2007). Pro účely předložené publikace 
uvádíme definici Americké asociace pro mentální retardaci (AAMR) orientovanou na praktickou 
podporu jedince: „Mentální retardace je snížená schopnost charakterizovaná výraznými 
omezeními intelektových funkcí a také v adaptačním chování, což se projevuje ve schopnosti myslet 
v abstraktních pojmech, a v sociálních a praktických adaptačních dovednostech“ (Luckasson, 2002, 
in Černá, 2008). I díky terminologické nejednotnosti není jednoduché určit prevalenci žen-matek 
s MP, relevantní statistické údaje o počtu matek s MP nejsou v ČR dostupné. Podle Českého 
statistického úřadu (2014) zde žije zhruba 17 000 žen s MP ve věku 15–44 let. Na základě 
zahraničních výzkumů lze však odhadovat, že situace bude velmi obdobná jako například ve Velké 
Británii, kde je podle Emersona et al. (2005) přibližně 7 % osob s MP rodiči. V Norsku, Dánsku 
a Švédsku jsou počty matek s MP odhadovány na 0,5–1 na 1000 matek (Engström, 2007).
Matky s mentálním postižením (MP) se v každodenním životě díky svému postižení střetávají 
s řadou výzev. Frustrace z nepřekonaných nebo nepřekonatelných překážek v podobě neúspěšného 
vyjednávání s úřady, nedostatečnou podporou ze strany odborníků nebo dlouhodobých obav 
z odebrání dítěte může ústit až do pocitů bezmoci a rezignace (Traustadóttir, Sigurjónsdóttir, 
2008; McConnell, Mayes, Llewellyn, 2008). Tyto negativní emoce však nedoprovázejí jen život 
matek, často se stávají také součástí profesních životů odborníků, kteří s matkami a jejich rodinami 
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Bezdomovci jako nositelé stigmatu  
a příjemci pomoci1

Homeless People as Stigma Holders and Recipients of Help 

Martin Stanoev

Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.,2 pracuje v Centru empirických výzkumů na Fakultě veřejných politik 
SU v Opavě, kde se zabývá výzkumem sociálního vyloučení. Deset let pracoval jako sociální 
kurátor v Brně. Vedle problematiky bezdomovectví se zaměřuje na problematiku drogové závislosti 
a sociální pedagogiku. Vyučuje sociální práci a metody výzkumu.

Abstrakt
Článek analyzuje současnou situaci v sociální práci s bezdomovci v ČR a navrhuje vhodné postupy 
pro sociální práci s touto cílovou skupinou. Vychází z reflexe praxe sociální práce i teoretických 
a empirických studií bezdomovectví. Teoretickým východiskem je koncept stigmatu E. Goffmana. 
Článek se zabývá problematikou případové práce v kontextu strukturálních podmínek této činnosti. 
Autor chápe skupinu bezdomovců jako skupinu „marginálních mezi marginálními“.

Klíčová slova
bezdomovectví, stigma, sebereflexivní metodologie, společenská smlouva, sociální práce

Abstract
The article analyzes the current situation in social work with the homeless in the country and 
proposes appropriate procedures for social work in dealing with this target group. It is based on 
the results of looking at social work practice and theoretical and empirical studies of homelessness. 
The theoretical starting point is the concept of stigma by E. Goffman. The article deals with 
the case work in the context of the structural conditions of this activity. The author understands 
a group of homeless people as a group of “marginal people among the marginal”.

Keywords
homelessness, stigma, self-reflective methodology, social contract, social work

1 Tento článek byl napsán s finanční podporou TA ČR v rámci grantu Specializované mapy a systémy 
na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví.
2 Kontakt: Centrum empirických výzkumů SU v Opavě, Hradecká 665/17, 746 01 Opava; martin.
stanoev@fvp.slu.cz
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(Bezmocná) sociální práce  
jako zdroj zplnomocnění?

(Powerless) Social work as a Source of Empowerment?

Alice Gojová, Kateřina Glumbíková

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.,1 je docentkou v oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií 
Ostravské univerzity v Ostravě. Ve výuce a výzkumu se věnuje komunitní sociální práci a sociální 
práci s rodinou. Pravidelně publikuje v české i zahraniční odborné literatuře. 

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková2 je interní doktorandkou na Fakultě sociálních studií Ostravské 
univerzity v Ostravě, ve své disertační práci se věnuje tématu Reintegrace matek samoživitelek 
žijících v azylových domech. Je také stipendistkou města Ostravy.

Abstrakt
Sociálního pracovníka lze vnímat jako nositele moci, jako někoho, kdo má kapacitu ovlivňovat 
síly v životním prostoru klientů. Zároveň je nositelem určité společenské autority či „vyšší moci“. 
V kontextu výše zmíněného se jeví jako nelogické, že se sociální pracovník cítí bezmocný. Přesto 
se z realizovaných výzkumů ukazuje, že sociální pracovníci jsou při výkonu své praxe vázáni 
legislativními předpisy, veřejnou zakázkou společnosti, pracují v různých organizacích a s klienty, 
jejichž problémy jsou často obtížně řešitelné. Z těchto a dalších důvodů se mohou cítit bezmocní, 
neschopni jednat. V tomto bodě je potřeba si položit otázku, zda se jedná o bezmoc získanou 
v procesu praktikování sociální práce. Jestliže se sociální pracovníci opakovaně setkávají s frustrací 
své potřeby pomoci klientům z důvodu vnímaných omezení sociální práce jako takové, může 
u nich tento proces iniciovat a udržovat pocit bezmocného aktéra. V rámci nevědomé obrany proti 
tomuto pocitu bezmoci potom mohou vlastní bezmoc projektovat do svých klientů, které díky 
tomuto mechanismu vnímají jako bezmocné změnit svou životní situaci. Cílem tohoto článku 
je s využitím teoretických konceptů a výsledků výzkumu identifikovat možné kořeny bezmoci 
sociálního pracovníka, upozornit odbornou veřejnost na aktuálnost tohoto tématu v naší profesi 
a navrhnout způsoby práce, které by mohly přispět k jeho mírnění. 

Klíčová slova
sociální práce, bezmoc, sociální pracovníci, participativní přístupy

Abstract
A social worker can be seen as a bearer of power, as someone who has the capacity to influence 
forces in the life of clients. He is also the bearer of social authority. In this context it seems illogical 
that the social worker feels helpless. Still, the research shows that workers are, in their practice, 

1 Kontakt: Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., Katedra sociální práce, Fakulta sociálních studií Ostravské 
univerzity v Ostravě, Fr. Šrámka 3, 708 00 Ostrava – Mariánské Hory; Alice.Gojova@osu.cz
2 Kontakt: Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 
Fr. Šrámka 3, 708 00 Ostrava – Mariánské Hory; Katerina.Glumbikova@osu.cz
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bound by legislative regulations and by public perceptions. They work in different organizations, 
with clients whose problems are difficult to solve. For these reasons, they may feel powerless. It is 
necessary to ask whether the helplessness is obtained during the process of social work. If social 
workers repeatedly face frustration due to their need to help clients and the perceived limitations 
of social work itself. Social workers may sometimes feel powerless. Within the unconscious defense 
against this feeling, they might then project their powerlessness onto their clients. The text aims to 
understand the feelings of helplessness of social workers on the basis of an analysis of the theories 
and research results. It points out the importance of this topic and proposes approaches as possible 
solutions.

Keywords
social work, powerlessness, social workers, participatory approaches

Úvodem
V úvodu tohoto článku považujeme za důležité položit si otázku, co je sociální práce. Uveďme 
si nyní tři příklady definic. IFSW (2014) uvádí, že sociální práce je profesí zaměřenou na praxi 
a akademickou disciplínou, která podporuje sociální změnu a vývoj, sociální soudržnost, 
zplnomocnění a osvobození lidí. Matoušek (2008) definuje sociální práci jako společenskovědní 
disciplínu i oblast praktické činnosti, která si dává za cíl odhalit, vysvětlit a řešit sociální problémy. 
Sociální práci lze v souladu s definicí NASW (2004) považovat také za profesionální aktivitu, 
která je zaměřena na pomoc jedinci, skupině či komunitě. Tato aktivita pomáhá výše zmíněným 
obnovit či zvýšit schopnost sociálního fungování a ve vytváření sociálních podmínek v souladu 
s tímto cílem. 
Právě na základě těchto definic, které se učíme v rámci profesní přípravy, si konstruuje každý 
z nás své soukromé profesní očekávání od výkonu pozice sociálního pracovníka. A přiznejme si, 
že výše zmíněné definice (aniž bychom je chtěly postupovat kritice) dávají sociálním pracovníkům 
poměrně volný prostor pro konstrukci představy o své budoucí profesi. Představa, s níž vcházíme 
do praxe sociální práce, je přitom při jejím výkonu dále re/konstruována, a to v kontaktu s klientem 
v daném sociokulturním kontextu (Payne, 2014). 
Se záměrem porozumět chápání sociální práce jejími aktéry, sociálními pracovníky, byl v roce 
2011 realizován kvalitativní výzkum. Jedním z významných výsledků výzkumu bylo zjištění, 
že jedním z klíčových témat sociálních pracovníků bylo prožívání pocitů beznaděje a bezmoci. 
Po vynoření tohoto tématu jsme zjistily, že téma bezmoci tematizovali i další autoři (např. Fook, 
2002; Featherstone, Broadhurst, Holt, 2012; Okitikpi, Aymer, 2011).
Výsledky výzkumu nás vedly k zamyšlení, jak pocity bezmoci vznikají a jak jsou slučitelné s chápáním 
sociálního pracovníka jako aktéra změny. Cílem tohoto článku je s využitím teoretických konceptů 
a výsledků uvedeného výzkumu identifikovat možné kořeny bezmoci sociálního pracovníka, 
upozornit odbornou veřejnost na aktuálnost tohoto tématu v naší profesi a navrhnout způsoby 
práce, které by mohly přispět k jejich mírnění. 

Bezmoc sociálních pracovníků 
V rámci výše uvedených definic sociální práce není žádných pochyb o tom, že je sociální práce 
pomáhající profesí. Jako taková má v sobě řadu paradoxů, které si my sami sociální pracovníci 
uvědomíme patrně až ve chvíli, kdy ji skutečně praktikujeme. Jedním z těchto paradoxů je, že jsme 
ve službách určité vyšší moci, která vnímá pomoc druhým jako artikl, který má svá jasná pravidla 
využití i svou tržní hodnotu. V rámci tohoto lze vnímat sociálního pracovníka jako nositele této 
hodnoty, jako nositele moci (Chambon, Irving, Epstein, 1999). Adams (2008) chápe moc jako 
kapacitu, způsob, jakým využíváme naše schopnosti, náš potenciál. To odpovídá Wallersteinovu 
pojetí „power – to“. Podobně definuje moc i Smith (2008) jako schopnost a kapacitu konat 
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Sociální pracovníci a pracovnice  
na oddělení sociálně-právní  
ochrany dětí a lesbické biologické matky

Social Workers of Social and Legal Child Protection  
Department and Lesbian Biological Mother

Aneta Hašková, Kateřina Pomklová

Mgr. Aneta Hašková1 vystudovala obor Sociální práce se zdravotnickým profilem na Fakultě 
sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. V současné době je doktorskou studentkou sociální 
práce tamtéž. Zabývá se sociální prací s rodinou a projektovým řízením. Téma disertační práce je 
příbuzenská péče prarodičů z pozice sociálních pracovníků v České republice. Při studiu je aktivní 
ve vysokoškolské samosprávě. Od roku 2014 působí v Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 
o. p. s., jako ředitelka a vedoucí tlumočnické služby.

Mgr. Kateřina Pomklová2 vystudovala obor Sociálně zdravotní a geriatrická péče na Zdravotně 
sociální fakultě Ostravské univerzity a obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií rovněž 
při Ostravské univerzitě. Tématem její diplomové práce bylo Dilema sociálních pracovníků při 
úpravě péče o děti lesbických biologických matek. Od roku 2006 pracuje na sociálním odboru 
jako sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2008 se stala členkou výboru 
spolku C-M-T při klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol v Praze.

Abstrakt
V obecném povědomí naší společnosti panují zakořeněné představy, že lidé s homosexuální orientací, 
ať se již jedná o muže, či ženu, nejsou vhodní pro výchovu dětí. Mezi nejčastější argumenty patří 
negativní dopady na děti, které pramení z homosexuální orientace rodičů. V předkládaném článku 
s využitím kvalitativní výzkumné strategie je zodpovězena výzkumná otázka: Jaké zkušenosti 
mají sociální pracovníci a pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí při svěřování dětí 
lesbickým biologickým matkám? Ze zkušeností těchto sociálních pracovníků vyplynulo, že jim 
chybí informace k této problematice, což je motivuje k jinému postupu, a navíc, v situaci, kdy mají 
moc nad těmito klienty, se cítí bezmocní.

Klíčová slova
oddělení sociálně-právní ochrany dětí, rozchod, homoparentalita, lesbické rodičovství, zakotvená teorie

Abstract
In the general awareness of our society there is a deep-rooted idea that people with a homosexual 
orientation, whether it be a man or a woman, are not the best people to raise children. The most 
1 Kontakt: Mgr. Aneta Hašková, Fakulta sociálních studií, Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava; aneta.haskova@osu.cz
2  Kontakt: Mgr. Kateřina Pomklová; kpomklova@volny.cz
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common arguments include negative effects on children based on the homosexual orientation of 
parents. The present article, which used a qualitative research strategy, answered the following 
research question: What experiences have social workers of social and legal child protection 
department in child care with lesbian biological mothers? It was revealed that there is not enough 
concrete information available to social workers on this issue, which means they have use their 
own personal judgement, and in addition, in situations where they have control over these clients, 
they feel helpless.
 
Keywords
social legal and child protection department, breakup, homoparentality, lesbian parentage, 
grounded theory

1. Úvod 
Předkládaný článek se zabývá sociálními pracovníky a pracovnicemi na oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí při rozchodové situaci a při práci se stejnopohlavními3 rodinami. 
Pojetí rodiny se vlivem soudobé společnosti mění. Tradiční a moderní rodiny nahrazuje rodina 
postmoderní, do které můžeme zařadit právě i stejnopohlavní rodiny4. Z právního hlediska 
v různých státech může mít svazek dvou osob různou podobu. Může se jednat o neformální soužití 
dvou osob, nebo o soužití formální (registrované partnerství nebo sňatek), které vzniká na základě 
zákonem stanovených podmínek a vyplývají z něj stanovená práva a povinnosti. V mnoha zemích 
se lze setkat se skutečností, že se děti svěřují do péče homosexuálním párům. Česká republika 
přijetím zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, umožnila homosexuálním párům 
svůj vztah formalizovat, avšak společná péče o děti jim zatím z právního hlediska není umožněna.
Objevuje se také potřeba těchto rodin vychovávat děti a pečovat o ně, tedy je mít svěřené do péče. 
Zde se nabízí otázka, zda a jakým způsobem tuto proměnu ve společnosti vnímají sociální 
pracovníci a pracovnice pracující na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kteří se během své 
praxe setkávají se stejnopohlavními rodinami. S využitím kvalitativní výzkumné strategie bude 
zodpovězena výzkumná otázka: Jaké zkušenosti mají sociální pracovníci a pracovnice oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí při svěřování dětí lesbickým biologickým matkám?
Článek je strukturovaný do následujících kapitol – teoretická východiska, metodologie výzkumu, 
analýza dat, intepretace dat a diskuse se závěrem.

2. Teoretická východiska
V této části článku je popsán rozchod rodičů na základě coming out a případný vznik homoparentální 
rodiny. Popsaná je zde i role sociálních pracovníků a pracovnic oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí (dále jen OSPOD), kteří přichází do kontaktu s rozchody rodičů při úpravě péče o děti.

2.1. Rozchod rodičů na základě procesu coming out
V práci je upřednostněn zevšeobecněný termín rozchod před termínem rozvod, a to především 
z důvodu, že k rozpadu společného soužití rodičů dochází také u nesezdaných párů (Dobrušová, 
2012). U rozchodů nesezdaných párů a rozvodů manželství lze v určitých oblastech najít podobnost, 
ale současně i odlišnost. Nejvýznamnějším rozdílem je skutečnost, že nesezdaná soužití vykazují 
výrazně nižší míru stability než manželství. V našem kulturním prostředí představují nesezdaná 
soužití formu, ve které dochází k poměrně rychlému oddělení neperspektivních vztahů od kvalitních 
vztahů, které pak často přechází v manželství (Vohlídalová, Maříková, 2011). 

3  Stejnopohlavní rodiny = homoparentální rodiny. 
4 Při přiměřené aplikaci zahraničních odhadů na Českou republiku se odhaduje řádově tisíce existujících 
homoparentálních rodin (Polášková, 2009). 
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Sociální práce na úřadech  
práce – od stresu k bezmoci?1

Social Work at Labor Office – From Stress to Powerlessness?

Michaela Hiekischová

PhDr. Michaela Hiekischová2 je v současné době doktorskou studentkou oboru Veřejná a sociální 
politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Magisterské studium studovala 
na téže fakultě, bakalářské vzdělání absolvovala v oboru Sociální práce na Fakultě sociálně 
ekonomické Univerzity J. E. Purkyně.

Abstrakt
Tento článek se zabývá náplní a způsobem uskutečňování sociální práce v oblasti hmotné nouze 
na kontaktních pracovištích Úřadu práce České republiky. V roce 2012 došlo v důsledku tzv. 
sociální reformy k rozdělení agendy hmotné nouze, což způsobilo změny ve vykonávání sociální 
práce. Ta se omezila především na vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi a základem sociální 
práce se tak stala byrokratická činnost. Na základě konceptu bezmoci analyzuji příčiny této redukce 
sociální práce a důsledky, které měla na psychologické nastavení samotných sociálních pracovníků. 
Za pomoci veřejně-politických dokumentů, polostrukturovaných rozhovorů a již uskutečněných 
výzkumů a analýz v článku ukazuji, že hlavními viníky jsou politizace a ekonomizace sociální 
práce. 

Klíčová slova
sociální reforma, hmotná nouze, bezmoc, street-level byrokracie, politizace, ekonomizace, sociální práce 

Abstract
The article deals with the nature of social work in the sphere of material needs at labor offices 
of the Czech Republic. The so called “social reform” came about in 2012, leading to a split in 
the material needs agenda which in turn led to a change in social work practices. Social work 
was reduced to the payment of benefits of assistance for material needs, and it has become 
highly bureaucratized. Using the concept of powerlessness, the causes of this reduction as well 
as consequences on the psychological well-being are described. Based on policy documents and 
semi-structured interviews, it is shown that causes are to be found mainly in the political and 
economic structures forced on social work.

Keywords
social reform, material need, powerlessness, street-level bureaucracy, politicization, economization, 
social work

1 Tento text vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy  
č. 260 232. Poděkování za spolupráci a vstřícný přístup patří všem respondentům.
2 Kontakt: PhDr. Michaela Hiekischová, Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd 
Univerzity Karlovy, U Kříže 8, 158 00 Praha 5; Hiekischova@seznam.cz
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Moc ve vztahu sociálního pracovníka 
a klienta uplatněná z pohledu PCA

Use of Power by Social Worker in Relationship  
with Client from the PCA View

Pavel Bajer

Mgr. Pavel Bajer1 působil v časopise Sociální práce / Sociálna práca. V letech 2006–2010 zastával 
pozici šéfredaktora a ředitele časopisu. V současnosti působí jako doktorský student a asistent 
ve výuce na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Vedle toho spolupracuje se 
společností Marlin jako akreditovaný lektor v sociálních službách. Rovněž se odborně i prakticky 
zabývá aplikací přístupu zaměřeného na člověka Carla Rogerse. V tomto přístupu absolvoval 
v letech 2004–2008 výcvik pro pomáhající profese. 

Abstrakt
V textu je popisováno možné uplatnění moci sociálním pracovníkem ve vztahu ke klientům 
v přístupu zaměřeném na člověka (PCA). Nejprve jsou představeny způsoby uplatnění moci 
ve vztahu ke klientovi, které jsou mnohdy v protikladu s PCA. Uplatnění moci sociálním 
pracovníkem souvisí s pomáhajícím nebo kontrolním zaměřením sociální práce. Rogers uplatňuje 
jiné vnímání pojmu moc a kontrola ve vztahu ke klientovi na rozdíl od jiných autorů v sociální 
práci. Jeho pojetí moci dává moc do rukou klientů, a tím je činí kompetentními k řešení jejich 
problémů. S využitím dat z výzkumu mezi sociálními pracovníky, frekventanty nebo absolventy 
výcviku v Přístupu zaměřeném na člověka, pořádaného Diakonií, diskutuji možnost uplatnění 
Rogersova pojetí moci ve vztahu ke klientům sociálních pracovníků. Moc má v kontaktu s klienty 
spíše zápornou konotaci, jako posílení hendikepů, kterými klient strádá.

Klíčová slova
přístup zaměřený na člověka, moc, vztah ke klientovi, Rogers, sociální pracovník, výcvik

Abstract
The text discribes the potential use of power by a social worker in their relationships with clients in 
a person centred approach (PCA). First are presented methods for the use of power in relationships 
with a client, which are often contrary to the PCA view. The use of power by a social worker is 
related to helping or a controled focus of their work. Unlike other authors in social work Rogers uses 
a different perception of the concept of power and control in relationships with a client. His concept 
of power gives power to the clients, thereby making them more able to solve their problems. Using 
data from research among social workers, trainees and graduate training in the person centered 
approach, organized by diakonia, I discuss the possibility of applying Rogers’s concept of power in 
relationship to clients of social workers. The power has rather negative connotations within direct 
contact situations with clients. The negative connotation strenghtens clients handicaps.
1 Mgr. Pavel Bajer, Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova 
univerzita, Joštova 10, 602 00; pbajer@fss.muni.cz
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Cílem tohoto textu je zodpovědět otázku: Jak uplatňují sociální pracovníci, absolventi výcviku 
v přístupu zaměřeném na člověka, moc ve vztahu ke klientovi? K zodpovězení otázky budou 
využity výstupy z výzkumu mezi frekventanty nebo absolventy výcviku v Přístupu zaměřeném 
na člověka pořádaného Diakonií Českobratrské církve evangelické. Základní technikou sběru 
dat byly polostrukturované rozhovory. Mezi informanty bylo pět žen a jeden muž. Nejmladšímu 
informantovi bylo 32 let a nejstaršímu 60 let. Z hlediska povolání všichni informanti vykonávají 
sociální práci.

1.1 Moc v sociální práci
V této části nejprve představím různé koncepty a názory na moc v české a slovenské sociální práci, 
abych vymezil rozdíly v uplatnění moci využívané v sociální práci (první a druhá část) a v PCA 
(třetí část). 
Sociální práce patří mezi profese, kde se objevuje prostředí moci. „Sociální pracovník si musí být 
vědom své moci a měl by se naučit ji uvážlivě používat,“ dává doporučení Hauke (2012:18). Johner 
(2006) se domnívá, že sociální práce je založena na nerovném vnímání moci mezi sociálním 
pracovníkem a klientem. Sociální pracovník má podle něj povinnost odolat zneužití moci a chovat 
se eticky. Známý autor v oblasti sociální práce, Neil Thompson (2000) považuje za centrální téma 
pro sociální práci nerovnost moci, protože definuje povahu a účel sociální práce jako povolání.
Když přejdeme ke konkrétním pojetím moci na poli sociální práce, vidí Klapal (2008) ve vztahu 
pracovník („pomáhající“) a klient („pomáhaný“) dva druhy pojetí moci:

formální kompetence, kdy pracovníkova moc je legální nadvládou, danou zákonem, •	
osobnostní kompetence, které se vztahují ke konkrétnímu jedinci a jeho získaným •	
schopnostem, dovednostem a znalostem. 

V prvním případě pojetí moci vnímáme zákon jako určitý konsenzus, výhodný pro většinu 
participujících, ale určitě ne pro všechny. Pokud shrneme, co znamenají formální kompetence, 
jedná se o to, co sociální pracovník musí, může a nesmí, tedy o vymezení hranic jeho pravomocí. 
V případě pojetí moci jako osobnostních kompetencí tato uznávaná a přijímaná moc znamená užití 
autority. Pokud disponuje sociální pracovník přirozenou autoritou, bude se projevovat sebevědomě 
a v klientech bude vzbuzovat důvěru.
Moc není termín, který by nacházel uplatnění pouze v sociální práci. Pro porozumění termínu 
moc využiji různé příklady uplatnění moci jednotlivci i skupinami. Mezi nejobvyklejší řadí autorky 
z oboru sociální práce Látalova a Levická (2008):

delegovanou autoritu (např. v demokratickém procesu),•	
sociální třídu,•	
osobní nebo skupinové charisma (osobní kouzlo),•	
připsanou moc (jednání podle vnímaných nebo očekávaných schopností),•	
kvalifikaci (schopnosti a zručnosti),•	
persvazi (přímá, nepřímá, nebo povědomá),•	
vědomosti (poskytované nebo odepřené, sdílené nebo zatajované),•	
peníze (finanční vliv, kontrola práce nebo vlastnictví),•	
sílu (násilí, vojenská síla, nátlak či donucení),•	
morální persvazi (může zahrnovat např. náboženskou víru), •	
aplikaci nenásilí,•	
řízení skupinové dynamiky,•	
sociální vliv nebo tradice, •	
dominance versus submisivita ve vztazích.•	
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Work-Life Balance as Gendered Issue? Perspectives  
of Social Workers

Barbora Gřundělová

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS.,1 vystudovala obor Sociální práce a obor Veřejná politika 
a lidské zdroje na FSS MU. Aktuálně je studentkou doktorského studia na Fakultě sociálních studií 
Ostravské univerzity v Ostravě. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá genderovými předsudky 
a stereotypy v praxi sociální práce a genderovou kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků.

Abstrakt
Text se zaměřuje na genderové percepce u sociálních pracovnic a pracovníků, kteří pracují 
s rodinami. Obsahuje výsledky kvalitativního výzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak 
genderové konstrukce sociálních pracovníků a pracovnic týkající se obrazu matek-klientek a otců-
-klientů ovlivňují jejich představy o možnostech řešení obtížných situací, které klienti a klientky 
prožívají v interakcích mezi rodinným a pracovním životem. Kvalitativní šetření potvrdilo zásadní 
rozdíly ve vnímání matek-klientek a otců-klientů u sociálních pracovnic a pracovníků. Pomáhající 
pracovníci a pracovnice si na základě, mnohdy nereflektované, stereotypní percepce rodiny vůbec 
neuvědomují potřebu matek-klientek a otců-klientů řešit problémové situace interakcí sfér práce 
a rodiny.

Klíčová slova
gender, slaďování rodinného a pracovního života, sociální práce, nová sociální rizika, sociální 
konstrukce, genderové stereotypy, genderové předsudky

Abstract
This text deals with gender perceptions by social workers who work with families. It contains some 
findings from a qualitative study. The goal was to determine how mothers and fathers are dealt 
with as clients in social work to resolve difficult situations in the interactions between family and 
work life. The analysis confirmed significant differences between the perceptions of mothers and 
fathers. As a result of gender prejudices and stereotypes social workers could not meet the needs 
of clients with the context work and family life.

1 Kontakt: Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS., Fakulta sociálních studií, Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava–
Mariánské Hory; barbora.grundelova@osu.cz
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Úvod
Sociální práce s rodinou má značný genderový rozměr. Genderová perspektiva však obvykle 
nebývá v české sociální práci předmětem zájmu. To je dost těžko pochopitelné zvláště v dnešní 
postmoderní společnosti, kdy dochází k zásadním změnám v oblasti rodiny, trhu práce a sociálního 
státu. Tyto klíčové instituce, které byly dříve oporami společnosti, dnes selhávají. Heterogenita 
rodin i společnosti jako celku narůstá, a tím se proměňují problémy, se kterými se pomáhající 
pracovníci a pracovnice setkávají. Dewe (2013) uvádí, že vzrůstající komplexita problémových 
situací si vyžaduje nové vědomosti a kompetence na straně profesionálů.
I přesto, že se současné pojetí rodiny mění, v praxi stále přetrvávají zažité stereotypní představy 
a mechanismy dělby práce a dělby rolí v rodině. Řečeno slovy Krüger (2008), rodina je „smrt 
rovných šancí“. Pomoc pro rodiny s dětmi tak nabývá na významu. Jak uvádějí Janebová a Černá 
(2008), sociální problémy jsou velmi často genderově založené, proto je třeba při práci s klientkami 
a klienty sociální práce reflektovat genderové souvislosti. To je však v současných společenských 
podmínkách velice obtížné. Tomešová Bartáková (2009) v jednom z předchozích čísel poukazuje 
na význam celkového klimatu ve společnosti při prosazování genderové perspektivy v sociální 
práci. Píše, že české prostředí může pro sociální pracovníky a pracovnice znamenat určitou bariéru 
v prosazování genderových témat, a ptá se, zda jsou cíle a přístupy práce feministicky orientovaných 
pracovnic a pracovníků vůbec za daných podmínek – rezistence ke změně nebo absence poptáv- 
ky – realizovatelné.
Tento příspěvek se snaží zmíněnou bariéru prosazování genderových témat narušit a prezentuje 
výstupy kvalitativního výzkumného šetření, jehož hlavním zájmem bylo odpovědět na otázku: 
„Jak genderové konstrukce sociálních pracovníků a pracovnic týkající se obrazu matek-klientek a otců- 
-klientů ovlivňují jejich představy o možnostech řešení obtížných situací, které klienti a klientky prožívají 
v interakcích mezi rodinným a pracovním životem?“

Konstruovanost genderu
Gender lze nahlížet z různých perspektiv. Autorka textu vychází především z poststrukturalismu, 
resp. postmodernismu. Tato perspektiva akcentuje hodnotu kritické reflexe, citlivost vůči jinakosti 
a vytváří prostor pro osobní i společenskou změnu (Zábrodská, 2009). Gender i pohlaví zde chápeme 
jako diskurzivně2 utvářené kategorie. Konkrétní podoba mužských a ženských charakteristik je tak 
kulturně i historicky variabilní. Jak píše Butlerová (2004), pojmy „mužský“ a „ženský“ jsou notoricky 
proměnlivé. Kategorie „žena“ je proměnlivá v závislosti na různých diskurzivních kontextech, 
takže ustanovení stabilní definice je pouze dočasné a v jistém smyslu násilné (Zábrodská, 2009). 
Podle Butlerové (2004) je snaha definovat „ženu“ založena na univerzalismu a praktikách exkluze. 
Univerzalismus předem určuje, jaké genderové vztahy jsou myslitelné a jaké ne, čímž limituje 
možnost změny (Zábrodská, 2009).
Binarita pohlaví (žena–muž) i genderu (femininita–maskulinita) je v poststrukturalismu ústředním 
objektem dekonstruování. Cílem dekonstrukce je zpochybnění zdánlivých samozřejmostí, které 
jsou institucionalizovány prostřednictvím určité tradice. Binarita uvedených pojmů totiž vede 
k falešné představě existence dvou vylučujících se, stabilních a hierarchických identit (Zábrodská, 
2009) a podílí se tak na utváření stereotypních představ o mužích a ženách. Stereotypem máme 

2 Diskurz chápeme jako „způsob zvýznamňování a organizace sociální reality, jež má vždy specifické důsledky 
z hlediska odlišných práv, privilegií a vztahů moci, do nichž umísťujeme sociální aktéry a aktérky“ (Zábrodská, 
2009:12).
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