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Editorial 

Záměrem posledního čísla tohoto ročníku 
bylo diskutovat koncept rizik v  aktuálním 
kontextu české a  slovenské sociální práce. 
Zajímalo nás pojetí problematiky ohrožení 
a  rizika, přístupy a  metodiky posouzení rizik 
a  jejich minimalizace, stav výzkumné reflexe 
a  v  neposlední řadě i  návrhy na systémová či 
jiná řešení optikou sociálních pracovníků.
Za „lidi v  ohrožení“ v  důsledku modernizace, 
převládajících tendencí prosazovat neoliberální 
politiku a  probíhajících reforem sociální 
politiky, můžeme považovat v  jistém smyslu 
téměř všechny skupiny obyvatel. V tomto čísle 
časopisu autorky a  autoři upozorňují zejména 
na nezaměstnané, osoby ve výkonu trestu 
odnětí svobody, děti bez domova a  seniory.  
Většinu článků propojuje téma sociálního 
vyloučení. Za významné považuji, že ve všech 
tematických článcích nacházíme výzvu k přijetí 
legislativních opatření (např. zákona o sociálním 
bydlení) a  nastavení systému sociální ochrany 
tak, aby vytvářel dostatek příležitostí po lidi 
v  náročných životních situacích. Velká část 
autorek a autorů se také vyjadřuje ve prospěch 
změn ve vzdělávání v  sociální práci, nebo ke 
kompetencím a  rolím sociálních pracovnic 
a pracovníků a upozorňují na význam spolupráce 
a  práce v  multidisciplinárních týmech. Podle 
očekávání níže představené články přináší 
množství otázek nejen pro sociální pracovnice 
a  pracovníky, ale i  pro vzdělavatele v  sociální 
práci. 
Řešení nezaměstnanosti a  sociální exkluze 
nástroji politiky zaměstnanosti a  sociální 
práce je reflektováno v  prvních dvou statích. 
Obě upozorňují na důsledky implementace 
aktivačních politik pro klientky a klienty i pro 
pracovnice a pracovníky. 
Barbora Gřundělová v  článku Janusova tvář 
aktivace: mezi disciplinací a zmocněním diskutuje 
některé efekty aktivace a  hledá potenciál 
a  roli sociální práce v  aktivačních politikách. 
Využívá k tomu dva bipolární modely aktivace 

– model „práce především“ (work-first) a model 
„rozvoje lidského kapitálu. Text nabízí mimo 
jiné podněty k  evaluaci aktivačních strategií 
a programů. Autorka v závěru vyzývá k diskuzi 
o kompetencích sociálních pracovníků a změně 
učebních osnov.
Karolína Přádová v  přehledovém článku 
Aktivizace a  resocializace osob v  sociální nouzi 
sumarizuje faktory, které podporují a  které 
brzdí procesy úspěšné aktivizace a resocializace 
Autorka konstatuje absenci konkrétních 
doporučení nebo jejich nízkou efektivitu 
v  oblasti bydlení, dávek, zaměstnávaní. 
Poukazuje na nedostatek sociálních pracovníků 
a význam informovanosti o možnostech řešení 
krizových situací.
Tématem resocializace se zabývá i  další 
studie autorů Petra Nováka, Terezy Raszkové 
a  Petry Zhřívalové, kteří se zaměřili v  textu 
Multidisciplinární pohled na proces přípravy 
reintegrace odsouzených ve výstupních oddílech 
v  českém penitenciárním prostředí na popis 
procesu přípravy odsouzených na propuštění 
z  výkonu trestu odnětí svobody a  následnou 
reintegraci do společnosti.  Článek je mimo 
jiné zajímavý i  proto, že referuje o  nástroji 
hodnocení rizik a  kriminogenních potřeb 
odsouzených SARPO a  zabývá se otázkou 
efektivity sociální práce a  úlohou sociálního 
pracovníka v multidisciplinárním týmu. 
K  tématu sociálního vyloučení se vztahuje 
i  studie autorek Soni Vávrové, Alice Gojové 
a  Kateřiny Glumbíkové – Ontologická jistota 
u  dětí „bez domova“. Cílem výzkumu bylo 
popsat projevy chování související dětí žijících 
v  azylových domech anebo na ubytovnách 
a analyzovat jejich aktivity podporující (znovu)
získávání ontologické jistoty. Cenné je, že 
autorky analyzují data získaná v  rámci setů 
hloubkových interview s  dětmi, jejich rodiči 
a  klíčovými sociálními pracovníky daných 
rodin. Výsledky výzkumu podněcují diskuzi 
o  holistickém vyhodnocování míry ohrožení 
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a stanovování cílů individuálního plánování.
V  praxi sociální práce sociální pracovníci řeší 
různé etická dilemata. Pro efektivní proces 
etického rozhodování je zásadní umět využít 
etické teorie. Magdalena Urbanová a  David 
Urban se zaměřili na reflexi vybraného 
dilematu z  prostředí sociálně-právní ochrany 
dětí optikou etické teorie I. Kanta. Text Reflexe 
vybraného dilematu sociální práce optikou etické 
teorie I. Kanta poskytuje množství podnětů 
pro další diskuzi nejenom pro vzdělavatele 
v sociální práci
Šárka Dořičáková se zaměřila ve svém výzkumu, 
který prezentuje v  textu Terénní pseudosociální 
služby pro seniory poskytované bez registrace na 
zjišťování důvodů využití terénních služeb pro 
seniory, které jsou poskytovány bez toho, že 
by byly registrovány podle zákona o sociálních 
službách. Upozornila tak na aktuálně 
medializovaný, ale dlouhodobě prognózovaný 
a  nedostatečně systémově řešený systém 
sociálních služeb a problematiku jejich kvality. 

K  tématu sociálních služeb se váže i  článek 
Plánování péče v  závěru života v  pobytových 
sociálních službách pro seniory. Karolína Pechová 
a  Martin Loučka přestavují plánování péče 
v  závěru života jako svébytný proces i  soubor 
technik pro zajištění adekvátní paliativní péče. 
Upozorňují, že pobytové sociální služby pro 
seniory jsou v ČR významným poskytovatelem 
péče v závěru života. Důležitý je článek proto, 
že přináší množství konkrétních metodických 
poznatků, například i  o  tzv. shrnujícím 
rozhovoru o  péči v  závěru života nebo o  roli 
sociálního pracovníka.
Téma vlivu institucionalizace mediace v  české 
legislativě na sociální práci otvírá Lenka 
Dvořáková.  Ve svém textu Mediace jako instituce 
v  současné české legislativě ukazuje, jaké klíčové 
prvky instituce lze v české legislativě týkající se 
mediace nalézt.
Poslední text Aleny Vaňharové s  názvem 
Individualizace v  sociální práci s  rodinou – 
obviňování obětí nabízí podněty k  reflexi 
proměn a  výzev pro sociální práci s  rodinou 
v  důsledku probíhajících modernizačních 
procesů ve společnosti.

Číslo zaměřené na „lidi v  ohrožení“ vychází 
v čase adventu. Upozorňuje na hodnoty profese 
sociální práce, na důležitost mezilidských 
vztahů, lidských práv, důstojnost člověka 
a respektování jeho autonomie, hodnotu práce, 
domova a  rodiny. Pro jejich naplňování je ale 
nevyhnutelné, aby měli sociální pracovníci 
adekvátní pracovní podmínky. Zůstává nám 
tedy věřit, že realizované výzkumy budou 
decizní sférou využité jako podklad pro 
rozhodování. 

Tatiana Matulayová
Editorka čísla

Editorial

Inzerce
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Janusova tvář aktivace: mezi disciplinací 
a zmocněním1

Janus-Faced Activation: between Discipline and Empowerment

Barbora Gřundělová

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D.,2 je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce 
Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Vystudovala obor Sociální práce a  obor Veřejná 
politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se marginalizací, 
sociálním vyloučením, sociální prací s  rodinou a  genderovou kompetencí sociálních pracovnic 
a pracovníků. 

Abstrakt
CÍLE: Cílem textu je analyzovat implementace aktivačních strategií prostřednictvím dvou klíčových 
modelů aktivace. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Text vychází z  konceptu governmentality 
Michela Foucaulta. Jako analytický rámec zde slouží dva bipolární modely aktivace: model 
„práce především“ (work-first) a model „rozvoje lidského kapitálu“. METODY: Pro dosažení cíle 
byla využita metoda kvalitativní obsahové analýzy odborných textů. VÝSLEDKY: Na základě 
analýzy jsou diskutovány vybrané efekty aktivace jako komplexního kontinua mezi donucovacími 
a zmocňujícími praktikami na makro-, mezo- a mikroúrovni. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ 
PRÁCI: Na základě shromážděných dat je hledán potenciál sociální práce v aktivačním kontextu. 

Klíčová slova
aktivace, nezaměstnanost, trh práce, sociální práce

Abstract
OBJECTIVES: The aim of the text is to analyze the implementation of activation strategies 
through two key activation models. THEORETICAL BASE: The text is based on the concept 
of governmentality by Michel Foucault. As an analytical framework, there are two bipolar models 
of activation: the work first approach and the human development approach. METHODS: 
A qualitative content analysis of academic sources was undertaken in order to achieve the goals. 
OUTCOMES: Based on the analysis, selected activation effects are discussed as a  complex 
continuum between disciplinary and empowering macro-, meso- and micro-level practices. 
SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Based on the data collected, the potential of social work in 
the activation context is looked for. 

Keywords
activation, unemployment, labour market, social work

1 Text byl vytvořen za finanční podpory projektu: „Implementace aktivizačních strategií na Úřadu práce 
ČR“ (SGS02/FSS/2019).
2 Kontakt: Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, 
Českobratrská 1182/16, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz; barbora.grundelova@osu.cz
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Aktivizace a resocializace osob 
v sociální nouzi

Activating and Resocializing People in Social Need

Karolína Přádová

Mgr. Karolína Přádová1 vystudovala multidisciplinární obor adiktologie na 1. lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy. V  současné době je doktorskou studentkou sociální práce na Fakultě 
humanitních studií Univerzity Karlovy. Od roku 2013 působila v nízkoprahových klubech pro 
děti a  mládež, vedla programy pro děti z  azylových domů, zaměřovala se na práci s  osobami 
z vyloučených lokalit a následně na terénní práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením. 
Současně je zapojena do projektů o poruchách příjmu potravy a je moderátorkou diskusního fóra 
Healthyandfree.cz. 

Abstrakt
CÍLE: Cílem příspěvku je syntetizovat poznatky z  empirických výzkumů, které zkoumají 
komplexnost různých vlivů na procesy aktivizace a resocializace a povahu jejich interakcí vedoucí 
k  posunům v  sociální situaci. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Review se opírá o  pojmy 
aktivizace, která je definována jako soubor činností vedoucí k nastartování aktivity, která povede 
k  sociálnímu začleňování, a  resocializace, kterou vnímáme jako opětovné zapojení a  začlenění 
jedince do běžného života a společnosti. METODY: Příspěvek má formu přehledového článku 
a  čerpá z  české i  zahraniční literatury. Opírá se o  poznatky více než čtyřiceti autorů. Klíčová 
slova: aktivizace, resocializace, reintegrace, sociální vyloučení. VÝSLEDKY: Předkládaný text 
vytváří na základě výzkumů přehled faktorů, které jsou chápány jako vedoucí k úspěšné aktivizaci 
a  resocializaci, i  faktorů považovaných za překážky. Syntetizuje zkoumané texty a  vypichuje 
doporučení pro praxi. Jako málo prozkoumanou hodnotí otázku, zda a jak sociální práce v praxi 
pomáhá překonat identifikované bariéry a za jakých okolností vede k úspěšné resocializaci. Dále 
upozorňuje na nedostatek empirických výzkumů, které by umožnily formulovat hypotézy týkající 
se vztahů mezi různými aspekty sociální situace ohrožených osob či přímo faktory resocializace. 
IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Článek má motivovat k  empirickým výzkumům 
a poskytnout vhled do současného stavu poznání.

Klíčová slova
aktivizace, resocializace, reintegrace, sociální vyloučení

Abstract
OBJECTIVES: The aim of the paper is to compile findings from empirical studies that investigate 
the complexity of various factors on activation and resocialization processes and the nature of their 
interactions leading to shifts in social situations. THEORETICAL BASE: The current review is 
based on the concepts of activation and resocialization, METHODS: The paper is conceived as 
a review article drawing on Czech and foreign literature. It is based on the findings of more than 

1 Kontakt: Mgr. Karolína Přádová, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Máchova 7, 120 00 
Praha 2; Karolinapradova@seznam.cz
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Multidisciplinární pohled na proces 
přípravy reintegrace odsouzených 
ve výstupních oddílech v českém 
penitenciárním prostředí

Multidisciplinary View of the Preparation Process 
of Prisoner Reintegration in Leaving Units 
in the Czech Penitentiary Environment

Petr Novák, Tereza Raszková, Petra Zhřívalová

PhDr. Bc. Petr Novák, Ph.D.,1 je psycholog a psychoterapeut. Pracuje jako psycholog oddělení 
výkonu trestu ve Věznici Jiřice. Spolupracuje s  Institutem pro kriminologii a  sociální prevenci. 
Externě přednáší na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v  Praze. Dlouhodobě se 
odborně zabývá tématy sociální psychologie, adiktologie a epistemologie.

Mgr. et Mgr. Tereza Raszková2 je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 
V  letech 2006 až 2019 pracovala jako zaměstnanec Vězeňské služby České republiky (pozice 
vychovatel a  speciální pedagog). Působila jako akademický pracovník na Pedagogické fakultě 
Univerzity Hradec Králové, kde se věnovala pedagogické a publikační činnosti v oblasti penologie 
a postpenitenciární péče. V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci působí od roku 2018, kde 
se věnuje penologickému výzkumu.

Mgr. Petra Zhřívalová, Ph.D.,3 je absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v  Praze, 
doktorát získala v oboru Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 
V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci se zabývá penologickým výzkumem.

Abstrakt
CÍLE: Text popisuje proces přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 
a  následnou reintegraci do společnosti ve výstupních oddílech věznic. Zaměřuje se zejména 
na psychologické, sociálně pedagogické a  právní aspekty uvedené přípravy. TEORETICKÁ 
VÝCHODISKA: Mnoho pachatelů trestné činnosti vykazuje deficitní či deviantní socializaci. 
Aby s  nimi mohla Vězeňská služba České republiky efektivně pracovat, potřebuje znát jejich 
kriminologický profil. Za uvedeným účelem používá nástroj zvaný SARPO (prediktivní 

1 Kontakt: PhDr. Bc. Petr Novák, Ph.D., Institut pro kriminologii a sociální prevenci, náměstí 14. října 
12, 150 00 Praha 5 ‒ Smíchov; PNovak@vez.jir.justice.cz
2 Kontakt: Mgr. et Mgr. Tereza Raszková, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, náměstí 14. října 
12, 150 00 Praha 5 ‒ Smíchov; TRaszkova@iksp.justice.cz
3 Kontakt: Mgr. Petra Zhřívalová, Ph.D., Institut pro kriminologii a sociální prevenci, náměstí 14. října 
12, 150 00 Praha 5 ‒ Smíchov; PZhrivalova@iksp.justice.cz
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Ontologická jistota u dětí „bez domova“1

Ontological Certainty in Homeless Children

Soňa Vávrová, Alice Gojová, Kateřina Glumbíková

Doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.,2 je docentkou sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské 
univerzity. Odborně se zaměřuje na kvalitativní přístupy ve výzkumu v sociální práci. Výzkumně 
se zabývá úlohou sociální práce a postavením sociálních pracovníků v sociálních službách, kvalitou 
sociálních služeb a procesem jejich transformace, kdy se zaměřuje především na cílovou skupinu 
ohrožených dětí, seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním.

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.,3 je docentkou sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské 
univerzity. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na problematiku rozvoje nástrojů sociálního 
začleňování, a to především prostřednictvím podpory rodin a intervencí komunitní práce.

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.,4 je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií 
Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá zejména reflexivitou v  praxi sociální práce 
s ohroženými dětmi a bezdomovstvím žen, matek a dětí.

Abstrakt
CÍLE: Cílem článku je popsat projevy chování související s ontologickou (ne)jistotou u dětí „bez 
domova“ žijících v azylových domech anebo na ubytovnách a analyzovat jejich aktivity podporující 
(znovu)získávání ontologické jistoty. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Lidé bez domova ztrácí 
v  kontextu kultury odsunutí nejen svůj domov, ale i  své místo ve  většinové společnosti, a  tím 
také zdroje ontologické jistoty. METODY: Data získaná v  rámci setů hloubkových interview 
s devatenácti dětmi ve věku 8 až 15 let, (jejich) devíti rodiči a klíčovými sociálními pracovníky 
daných rodin byla analyzována pomocí konstruktivistické zakotvené teorie. VÝSLEDKY: 
Výsledky výzkumu ukazují, že se děti setkávají se dvěma hlavními vzájemně se ovlivňujícími 
složkami přispívajícími k vytváření ontologické nejistoty: (1) složkou obsahující elementy vnitřního 
rodinného prostředí a (2) složkou obsahující elementy vnějšího prostředí. V tomto systému děti 
uplatňují vlastní praxi vedoucí k získávání přístupu ke zdrojům ontologické jistoty naplňující jejich 
potřeby „mít svůj klid“, „mít svoje místo“, „mít svoje tajemství“, „někam patřit“ a „mít svého člověka“. 
IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Poznání mechanismů (znovu)získávání ontologické 
jistoty u dětí „bez domova“ se jeví být nezbytným pro holistické vyhodnocování míry ohrožení 
těchto dětí a pro stanovování cílů v průběhu individuálního plánování.

1 Příspěvek vznikl v rámci druhé fáze řešení projektu GAČR 18-10233S Sociální přizpůsobení dětí bez 
domova se zkušeností domácího násilí na území města Ostravy. 
2 Kontakt: Doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, Českobratr-
ská 16, 702 00 Ostrava; sona.vavrova@osu.cz
3 Kontakt: Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, Českobratr-
ská 16, 702 00 Ostrava; alice.gojova@osu.cz
4 Kontakt: Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, Českobra-
trská 16, 702 00 Ostrava; katerina.glumbikova@osu.cz
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Reflexe vybraného dilematu sociální 
práce optikou etické teorie I. Kanta

Reflection on the Selected Dilemma of Social Work 
in Light of Kant’s Ethical Theory

Magdalena Urbanová, David Urban

Mgr. et Bc. Magdalena Urbanová1 je sociální pracovnice, má pracovní zkušenost z oblasti péče 
o dítě (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). Dále také pracovala na Úřadu práce České republiky 
(příspěvek na péči). 

Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.,2 je sociální pracovník a pedagog, profesně se věnuje sociální 
práci s rodinou a sociálnímu vyloučení, přičemž v této oblasti publikuje a doposud participoval na 
několika výzkumných projektech.

Abstrakt
CÍLE: Na základě komunikace s učiteli a studenty sociální práce jsme nabyli dojmu, že mnozí 
z  nich si jsou vědomi významu etiky pro sociální práci a  přijímají ji jako součást celostního 
pohledu na klienta, nevědí si však rady s praktickou aplikací etických teorií na konkrétní případy. 
Cílem článku je proto pomocí aplikace vybrané etické teorie do konkrétní praxe představit jednu 
z možných odpovědí na otázku: Jakou roli hraje etika v praxi sociální práce? TEORETICKÁ 
VÝCHODISKA: Reflexe vybraného dilematu z prostředí sociálně-právní ochrany dětí je provedena 
optikou etické teorie I. Kanta. METODY: Použitou metodou pro tento text byla reflexe, kterou 
chápeme jako ohlédnutí za dosavadní činností propojování etických teorií s kazuistikami z praxe 
sociální práce. V tomto textu jsme při jejím provádění postupovali tak, že jsme hledali náměty pro 
řešení dilematu vybrané kazuistiky z prostředí sociálně-právní ochrany dětí v etické teorii I. Kanta. 
VÝSLEDKY: Výsledkem našeho článku je ukázka, jak lze při úvaze nad vybraným dilematem 
sociální práce hledat náměty pro jeho řešení optikou etické teorie I. Kanta. IMPLIKACE PRO 
SOCIÁLNÍ PRÁCI: Při řešení dalších dilemat v praxi sociálního pracovníka lze využít příklad 
uvedený v tomto článku. Článek tedy ukazuje možný způsob využití etických teorií v praxi sociální 
práce.

Klíčová slova
dilema, etická teorie, kategorický imperativ

Abstract
OBJECTIVES: Based on communication with social work teachers and students, we got the 
impression that many of them are aware of the importance of ethics for social work and accept it as 

1 Kontakt: Mgr. et Bc. Magdalena Urbanová; magdalena.urbanova1306@gmail.com
2 Kontakt: Doc. PhDr. David Urban, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociální práce, 
Tolstého 16, 586 01 Jihlava; david.urban@vspj.cz 
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Terénní pseudosociální služby pro seniory 
poskytované bez registrace

Field pseudo-social Services for Seniors Provided 
without a Registration

Šárka Dořičáková

Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.,1 je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty 
sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své pedagogické a výzkumné praxi se zabývá sociální 
prací se seniory a sociálním podnikáním. 

Abstrakt
CÍLE: Cílem stati je porozumět mechanismům formování nabídky a poptávky pseudosociálních 
terénních služeb pro cílovou skupinu seniorů v České republice. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: 
Teoretickými východisky práce jsou sociodemografické změny ve společnosti, stárnutí populace 
a  teorie modernizace. Legislativním východiskem práce je zákon č. 108/2006 Sb., o  sociálních 
službách. METODY: Sběr dat byl realizován za využití techniky polostrukturovaných rozhovorů. 
K  naplnění stanovených cílů byla použita kvalitativní metoda zakotvené teorie, neboli dobře 
podložené teorie, kterou byla data analyzována. VÝSLEDKY: Z výsledků kvalitativní výzkumné 
studie vyplynulo, že hlavní důvod využití pseudosociálních terénních služeb pro seniory, které 
rodinní příslušníci interpretují, je především jejich aktuální dostupnost. Využití neregistrované 
služby rovněž ovlivnila aktuální kapacitní nedostupnost či úplná absence registrovaných sociálních 
služeb v případě vyvstalé tíživé sociální situace. Z další části realizovaného výzkumu vyplynulo, 
že hlavním důvodem neregistrace ze strany poskytovatelů pseudosociálních služeb je vysoká 
míra byrokratické zátěže spojené s  registrací podle zákona. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ 
PRÁCI: Zásadním problémem, který v pseudosociálních službách shledáváme, je, že schází pozice 
sociálního pracovníka jako garanta kvality, čímž absentuje výkon sociální práce.

Klíčová slova
sociální služby, stárnutí populace, trh, pseudosociální služby, neregistrované služby, zákon  
o sociálních službách

Abstract
OBJECTIVES: The aim of the article is to understand the mechanisms of the formation 
and supply of pseudo-social field services for a  target group of seniors in the Czech Republic. 
THEORETICAL BASE: The theoretical background concerns socio-demographic changes in 
society, an aging population and modernization theory. The legal base of the dissertation is the 
Social Services Act No. 108/2006 Coll. METHODS: Data were collected using the technique of 
semi-structured interviews. The qualitative method of grounded theory was used to analyse the 
collected data. OUTCOMES: The results of the qualitative research study showed that the main 

1 Kontakt: Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D., Katedra sociální práce, Fakulta sociálních studií Ostravské 
univerzity, Českobratrská 16, 702 00 Ostrava; sarka.doricakova@osu.cz
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Plánování péče v závěru života 
v pobytových sociálních službách pro seniory

Advance Care Planning in Residential Social Care Facilities 
for the Elderly

Karolína Pechová, Martin Loučka

Mgr. et Mgr. Karolína Pechová1 je sociální pracovnice a doktorandka programu Sociální práce 
na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Je koordinátorkou projektu Proces integrace 
paliativní péče do domova pro seniory v Domově Sue Ryder, z. ú. Je stipendistkou Nadačního 
fondu Avast – zaměřuje se na podporu spolupráce pobytových sociálních služeb pro seniory 
a mobilní specializované paliativní péče. 

PhDr. Martin Loučka, Ph.D., 2 je ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na 
oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Paliativní péči studoval 
v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise 
působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Je vědeckým sekretářem České společnosti 
paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a na období 2019–2022 
byl zvolen členem výboru Evropské asociace paliativní péče. 

Abstrakt
CÍLEM tohoto příspěvku je představit plánování péče v  závěru života jako svébytný proces 
i soubor technik pro zajištění adekvátní paliativní péče klientům pobytových služeb pro seniory. 
TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Dostupná evidence i zkušenost z praxe poukazují na důležitost 
plánování péče v závěru života, pokud má být respektováno přání osob zemřít v místě dle svých 
preferencí. Tím mohou být i  pobytové sociální služby pro seniory. V  tuzemských podmínkách 
zatím chybí ucelený literární přehled této problematiky. METODY: Na položené otázky jsme 
odpověděli za využití integrativního přehledu literatury, dále jsme vycházeli ze zkušeností 
poskytovatelů v  ČR. VÝSLEDKY: Výsledkem je praktický vhled do procesu plánování péče 
v závěru života v pobytových sociálních službách pro seniory v České republice. IMPLIKACE 
PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Příspěvek může pomoci managementu pobytových sociálních služeb 
pro seniory v  implementaci procesu plánování péče v  závěru života, dává tak prostor pro další 
posun s ohledem na individuální plánování a péči o obyvatele v závěru života. Rovněž se může stát 
oporou pro sociální pracovníky (ale i další odborníky), kteří se podílí na procesu plánnování péče 
v závěru života v domovech nebo jej přímo koordinují.  

Klíčová slova
plánování péče, závěr života, pobytové sociální služby pro seniory, koordinátor paliativní péče, paliativní péče

1 Kontakt: Mgr. et Mgr. Karolína Pechová, Domov Sue Ryder, Michelská 1/7, 140 00 Praha; karolina.
pechova@sue-ryder.cz
2 Kontakt: PhDr. Martin Loučka, Ph.D., Centrum paliativní péče, Dykova 1165/15, 101 00 Praha 10; 
m.loucka@paliativnicentrum.cz
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Mediace jako instituce v současné 
české legislativě

Mediation as an Institution in Contemporary 
Czech Legislation

Lenka Dvořáková 

Mgr. et Mgr. Lenka Dvořáková1 je absolventkou magisterských oborů sociologie a sociální politika 
a  sociální práce. V  současnosti postgraduálně studuje obor sociální politika a  sociální práce na 
Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 
Oblastí jejího výzkumného zájmu je institucionalizace mediace, internetové poradenství, péče 
o lokality zapsané v seznamu UNESCO a scénáře krizového řízení. 

Abstrakt 
CÍLE: Autorka poukazuje na problém nízké míry institucionalizace mediace jako samostatného 
vzoru jednání i  mediace užívané v  kontextu sociální práce v  české společnosti. Klade si proto 
otázku o  vlivu legislativní úpravy výkonu mediace na její institucionalizaci. TEORETICKÁ 
VÝCHODISKA: Příspěvek nahlíží na mediaci jako instituci v  pojetí zákonů č. 257/2000 
Sb., o  Probační a  mediační službě ČR, a  č. 202/2012 Sb., o  mediaci, z  perspektivy sociálního 
konstruktivismu Bergera a  Luckmanna a  strukturního funkcionalismu B. Malinowskiho. 
METODY: Metodou zkoumání zmíněných zákonů je obsahová analýza. VÝSLEDKY: Na základě 
zjištěného lze konstatovat, že legislativní úprava mediace potenciálně napomáhá institucionalizaci 
mediace samotné. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Nicméně pro užívání mediace 
v kontextu sociální práce může mít legislativní úprava mediace v České republice jak podporující, 
tak limitující efekt. 

Klíčová slova
instituce, institucionalizace, legislativa, mediace, sociální práce 

Abstract 
OBJECTIVES: The author points out the problem of the low rated institutionalization of 
mediation as an independent model of negotiation and mediation used in the context of social 
work in Czech society. Therefore, she investigates the influence of the legislative regulation of 
mediation performance on its institutionalization. THEORETICAL BASE: The contribution 
considers mediation as an institution in the concept of Act No. 257/2000 Coll., about Probation 
and Mediation Service CZ and No. 202/2012 Coll., about Mediation from the perspective of 
social constructivism of Berger and Luckmann and the structural functionalism of B. Malinowski. 
METHODS: The method of research of these laws is content analysis. OUTCOMES: On the 
basis of research, we can state that the legislative regulation of mediation potentially helps in the 
institutionalization of mediation itself. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: However, for the 

1 Kontakt: Mgr. et Mgr. Lenka Dvořáková, Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních 
studií, Masarykova univerzita, Joštova 10, 602 00 Brno; krickova@fss.muni.cz 
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Individualizace v sociální práci 
s rodinou – obviňování obětí

Individualization in Social Work 
with Family – Blaming Victims

Alena Vysloužilová, Pavel Navrátil 

Mgr. Alena Vysloužilová1 je interní doktorandkou a odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií 
Ostravské univerzity. V rámci své disertační práce se věnuje tématu participace dětí v sociální práci s rodinou.

Doc. PhDr.  Pavel Navrátil2,  Ph.D., je docentem sociální práce na Katedře sociální politiky  a 
sociální práce Fakulty sociálních studií MU v Brně. Věnuje se například tématu reflexivity v sociální 
práci nebo profesionalizaci sociální práce.

Abstrakt
CÍL: Cílem stati je (kriticky) reflektovat modernizační sociální procesy s ohledem na jejich možné 
dopady na sociální práci s rodinou. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickým východiskem 
stati je teorie modernizace obsažená v dílech J. Kellera, Z. Baumana, U. Becka a A. Giddense. 
METODA: Pro zodpovězení výzkumné otázky byla využita obsahová analýza především 
zahraničních odborných textů a publikací věnujících se otázkám individualizace a sociální práce 
s  rodinou. VÝSLEDKY: Postupující proces individualizace se významně odráží v  zaměření 
sociální práce s rodinou. Jako zvlášť zásadní se ukazuje orientace na sociálně-právní ochranu dětí, 
tedy orientace na dítě, před sociální prací s rodinou jako celkem, resp. systémem. IMPLIKACE 
PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Popsané proměny sociální práce s rodinou mohou pomoci pochopit 
odklon od sociální práce s  rodinou založené na vnímání rodiny jako systému směrem k  více 
individualistickému zaměření. Zároveň se stať snaží poukázat na možná rizika, která s sebou může 
nést opomíjení důležitosti rodinných komunitních vazeb jedinců.

Klíčová slova
individualizace, sociální práce, rodina, druhá moderna

Abstract
OBJECTIVE: The main objective of the article is to (critically) reflect the modernization of social 
processes with regard to their possible impacts on social work with the family. THEORETICAL 
BASE: The article is based on the theory of modernization contained  in the works of J. Keller,  
Z. Bauman, U. Beck and A. Giddens. METHODS:  Content analysis was used of foreign texts and 
publications devoted to issues of individualization and social work with families. OUTCOMES: The 
process of individualisation affects the focus of social work with the family. Particularly important is the 

1 Kontakt: Mgr. Alena Vysloužilová; Katedra zdravotně-sociálních studií, Fakulta sociálních studií, Os-
travská univerzita, Českobratrská 16, 702 00 Ostrava; alena.vyslouzilova@osu.cz
2 Kontakt: Doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.; Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociál-
ních studií, Masarykova univerzita Brno, Joštova 10, 602 00 Brno; navratil@fss.muni.cz
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Editori knihy: Tina Maschi, George  
S. Leibowitz: Forensic Social Work.  
Psychosocial and Legal Issues Across 
Diverse Populations and Settings.  
Second Edition, New York: Springer  
Publishing Company (2018).

Autorky recenzie explorujú pohľad na 
problematiku forenznej sociálnej práce, ktorá 
úzko súvisí s  témou zamerania predmetného 
vydania časopisu a  tou sú ľudia v  ohrození. 
V  rámci forenzného konceptu je termín 
„ohrozenie“ ústredným termínom, ktorý 
podnecuje k  riešeniu, náprave či zmene 
samotných aktérov, ale aj prostredia. A  tomu 
zodpovedá aj koncept knihy. Editori rozsiahlej 
vedeckej monografie Tina Maschi a  George 
S. Leibowitz prinášajú už v  druhej edícii 
doplnené poznatky vo vzťahu k  problematike 
forenznej sociálnej práce. Recenzovaná 
vedecká monografia sa zameriava na aktuálne 
otázky sociálnej práce vo vzťahu k forenznému 
prostrediu. Editori, ale aj ďalší autori a autorky 
v  rámci monografie zdôrazňujú význam práce 
sociálnych pracovníkov s  klientmi s  využitím 
forenzných a  právnych poznatkov. Orientácia 
na oblasť forenznej sociálnej práce sa dotýka 
inštitúcií a  zariadení poskytujúcich sociálnej 
služby, ďalej nemocníc, škôl, organizácií 
pracujúcich s  problematikou závislostí, 
s problematikou zneužívania detských klientov. 
Predmetom analýzy sú aj aktivity súdov či 
väzenského prostredia. 
Zámerom autorov je zdôrazniť podstatu 
praktickej špecializácie forenznej sociálnej 
práce, ktorá „hovorí k  srdcu, hlave a  rukám  
(t. j. vedomostiam, hodnotám a  spôsobilostiam) 
sociálnej práce, a  to pomocou prístupu založeného 
na ľudských právach, sociálnej spravodlivosti 

a forenznom náhľade“ (Maschi a Leibowitz, eds. 
2018, Preface). V tejto súvislosti je druhá edícia 
doplnená o  poznatky týkajúce sa primárne 
klientov forenznej sociálnej práce. Autori 
uvádzajú, že forenzná sociálna práca nezahŕňa 
len úzku skupinu ľudí, do ktorej radíme napr. 
obete alebo páchateľov trestných činov, ktorí 
sú objektom súdnictva, práce s  trestanými 
mladistvými alebo dospelými osobami. Táto 
časť praxe sociálnej práce sa dotýka všetkých 
osôb, rodín zapojených do oblasti sociálnych 
služieb, vzdelávania, starostlivosti o  deti, 
duševného zdravia, problémového správania 
a ďalších oblasti, ktoré sú prepojené s oblasťou 
ľudských práv, sociálnej starostlivosti alebo 
oblasťou legislatívy a politiky. 
Vedecká monografia je členená na tri 
teoreticko-aplikačné celky:

I  Ľudské práva a  prístup sociálnej 
spravodlivosti vo forenznej praxi,

II Systém starostlivosti a forenznej praxe,
III  Základné zručnosti: prax, výskum 

a vývoj, politika, advokácia.
Editori vedeckej monografie sľubujú, že čitatelia, 
primárne sociálni pracovníci nadobudnú 
forenzný náhľad (forenzné poznatky, hodnoty, 
praktické zručnosti, výskum) pre prevenciu, 
riešenie a  celkovú intervenciu vo vzťahu 
ku klientom, či už jednotlivcom, rodinám, 
organizáciám alebo celým komunitám. 
Prvá časť ponúka čitateľom definíciu forenznej 
sociálnej práce v  teoretickej a  praktickej 
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