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1. Úvod 

Tento dokument vznikl v rámci realizace zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí, 

která je nedílnou součástí projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální 

práce II“ a v rámci níž dochází k pilotnímu nastavení a ověření modelů sociální práce. Jedná 

se konkrétně o ověření nastavených podmínek zamýšlených specializací v sociální práci na 

úrovni klientské, včetně jejich obsahové náplně a včetně identifikování interdisciplinárního 

a multidisciplinárního přístupu potřebného pro výkon sociální práce v rámci níže specifi-

kovaných specializací:  

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace rodin s dětmi, 

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou 

a nezaměstnaností, 

• specializace v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče, 

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím, 

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené s mentálním a duševním 

zdravím. 

Výstupem této zakázky bude 8 dokumentů:  

• 5 komparativních dokumentů (specializací), 

• 2 dokumenty popisující inter- a multidisciplinární tým,1 

• odborná rešerše zaměřená na ověření efektivity výkonu sociální práce na klienta. 

Zajištění výše uvedeného pilotního ověření je nezbytné pro rozvoj profesionalizace sociální 

práce, zejména nastavení možnosti profesního růstu v rámci sociální práce, zvýšení dovedností 

a kompetencí sociálních pracovníků, což povede ke zkvalitnění výkonu činností sociální práce 

na území České republiky s pozitivním dopadem na klienty, potenciální klienty i zaměstnava-

tele sociálních pracovníků.2 

Specifikace projektu 

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémová podpora profesionálního výkonu soci-

ální práce II“ s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751 se zaměřuje na posí-

lení procesů profesionalizace sociální práce, na zvýšení kompetencí sociálních pracovníků, na 

zajištění podpory stávajícím sociálním pracovníkům a na osvětu v oblasti sociální práce. Pro-

jekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je financován z Evropského 

sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. 

Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci, kteří vykonávají svou činnost v souladu 

s ustanoveními § 109 a § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-

ších předpisů, na území celé České republiky. 

  

 
1 Po konzultaci se zadavatelem byl tento výstup integrován do jednoho dokumentu.  
2 Ve všech předkládaných dokumentech je termín „sociální pracovník“ použitý jako zobecňující maskulinum, a tudíž zahrnuje 

jak mužský, tak ženský rod. 
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2. Výzkumné metody a metodika práce 

V rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ byly defino-

vány obsahy pěti vybraných specializací, přičemž vyvstala potřeba ověřit, zda tyto specializace 

budou v praxi přínosem, resp. jakým přínosem. Cílem ověření je zjistit, jak v praxi tyto speci-

alizace budou fungovat a v rámci odborné rešerše zjistit možnosti ověřování účinnosti sociální 

práce na klienta. Dále je cílem zjistit složení interdisciplinárních a multidisciplinárních týmů, 

jejich přínosy a překážky zavedení v české praxi sociální práce.  

Zásadní výzkumné cíle byly stanoveny zadavatelem a lze je tedy definovat následovně:  

1. Ověřit přínosnost definovaných specializací pro praxi. 

2. Zjistit složení interdisciplinárních a multidisciplinárních týmů a jejich přínos pro 

praxi. 

Před samotným vymezením jednotlivých obsahových částí, které vedou k naplnění cílů pro-

jektu, je nezbytné vymezit metodiku výzkumu. V rámci práce byly zejména využity empirické 

metody v rámci synergie kvalitativního a kvantitativního výzkumu, resp. výzkumu smíšeného. 

Jak definuje Molnár a kol. (2012), empirické metody jsou založeny na bezprostředním živém 

obrazu reality. Lze zde zahrnout metody, v nichž se odraz jevů uskutečňuje prostřednictvím 

smyslových počitků a vjemů zdokonalovaných úrovní techniky. Těmito metodami lze zjistit 

konkrétní jedinečné vlastnosti nějakého objektu či jevu v realitě. Konkrétně byly využity neex-

perimentální metody v rámci kvalitativního i kvantitativního, resp. smíšeného výzkumu. Ty se 

zakládají na použití nejméně dvou metod (zpravidla kvalitativních a kvantitativních) s cílem 

získat validní a objektivní obraz studovaného objektu na základě očištění spolehlivých infor-

mací od těch nespolehlivých (Pavlica a kol., 2000).  

Konkrétně byl využit deskriptivní přístup ke zkoumání systému činností v rámci práce sociál-

ních pracovníků, který má především induktivní charakter a ukazuje, jaká je skutečnost pozo-

rovaných jevů. Na základě specifikace zadavatelem výzkumu bylo k testování osloveno 33 pra-

covišť napříč Českou republikou, a pokud pracoviště souhlasilo, bylo zařazeno mezi testovaná 

pracoviště. Bohužel většina oslovených pracovišť spolupráci odmítla pro velké pracovní vytí-

žení zaměstnanců. Do výzkumu se zapojilo tedy 16 pracovišť v rámci zadavatelem specifiko-

vaných specializací. S ohledem na vymezení zadavatele a v kontextu počtu stanovených praco-

višť se jedná především o pilotní ověření, resp. o pilotní šetření v oblasti stanovené problema-

tiky, která předchází úplnému kvantitativnímu šetření.  

Ve specializaci zaměřené na „nepříznivé sociální situace spojené s chudobou a nezaměst-

naností“ se do šetření zapojili zástupci dvou dluhových poraden v okrese Olomouc a Přerov 

a zástupci dvou azylových domů v okrese Frýdek-Místek.3 

V rámci každé specializace byl sestaven dotazník, který obsahoval činnosti, které jsou předpo-

kládaným obsahem náplně práce jednotlivých sociálních pracovníků a byly dodány Minister-

stvem práce a sociálních věcí, v rámci zadávací dokumentace. Dotazník byl sestaven tak, aby 

 
3 Celkově bylo osloveno 33 pracovišť z Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, Ústeckého kraje, 

Olomouckého kraje, Plzeňského kraje, Zlínského kraje, Jihočeského kraje a Prahy. Zhotovitel se ze strany oslovených praco-

višť setkal se značnou neochotou zapojit se do pilotního šetření. Větší zájem byl projeven u pracovišť ze stejného či sousedního 

kraje. Tuto skutečnost lze vyložit zejména známostí zhotovitele v daném regionu, jelikož zhotovitel se podílí i na vzdělávání 

sociálních pracovníků. Neznámost zhotovitele spolu se vzdáleností sídla zhotovitele od konkrétního pracoviště mohla nega-

tivně ovlivnit ochotu k zapojení se do šetření. Samotní pracovníci jednotlivých pracovišť uváděli časovou vytíženost související 

s výkonem jejich práce jako nejčastější důvod odmítnutí spolupráce. 
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reflektoval potřeby jednotlivých specializací pro praxi v podmínkách České republiky. Dotaz-

níkový formulář byl schválen zadavatelem a byla ověřena srozumitelnost otázek. Vlastní testo-

vání probíhalo na denní bázi a bylo realizováno od 24. června 2019 do 31. října 2019.4 Výstu-

pem tohoto šetření byla tedy primární data, která byla postupně analyzovaná a prezentovaná 

v průběžných zprávách daného šetření.   

Průběh sběru dat byl realizován bez větších komplikací, přičemž k výpadkům docházelo pouze 

z důvodu čerpání dovolené jednotlivých participantů testování. Na některých pracovištích bylo 

možné během dovolené zajistit zástup, který vyplňoval příslušné dotazníky. Nebylo to však 

možné na všech pracovištích, a to z důvodu personální nouze daného pracoviště. 

Tato forma šetření představuje zpracování výzkumného záměru pomocí metod kvantitativního 

výzkumu, který je založen na principu získávání údajů o četnosti výskytu určitého jevu a vztahy 

mezi těmito jevy. Nespornou výhodou této metody je možnost kvantifikace sledovaných jevů 

a jejich následná statistická interpretace. Vzhledem k tomu, že výzkumná problematika přesa-

huje do oblasti antropologické, bylo nezbytné šetření doplnit o metody kvalitativního výzkumu. 

Tento přístup umožňuje zkoumanou problematiku pochopit více do hloubky, a tím odstranit 

některé nedostatky kvantitativního přístupu, kde získané poznatky mohou být až příliš abs-

traktní a obecné pro přímou aplikaci v reálných podmínkách.  

Stěžejní metodou v rámci kvalitativního výzkumu byla metodika sběru dat prostřednictvím re-

alizovaných skupinových rozhovorů (focus groups). Opět se tedy jednalo o primární data. 

S každou skupinou v rámci jednotlivých specifikací byly realizovány skupinové rozhovory, 

které se týkaly převážně otázek vztahujících se k jejich profesi s cílem doplnit dotazníkové šet-

ření. Realizátor projektu zde vystupoval zejména jako moderátor diskuze mezi dotazovanými, 

přičemž byly především využity otázky vztahující se ke zkušenostem, otázky vztahující se k ná-

zorům, otázky vztahující se ke znalostem a otázky vztahující se ke vnímání. Jednalo se tedy 

o focus groups typu skupinové interview. Pro zajištění bdělosti respondentů jednotlivé skupi-

nové rozhovory nepřesáhly délku dvou hodin. Vzhledem k odlišné lokaci jednotlivých respon-

dentů se jako efektivní prostředí pro realizaci rozhovorů jevily prostory Vysoké školy PRIGO. 

Jednalo se tedy o skupinový rozhovor v experimentálním prostředí.  

Průběh realizace skupinových rozhovorů proběhl bez větších komplikací a byl uskutečněn na 

přelomu září a října roku 2019. 

Kvalitativní šetření provedené pomocí metody skupinových rozhovorů přispělo k efektivněj-

šímu využití informací získaných z dotazníkového šetření a k jejich následné interpretaci. 

Možné nejasnosti vzniklé v rámci dotazování byly tak konkretizovány v rámci těchto rozho-

vorů. Realizace skupinových rozhovorů pomohla analyzovat nastavení jednotlivých speciali-

zací do hloubky jejich podstaty a zejména odhalit konkrétní sestavení interdisciplinárních 

a multidisciplinárních týmů.  

Dále byly využity metody logické, a to především metody dedukce pro zpracování výsledků 

kvantitativního šetření a metody indukce pro zpracování výsledků kvalitativního šetření. Uce-

lený přehled o využité metodologii předkládaného výzkumu zobrazuje následující schéma 2.1.  

  

 
4 Denní báze je založena na pracovní době jednotlivých zaměstnanců zařízení/subjektů, která byla vybrána pro dané šetření. 

Nelze zde tedy počítat dny pracovního volna (dovolené či zákonné pracovní volno) a státní svátky. Relativní četnosti jsou 

počítány k celkovému počtu získaných odpovědí v rámci dané činnosti či kompetence ve sledovaném období v rámci jedné 

specializace. 
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Schéma 2.1: Výzkumná metodologie v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního vý-

konu sociální práce II“  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o pilotní šetření, které bylo realizováno v omezeném počtu 

pracovišť na základě podmínek stanovených zadavatelem. Jednotlivé výsledky vyplývající 

z daného šetření a jejich interpretaci je nutné chápat v kontextu pilotního šetření, a především 

s danou charakteristikou vybraných pracovišť s ohledem na jejich lokalitu. Charakteristika pra-

covišť je předmětem následujícího textu.  

 

 

Zadavatel 

 

• Zjištění výzkumného 
problému na základě 
praktických zkuše-
ností  

 

 

Zadavatel  

 

• Stanovení cílů pro 
ověření návrhů a 
možnosti řešení vý-
zkumného problému 

• Zadání zakázky reali-
zátorovy 

 

 

Zpracovatel  

 

• Sestavení rešerše lite-
ratury k výzkumnému 
problému 

• Stanovení výzkum-
ných metod  

• Analýza výsledků po-
moci logických metod 
výzkumu  

  

Zpracovatel 

 

• Metody kvantitativ-
ního výzkumu – do-
tazníkové šetření  

• Analýza výsledků – 
deduktivní zhodno-
cení výsledků a návrh 
dalšího šetření 

 

 

Zpracovatel 

 

• Metody kvantitativ-
ního výzkumu – focus 
groups 

• Analýza výsledků – 
induktivní zhodnocení 
výsledků  

 

 

Zpracovatel 

 

• Komplexní zhodno-
cení závěrů výzkum-
ného šetření a zpraco-
vání závěrečné 
zprávy 
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3. Charakteristika pracovišť zapojených do výzkumu  

Specializace na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou a nezaměstnaností 

V návaznosti na požadavky poskytovatele byla do projektu zapojena dvě zařízení, která reali-

zují služby dluhové poradny a dvě zařízení, která svou činností spadají pod druh sociální služby 

s názvem azylový dům. Jelikož bylo šetření anonymní, zařízení prvního typu budou v následu-

jícím textu nazvané jako poradna 1 a poradna 2. Zařízení druhého typu zase azylový dům 1 a 

azylový dům 2. 

Dluhové poradny 

V rámci specializace na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou a nezaměstnaností v ob-

lasti poradenství pro jednotlivce či domácnosti, které se ocitnou ve finanční, resp. dluhové tísni, 

jsou významnými poskytovateli nestátní neziskové organizace. Velmi výraznou aktivitu vyvíjí 

společnost Člověk v tísni, která se v rámci projektu „Jak přežít dluhy.cz“ snaží zjednodušit 

dlužníkům přístup ke kvalitní pomoci a radám při hledání řešení jejich finančních problémů. 

Jak uvádí společnost Člověk v tísni (2017), v České republice postavení obyvatele v případě, 

že se dostane do exekuce, nemusí být spravedlivé z pohledu distribuce informací. V Česku sice 

působí relativně velké množství dluhových poraden, které po novele insolvenčního zákona z 

roku 2017 mají povinnost získat akreditaci, pokud chtějí poskytovat službu dluhové poradny, 

ale zisk akreditace nemusí znamenat záruku poskytování čestných a kvalitních služeb. 

Problematika zadlužování domácností je opravdu aktuální a palčivou i v České republice, viz 

ČNB (2020). Jak uvádí Nálepová a Tichá (2019), zadluženost českých domácností v čase roste. 

Velkým rizikem z hlediska budoucího socioekonomického vývoje jsou zejména dluhy, které 

neposkytují ze strany dlužníka jistotu. Jedná se o dluhy spotřebního charakteru. Spotřební úvěry 

totiž snadno mohou vést k situaci, kdy dlužník splácí předešlé dluhy novými. Přitom praktiky 

věřitelů nemusí být vždy v souladu s dobrými mravy (nevýhodné podmínky úvěru či nedosta-

tečné ověřování schopnosti dlužníka platit ze strany poskytovatele úvěru atd.). Dlužník se tak 

může dostat do exekuce. 

Beran a Říhová (2017) tvrdí, že na území České republiky je získávání dat v oblasti exekucí 

poměrně náročné, mimo jiné z důvodu, že existují dva oficiální registry exekucí, a to Centrální 

evidence exekucí a Registr zahájených exekucí. „Ani jeden z uvedených rejstříků neeviduje 

exekuce správní a daňové, a tak v ČR zásadně chybí informace o skutečném celkovém počtu 

vedených exekučních řízení“ (Beran a Říhová, 2017, s. 9) Citovaní autoři jasně ukazují, jaké 

negativní dopady mohou mít exekuce na jedince či ekonomiku. Ztráta majetku, motivace pra-

covat v oficiální ekonomice, dokonce rozpad osobních vztahů, zhoršení fyzického a duševního 

zdravotního stavu. Takový stav dopadá nejen na dlužníka, ale také na jeho okolí či koneckonců 

na celou společnost. Jak dokládají např. Batina et al. (2016) nebo Lombardi et al. (2017), před-

lužování domácností je z hlediska ekonomického vývoje země velmi riskantní. Otevřená spo-

lečnost a Ekumenická akademie (Hábl, 2017) uvádějí, že rostoucí předluženost obyvatel je ak-

tuálně velkým problémem i v České republice. V ČR je podle dat z Centrální evidence exekucí 

863 tisíc lidí v exekucích; dohromady 4,7 milionů otevřených exekučních řízení; 493 tisíc lidí 

disponuje třemi a více exekucemi; více než 239 miliard korun se vymáhá. V rámci projektu 

Předluženost v ČR, který mapuje problém vysoké míry předluženosti v České republice, 

vznikla webová aplikace pod názvem Mapa exekucí. Tuto aplikaci vytvořila Otevřená společ-

nost, o.p.s. ve spolupráci s Ekumenickou akademií, z.s. Mapa exekucí pracuje s daty z Centrální 

evidence exekucí, kterou provozuje Exekutorská komora ČR. Rozdělení počtu exekucí v České 

republice podle krajů za rok 2018 zobrazuje obrázek 3.1. Veškeré následující údaje čerpající z 
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mapy exekucí jsou sledovány za fyzické osoby. Případné exekuce právnických osob do analýz 

nejsou započítány. 

Obrázek 3.1: Podíl osob v exekuci v České republice v roce 2018 (%) 

 

Zdroj: www.mapaexekuci.cz 

Podle dat v obrázku 3.1 platí, že největší podíl osob v exekuci je na severozápadě Česka. Kon-

krétně se jedná Ústecký kraj, kde je 17,56 % osob v exekuci. Druhý v pořadí je Karlovarský 

kraj (16,85 %) a třetí Liberecký (11,05 %). Nejmenším podílem disponuje Zlínský kraj 

(5,86 %), pak kraj Vysočina (5,90 %) a následně Pardubický kraj (6,87 %). Průměr za celou 

Českou republiku v roce 2018 tvoří 9,2 %. Průměrný počet exekucí na jednu osobu v exekuci 

se pohybuje v rozmezí od 5 v Karlovarském kraji po 6,3 v Jihomoravském kraji. Mezi kraji 

v tomto ohledu nejsou výrazné rozdíly. 

Aplikace dále umožňuje podívat se na strukturu osob s exekucemi podle jejich počtu či na prů-

měrnou hodnotu jistiny exekuce na osobu nebo exekuci. Hodnota průměrné jistiny exekuce na 

osobu podle kraje v roce 2017 je vyobrazena v obrázku 3.2. Porovnáním obrázku 3.1 a obrázku 

3.2, zejména při průměrné hodnotě jistiny exekuce na osobu (nejnovější data dostupná z roku 

2017), je vidět, že kraje, které disponovaly nejvyšším podílem osob v exekuci, dosahují spíše 

nižších hodnot jistiny na osobu. Toto platí i opačně s výraznou výjimkou Hlavního města Praha, 

kde podíl osob v roce 2018 dosáhl 8,07 %, ale hodnota průměrné jistiny na osobu byla v roce 

2017 přes 401 tisíc korun. Kraje s relativně vysokou průměrnou hodnotou jistiny v exekuci jsou 

Zlínský, Vysočina a Jihomoravský. Naopak s nízkou jsou Ústecký, Karlovarský a Moravsko-

slezský kraj. 

  



   

9 

 

Obrázek 3.2: Průměrná jistina exekuce na osobu v Kč v České republice v roce 2017 (Kč) 

 

Zdroj: www.mapaexekuci.cz  

V reakci na významnost a aktuálnost tématu zadlužování domácností a jejími možnými spole-

čenskými dopady vytvořila společnost Člověk v tísni (2017) mapu dluhových poraden, které 

jsou podle jimi určených kritérií kvalitní dluhové poradny.5 Jak již bylo zmíněno výše, dluhové 

poradny musí být podle § 418h zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), akreditovány Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Samotná ak-

reditace však negarantuje kvalitu poskytované služby, na což upozorňuje společnost Člověk v 

tísni (2017). Situace na „trhu“ dluhových poraden tak může být nepřehledná. Dlužníci v exe-

kuci často nemají dostatečné znalosti o svých právech a povinnostech na to, aby se mohli bránit 

v případech, kdy je exekuce vedená vůči nim nezákonná. V takové situaci je důležité, aby dluž-

níci získávali dobrou službu, která sleduje nejlepší zájem dlužníka a je schopna ho naplnit. Ne-

máme přístup k datům společnosti Člověk v tísni. Podle vyhledávače kontaktů mapy dluhových 

poraden je pro celou Českou republiku 125 dluhových poraden, které splnily kritéria kvality 

společnosti. Poměrně velký průnik nabízí také seznam kontaktů na dluhové poradny Aliance 

proti dluhům.6 Pokud se zaměříme pouze na seznam akreditovaných dluhových poraden Mi-

nisterstvem spravedlnosti České republiky, pak můžeme získat rozložení dluhových poraden 

podle kraje. Zdrojem těchto dat je Seznam akreditovaných osob (MS, 2019).7 Obrázek 3.3 zob-

razuje počet akreditovaných dluhových poraden v daném kraji. Jedná se o skutečný počet ak-

reditovaných dluhových poraden v daném kraji. Pokud má nějaká organizace více než jednu 

pobočku, např. tři, pak je v daném regionu započítána právě třikrát. Tímto způsobem pak umíme 

 
5 Dostupné z: https://www.jakprezitdluhy.cz/help-linka-2/mapa-dluhovych-poraden. 
6 Dostupné z: http://alianceprotidluhum.cz/kontakty/. 
7 Seznam akreditovaných osob je seznamem vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR podle § 418h zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého se zapisují právnické osoby, 

kterým byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Akre-

ditované osobě nenáleží podle § 390a odst. 4 insolvenčního zákona za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení nebo 

insolvenčního návrhu anebo za poskytnutí jiné služby v oblasti oddlužení žádná odměna ani jiné plnění. 
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určit přesný počet akreditovaných dluhových poraden ve smyslu insolvenčního zákona, na které 

se obyvatelé mohou obrátit. 

Z Obrázku 3.3 plyne, že průměrný počet dluhových poraden na jeden kraj je 13,8. Celkový 

počet poraden, vypočtený jako suma těchto zařízení za všechny kraje, činí 193. Nejvíce dluho-

vých poraden je v Ústeckém (29), Moravskoslezském (28) a Jihočeském kraji (21). Kraje Jiho-

moravský (18) a Olomoucký ještě patří mezi kraje nadprůměrné z hlediska počtu sledovaných 

zařízení. Zbývající kraje jsou podprůměrné. Nejméně akreditovaných poraden je v Plzeňském 

(4), Pardubickém (6) a Karlovarském kraji (6). Hrubým porovnáním obrázků 3.1, 3.2 a 3.3 

plyne, že více méně neexistuje jednoznačná vazba mezi počtem exekucí či průměrnou jistinou 

exekucí v korunách a počtem dluhových poraden v daném kraji. Např. pro Ústecký a Morav-

skoslezský kraj platí, že jsou spíše kraje s vysokým podílem osob v exekuci, avšak dosahují 

spíše relativně nízkých hodnot průměrné jistiny na osobu. Pro Jihočeský a Jihomoravský kraj 

platí, že jsou to kraje s vysokou průměrnou jistinou exekuce na osobu, ale jejich podíl osob v 

exekuci je nízký (druhý a čtvrtý nejnižší). Olomoucký kraj nedosahuje průměru ani v obrázku 

3.1 ani v obrázku 3.2. Středočeský kraj je v obou případech blízko průměrných hodnot. Kraj 

Vysočina zase představuje kraj s výrazně nízkým podílem osob v exekuci s relativně vysokou 

hodnotou průměrné jistiny na osobu. Liberecký a Karlovarský kraj jsou na tom víceméně nao-

pak ve srovnání s Vysočinou. Zlínský kraj je zase krajem s jednou z nejvyšších průměrných 

jistin na osobu v exekuci a Karlovarský patří mezi kraje s nejhorším výsledkem podle podílu 

osob s exekucí. Tyto všechny příklady ukazují, že pro odůvodnění počtu dluhových poraden v 

kraji nemusí být ani podíly osob v exekuci na populaci daného kraje ani jistiny exekucí na 

průměrnou osobu v exekuci dostatečné. Bylo by vhodnější mít k dispozici kromě hrubého počtu 

akreditovaných dluhových poraden i odhady kapacit jednotlivých zařízení. Takový údaj by po-

skytoval lepší představu o skutečné dostupnosti služeb dluhového poradenství. 

 Obrázek 3.3: Počet akreditovaných dluhových poraden v krajích ČR 

 

Zdroj: MS (2019) 
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Činnost zařízení dluhová poradna 1 a dluhová poradna 2 

Tak jak bylo zmíněno výše, v prezentované oblasti specializace na nepříznivé sociální situace 

spojené s chudobou a nezaměstnaností do šetření byly zapojeny dvě dluhové poradny. Obě 

poradny jsou uvedeny v seznamu kontaktů, který vytvořila společnost Člověk v tísni (2017), 

což by mělo podle této společnosti odrážet kvalitu jejich nabízených služeb.8  

Obě zařízení, jak dluhová poradna 1, tak dluhová poradna 2, patří mezi ověřené poradny za-

psané do seznamu akreditovaných osob (MS, 2019). Jejich hlavní činností je poskytování po-

radenství lidem v nouzi či v tíživé životní situaci, kteří se ocitli v životní nebo sociální situaci, 

kdy jsou pro ně poradenské služby potřebné. Obě dluhové poradny aktivně přispívají k řešení 

nepříznivých, zejména sociálních situací, zvyšují informovanost a znalost v otázkách právních 

či finančních (práva a povinnosti klienta, možnosti zlepšení jeho situace atd.) a dopomáhají 

klientům k účinnějšímu prosazování svých práv.  

Krom poradenských služeb a obecného zvyšování právní a finanční gramotnosti klientů, po-

skytují i některé další služby jako například:  

• sepsání různých9 žádostí souvisejících s dluhovými a finančními problémy klientů,  

• zpracování podkladů, sepsání a podávání návrhů na insolvenci, povolení oddlužení, 

• pomoc při řešení problémů s dluhy a pomoc při exekuci,  

• sepsání materiálů k soudu (návrh na zastavení exekuce, odpor proti platebnímu 

rozkazu, žaloba o výživné, dohoda o vypořádání společného jmění manželů), 

• pomoc se zprostředkováním kontaktů a komunikace s věřiteli, exekutory, 

insolvenčními správci, soudy, úřady a institucemi, 

• pomoc při sestavování osobních rozpočtů, 

• pomoc při řešení problémů s důchody a sociálními dávkami. 

Zařízení dluhová poradna 1 ve své činnosti spoléhá i na využívání moderních technologií. Ně-

které základní poradenské služby poskytuje i přímo přes elektronickou poštu. 

Cílové skupiny zařízení dluhová poradna 1 a dluhová poradna 2 

Pro obě dluhové poradny platí, že jejich hlavní cílovou skupinou jsou lidé, kteří potřebují po-

moc a díky své životní a sociální situaci potřebují poradenské služby. V souladu s tím, že se 

jedná o dluhové poradny, tak by se mělo jednat zejména o poradenské služby v oblasti dluhové 

problematiky, dále v sociálně-právní, pracovně-právní, občansko-právní oblasti. Jedná se o lidi, 

kteří vzhledem ke své situaci nejsou dostatečně schopni uplatňovat svá práva. 

Základní cílové skupiny obou dluhových poraden by se daly klasifikovat následovně: 

• kdokoliv, kdo potřebuje pomoc, 

• lidé s nižšími kompetencemi, 

• lidé s drogovou, kriminální minulostí či lidé bez přístřeší, 

• senioři, 

• lidé, kteří aktivně a samostatně spolupracují, 

• socioekonomicky znevýhodněné rodiny s dětmi. 

 
8 Nejedná se však o blíže specifikovaný metodický postup posouzení kvality dluhové poradny. 
9 Žádosti nebyly blíže specifikovány.  
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Zařízení dluhová poradna 2 je typická dluhová poradna, což souvisí i s rozsahem nabízených 

služeb a vymezením cílové skupiny. Pro zařízení dluhová poradna 1 platí, že se v prezentované 

škále cílových skupin specializuje zejména na pomoc osobám se zdravotním znevýhodněním, 

seniorům a osobám, které se o takové osoby starají. 

Služby dluhové poradny 2 jsou poskytovány ambulantně, což zdůrazňuje dřívější tvrzení, že se 

jedná o typickou dluhovou poradnu. Naproti tomu, v souvislosti s hlubší specializací dluhové 

poradny 1, platí, že ta poskytuje služby ambulantně a terénně (do vymezené vzdálenosti od am-

bulantního výkonu služby). Navíc ve své činnosti využívá moderní komunikační nástroje a je 

schopná některé základní poradenské služby realizovat prostřednictvím online komunikace. 

Popis zařízení dluhová poradna 1 a dluhová poradna 2 

V průběhu zpracování projektu byla zařízení dotazována na počet sociálních pracovníků, počet 

úvazků a počet klientů, kteří využívali dané služby. Obě zařízení v tomto bodě spolupracovala. 

Komentáře zařízení v šetření jsou podpořena informacemi z jejich oficiálních zdrojů (webové 

stránky, závěrečné zprávy atd.). 

Dluhová poradna 1 měla v roce 2018 celkem tři sociální pracovníky. Z toho dva pracují v přímé 

sociální péči a jeden pracuje jako pracovník odpovědný za online poradenství. Dva pracovníci 

přímé péče pracovali v době realizace projektu s celkovým úvazkem 1,6, nyní aktuálně 1,2. 

Pracovník odpovědný za online poradenství měl úvazek 0,2. Při pohledu do výroční zprávy 

zařízení dluhová poradna 1 z roku 201710 plyne, že tyto údaje jsou velmi podobné. Kromě 

těchto pracovníků ještě zaměstnávaly ke konci roku 2017 vedoucího pracovníka služby s úvaz-

kem 0,2 a psychologa služby s úvazkem 0,5. V roce 2017 evidovaly celkem 137 dlouhodobých 

uživatelů poradenských služeb a realizovaly 153 intervencí delších než třicet minut. V rámci 

online poradenství odpovídali pracovníci zařízení na více než 880 dotazů, z nichž pouze 10 % 

byly dotazy z kraje, ve kterém dluhová poradna 1 sídlí. Dluhová poradna 1 eviduje v roce 2018 

celkem 66 klientů v přímé péči, ale počty online dotazů nejsou známy. 

V případě dluhové poradny 2 nemáme k dispozici závěrečnou zprávu. Zástupci dluhové po-

radny 2 uvedli, že počet jejich sociálních pracovníků je dva. Celková suma úvazků sociálních 

pracovníků v dluhové poradně 2 je 1,25. Ve srovnání s dluhovou poradnou 1 nejde o velké 

rozdíly, avšak v roce 2018 měla dluhová poradna 2 až 361 klientů. Počet klientů dluhové po-

radny 2 neumíme jednoznačně a bez metodických dotazníků porovnat s počtem klientů dluhové 

poradny 1 (odlišné zaměření a přístup k poradenství). 

Chudoba a bezdomovectví – azylové domy 

Problémy související s chudobou jsou jak pro jedince, tak i pro společnost vážné. Ať už z hle-

diska sociologického, psychologického, ekonomického, politologického nebo historického 

chudoba vytváří zřetelné náklady. Sledovat úroveň chudoby můžeme podle objektivních nebo 

subjektivních ukazatelů. Oba přístupy však mají úskalí. Jedním z objektivních ukazatelů chu-

doby, resp. ohrožení chudobou, je tzv. příjmová chudoba, která obvykle sleduje podíl obyvatel, 

jejichž příjem po daních a transferových platbách je nižší než 60 % ekvivalizovaného mediánu 

příjmu. V České republice je v roce 2018 podle Eurostatu (2019a) 9,6 % ohrožených příjmovou 

chudobou. Evropský průměr je 17,1 %. Jedná se o hodnotu na úrovni EU 28. Z tohoto ukazatele 

plyne, že Česká republika s chudobou nemusí mít tak velký problém jako jiné evropské země. 

Avšak tento pohled na chudobu může být zkreslený. I když je možné očekávat silnou korelaci 

 
10 Nejnovější zveřejněna výroční zpráva. 
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mezi příjmovou chudobou a subjektivní pociťovanou chudobou, není vhodné hodnoty zaměňo-

vat.  

Při pohledu do výsledků českého výběrového šetření o příjmech a životních podmínkách do-

mácností SILC (ČSÚ, 2019) je nejvíce ohrožených chudobou ve skupině nezaměstnaných (53,2 

%). Kdybychom se podívali na rozdíly v jednotlivých skupinách, které vykazuje Český statis-

tický úřad,11 a rozdíly v podílech použili k vytvoření prototypu nejohroženější osoby, tak by-

chom mohli dojít k minimálně dvěma závěrům. Osobou nejvíce ohroženou příjmovou chudo-

bou je žena ve dvou případech. Buď se jedná o mladou a nezaměstnanou ženu, matku samoži-

vitelku s minimálně jedním závislým dítětem žijící v nájemním bytě, nebo se jedná o ženu starší 

65 let, která také žije sama v nájemním bytě. Podobné závěry generuje i ukazatel materiálové 

deprivace.12 

Určení míry chudoby České republiky vůči průměru EU může být nedostatečné, pokud bychom 

se zaměřili pouze na ukazatel příjmové chudoby. Vhodnějším ukazatelem objektivního ohro-

žení chudoby může být podíl osob, které jsou v riziku chudoby nebo sociálního vyloučení (Eu-

rostat, 2019b). Ukazatel je výsledkem sjednocení osob, které jsou v ohrožení příjmové chudoby 

(klasifikační kritérium uvedeno výše), jsou v materiálové deprivaci, tj. nemohou si dovolit ale-

spoň 4 z 9 položek13 a žijí v domácnostech s velmi nízkým pracovním úsilím.14 Sjednocení 

znamená, že v případě, že se jedna osoba ocitne ve více kategoriích (maximálně ve třech), je 

do hodnoty ukazatele započítána jen jednou. Průměrný podíl osob v riziku chudoby nebo soci-

álního vyloučení na celkové populaci byl v roce 2018 v České republice 12,2 %. Od roku 2012 

soustavně klesá (15,4 %). Hodnota ukazatele za celou EU 28 je 21,9 % a stejně jako pro Českou 

republiku klesá od roku 2012 (24,8 %). 

Česká republika tak nepatří mezi země, které by byly z hlediska relativní a objektivní chudoby 

výrazně ohrožené podle hodnot průměru za celou EU. Z detailnějšího rozboru osob ohrožených 

chudobou nebo sociálním vyloučením neplynou tak pozitivní skutečnosti. Poměr podílů osob s 

dosaženým vzděláním maximálně nižšího sekundárního stupně a terciárním vzděláním (mimo 

vyšší odborné vzdělání) je v České republice suverénně nejvyšší v celé Evropské unii (Eurostat, 

2020). Podobnou situaci je možné pozorovat i na trhu práce, který patří v posledních letech k 

tým nejvýkonnějším v Evropě. I zde platí, že lidé bez dostatečné kvalifikace, zejména s nízkou 

úrovní dosaženého vzdělání, patří k nejohroženějším skupinám na trhu práce (MPSV, 2014), a 

to i z hlediska mezinárodního srovnání (Baláž, 2014). S nedostatečnou kvalifikací často souvisí 

problém sociálního vyloučení a s ním pak mezigenerační chudoba. Večerník a Mysíková (2016, 

s. 25) popisují mezi-generační chudobu jako nejvíce problematickým stavem chudoby, „kdy se 

prostřednictvím hmotné mizérie, špatného vzdělání a výchovy (včetně příslušných vzorů) pře-

nášejí nepříznivé podmínky a demotivující příklady chování z rodičů na děti. K takovému ne-

blahému jevu dochází už nejen ve vysloveně chudých státech, ale i ve vyspělých zemích v 

podobě tzv. welfare dependency, neboli dlouhodobé či dokonce celoživotní závislosti na soci-

álních dávkách, do-provázené rezignací na hledání výdělečného zaměstnání.“ Takové vyme-

zení mezigenerační chudoby je do značné míry konformní s neoliberálním individualizmem. 

 
11 Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/91839453/1600211919.pdf/cf53b95c-a879-4aef-9cde-

bf6967884d56?version=1.0. 
12 Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/91839453/1600211920.pdf/897b900a-9923-4666-932e-

8b058c878419?version=1.2. 
13 Jedná se o: i) placení nájemného nebo účtů za energie, ii) udržovat obydlí v přiměřeném teple, iii) čelit neočekávaným 

výdajům, iv) jíst maso, ryby nebo bílkovinný ekvivalent každý druhý den, v) týdenní dovolenou mimo domov, vi) automobil, 

vii) pračku, viii) barevný televizor, ix) telefon. 
14 Jedná se o takové osoby ve věku od 0 až 59, které žijí v domácnostech, kde dospělé osoby (věk 18 až 59) v předchozím roce 

odpracovaly méně než 20 % svého potenciálního pracovního času (plný úvazek). 
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Na hlubší souvislosti s chudobou a nutnosti ji adekvátně porozumět poukazují například Boone 

et al. (2019), Davis a Wainwright (2005), či Feldman (2019). 

Další otázkou je, do jaké míry jsou celorepublikové průměry vzdáleny od stavu v jednotlivých 

regionech. V následující části nejsou prezentovány výsledky za jednotlivé kraje, ale za regiony 

na úrovni NUTS 2. Tabulka 3.1 zobrazuje podíl osob ohrožených příjmovou chudobou (po-

verty_1) a podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením (poverty_2) v oblas-

tech České republiky v roce 2018. 

Tabulka 3.1: Míra chudoby v oblastech Česka podle regionů NUTS 2 v roce 2018 (v %) 

Oblast (NUTS 2) Poverty_1 Poverty_2 

Praha 6 8,5 

Střední Čechy 7,8 9,9 

Jihozápad 7,7 9,4 

Severozápad 13,5 18,8 

Severovýchod 9,9 11,7 

Jihovýchod 8,7 11,6 

Střední Morava 11,1 12,7 

Moravskoslezsko 13,1 16,3 

CELKEM 9,6 12,2 

Zdroj: Eurostat (2019a, 2019b) 

Nejvyšší míru chudoby zaznamenala v tabulce 3.1 oblast Severozápad a Moravskoslezsko 

(podle obou ukazatelů) a Střední Morava zejména v případě poverty_1 (i v případě poverty_2 

je mírně nadprůměrná, ale rozdíl od druhého Moravskoslezska je výrazný). První jmenovaná 

oblast spojuje Karlovarský a Ústecký kraj. Druhá oblast je tvořena Moravskoslezským krajem. 

Třetí vznikla spojením Olomouckého a Zlínského kraje. Velikost míry chudoby podle po-

verty_2 do značné míry opticky souvisí zejména s počtem exekucí na osobu uvedeném v ob-

rázku 3.1. Právě Ústecký a Karlovarský kraj jsou kraje s výrazně nadprůměrným počtem exe-

kucí na osobu. Moravskoslezský kraj byl 4. nejvyšší v tomto ukazateli. Můžeme tak očekávat, 

že počet exekucí v daném kraji může souviset s mírou chudoby či rizikem sociálního vyloučení. 

Nejtvrdším projevem chudoby je ztráta schopnosti obstarat si alespoň vyhovující bydlení. Člo-

věk bez domova je osoba, která nemá domov nebo možnost dlouhodobě využívat nějaké uby-

tování. Bezdomovectví je pojem, který označuje způsob života takové osoby a sociální jev. Je 

spojováno zejména se sociální izolovaností a psychickým a fyzickým strádání. Evropská fede-

race národních sdružení pracujících s bezdomovci (FEANTSA) vytvořila typologii ETHOS – 

typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení, která nahlíží na problematiku v celé její šířce.15 

V případě, že osoby žijí bez střechy nebo bytu dlouhodobě dochází u nich k výraznému zhor-

šení zdravotního stavu. Pěnkava (2009) uvádí, že se jedná o multifaktorovou problematiku. 

Získávat relevantní data o stavu bezdomovectví v České republice je vzhledem k povaze sledo-

vaného jevu velmi náročné. Český statistický úřad se ve spolupráci se Sdružením azylových 

domů v ČR a s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky pokusil zmapovat 

život lidí bez domova (ČSÚ, 2015). Tento výzkum se zaměřoval na zjišťování informací o 

 
15 V češtině dostupná zde: https://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf. 

https://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf
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osobách, které využívají jednu ze služeb pro lidi bez domova určenou. Sčítání probíhalo v azy-

lových domech, v domech na půli cesty, v noclehárnách a v nízkoprahových denních centrech 

v rámci projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Bylo zjištěno, že nejvíce lidí bez domova bylo 

v Moravskoslezském kraji (2 574), na druhém místě skončila Praha (1 254) a na třetím Jihomo-

ravský kraj (1 156). Naopak nejméně lidí bez domova bylo v Karlovarském (256) a Libereckém 

kraji (262). Celkový počet činil 11 496. Obrázek 3.4 zobrazuje počty lidí bez domova podle 

jednotlivých krajů a udává pořadí jednotlivých krajů. Je nutné uvést, že sčítáni byli jenom lidi, 

kteří využívali služeb jednoho ze zmíněných zařízení. Uvedená čísla tak nereprezentují sku-

tečný počet lidí bez domova, nýbrž jen ty, kteří stojí o pomoc. 

Obrázek 3.4: Počet lidí bez domova v krajích ČR 

 

Zdroj: ČSÚ (2015) 

Podle výsledků sčítání lidí bez domova, kteří využívají jednu ze služeb (ČSÚ, 2015), víme, že 

až 79,5 % je mužů. Ve sčítání bylo 397 dětí do věku 14 let. Celkově tedy 3,5 % lidí bez domova 

tvořily děti, které jsou v azylových domech převážně se svými matkami. U mužů je nejvíce 

zastoupenou věkovou skupinou skupina 45 až 49 let (11,4). U žen 20 až 24 (12,3 %). Lidé bez 

domova jsou nejčastěji lidé bez rodiny (49 % svobodných a 38,3 % rozvedených versus žena-

tých a vdaných 9,5 %). Až 47,2 % z celkového počtu sečtených bezdomovců dosáhlo středo-

školského vzdělání bez maturity nebo výučního listu. Celkem 28,8 % mělo základní vzdělání a 

10,1 % bylo lidí s maturitou. Mezi lidmi bez domova bylo 2,6 % lidí s terciárním vzděláním. 

Celkem 40,2 % bylo tvořených nezaměstnanými a 14,2 % byli nepracující důchodci. 

Údaje o počtu osob bez přístřeší nelze jednoduše porovnat s výsledky o chudobě a jejího roz-

ložení v České republice v tabulce 3.1. Data o bezdomovectví jsou uvedena za kraje, a ne za 

oblasti NUTS 2, a publikována byla v roce 2015, a ne 2018. Navíc nejsou vztažena k velikosti 

populace. Proto byly hodnoty z obrázku 3.4 agregovány do regionů NUTS 2 a vyjádřeny jako 

podíl počtu lidí bez domova na 10 tisíc osob žijících v daném regionu (homeless). Tabulka 3.2 

zobrazuje podíl lidí bez domova a míru rizika chudoby a sociálního vyloučení v roce 2015 (po-

verty_15). Také pro rok 2015 platí, že největší riziko chudoby a sociálního vyloučení je na 

Severozápadě a na Moravskoslezsku, nadprůměrné je na Střední Moravě. Tyto tři regiony jsou 

nejvýraznější i v podílu lidí bez domova na 10 tisíc obyvatel. Avšak pořadí již neplatí. I po 
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přepočtení počtu lidí bez domova na 10 tisíc obyvatel platí, že nejvíce jich je na Moravskoslez-

sku. Nejméně ve Středních Čechách, kde je i nejmenší míra rizika chudoby. Zdá se, že do jisté 

míry koreluje míra objektivní chudoby s relativním počtem lidí bez domova.  

Tabulka 3.2: Podíl bezdomovců na 10 tisíc obyvatel a míra rizika chudoby a sociálního vyloučení 

podle regionů CZ NUTS 2 (v %) 

Oblast (NUTS 2) Homeless Poverty_15 

Praha 9,6 10,6 

Střední Čechy 7,0 10 

Jihozápad 7,1 11,2 

Severozápad 11,3 21,7 

Severovýchod 8,4 10,2 

Jihovýchod 9,0 12,6 

Střední Morava 14,7 16,4 

Moravskoslezsko 21,4 21,7 

CELKEM 11,1 14 

Zdroj: ČSÚ (2015) a Eurostat (2019b) 

Azylové domy hrají důležitou roli ve zmírňování těžké sociální situací člověka bez domova. 

Spolu s domy na půl cesty, noclehárnami a nízkoprahovými denními centry patří k druhům 

sociálních služeb, které se zúčastnily projektu sčítání lidí bez domova a poskytují dočasný pří-

střešek. Podle § 57 zákona o sociálních službách azylové domy poskytují pobytové služby na 

přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba ob-

sahuje tyto základní činnosti:  

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

• poskytnutí ubytování, 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

V České republice je podle registru poskytovatelů sociálních služeb (MPSV, 2019) 215 azylo-

vých domů, 34 domů na půl cesty a 78 nocleháren. Azylové domy tedy představují nejzastoupe-

nější druh sociální služby v tomto ohledu. Rozložení azylových domů podle krajů a regionů 

NUTS 2 spolu s počty lidí bez domova ze šetření ČSÚ (2015) je zobrazeno v tabulce 3.3. 

Z tabulky 3.3 plyne, že nejvíce azylových domů je v Moravskoslezském kraji (33), následuje 

Praha a Ústecký kraj (oba po 27) a potom Jihomoravský s Olomouckým krajem (oba po 21). 

Nejméně azylových domů je v Karlovarském kraji (5), Královéhradeckém a Libereckém (oba 

po 7), následuje kraj Vysočina (8). Toto rozložení do značné míry reflektuje počty lidí bez 

domova. Je pravdou, že Moravskoslezský kraj měl v šetření ČSÚ (2015) více než dvojnásobný 

počet sečtených lidí bez domova jako druhá v pořadí Praha. Nicméně v naší analýze sledujeme 

jen počty zařízení, ne jejich kapacity. Neumíme proto s jistotou posoudit rozdílnosti mezi kraji, 

ale už samotné počty zařízení naznačují jistou vazbu na velikost bezdomovectví.16 Zdá se, že 

 
16 V souvislosti se způsobem sběru dat o lidech bez domova je možné, že počet sečtených lidí bez domova já výsledkem počtu 

a kapacity zařízení (pokud se výrazně neměnilo v čase). ČSÚ (2015) totiž uvádí, že sčítaly jen lidí, kteří byli klienty v azylových 

domech, domovech na půl cesty, noclehárnách či nízkoprahových denních centrech. Tvrzení, že počet azylových domů reaguje 

na počet lidí bez domova, není bez hlubší a déletrvající terénní znalosti problému zcela správné. 
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nabídka azylových domů reaguje na velikost poptávky v daném regionu. Podle počtu lidí bez 

domova podle regionů NUTS 2 se zdá, že až na Severovýchod a částečně Moravskoslezsko 

platí, že počet azylových domů je spolu s počtem lidí bez domova provázanější. Výhodou 

NUTS 2 oproti krajům (NUTS 3) je, že jsou z hlediska počtu obyvatel daleko vyrovnanější. 

Naopak kraje jsou rovnoměrnější z hlediska rozlohy. Míra chudoby tak jistým způsobem sou-

visí s problematikou bezdomovectví. Bezdomovectví skutečně může dopadat na počet azylo-

vých domů v daném regionu.  

Tabulka 3.3: Rozložení azylových domů podle krajů a regionů NUTS 2 

Kraj 
Počet azy-
lových do-

mov 

Počet lidí 
bez do-
mova 

Oblast NUTS 2 
Počet azylo-
vých domov 

Počet lidí bez 
domova 

Praha 27 1254 Praha 27 1254 

Jihočeský 13 529 Střední Čechy 17 954 

Jihomoravský 21 1156 Jihozápad 22 869 

Karlovarský 5 256 Severozápad 32 1266 

Královéhradecký 7 467 Severovýchod 23 1266 

Liberecký 7 262 Jihovýchod 29 1523 

Moravskoslezský 33 2574 Střední Morava 34 1790 

Olomoucký  21 1033 Moravskoslezsko 33 2574 

Pardubický  9 537    

Plzeňský 9 340    

Středočeský 17 954    

Ústecký 27 1010    

Vysočina 8 367    

Zlínský 13 757    

Zdroj: ČSÚ (2015) a MPSV (2019) 

Popis zařízení azylový dům 1 a azylový dům 2 

Zařízení azylový dům 1 zapojené do projektu je azylovým domem pro matky s dětmi. Cílovou 

skupinou azylového domu 1 jsou matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci 

spojené se ztrátou bydlení. Jedná se o matky od 18 let s nezaopatřenými dětmi, resp. mají jedno 

nebo více dětí přidělených do péče soudem nebo jsou těhotné od 8. měsíce. Azylový dům 1 

poskytuje podmínky pro samostatnou přípravu stravy, ubytování zpravidla do jednoho roku a 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostech. Kromě zákonných 

služeb, viz text výše, azylový dům 1 poskytuje také služby s cílem pomoci klientce začlenit se 

do běžné společnosti a vyhledat vhodné bydlení. Kapacita tohoto zařízení je 26 lůžek. Azylový 

dům 1 měl v roce 2018 podle výroční zprávy 71 uživatelů. Podle slov kontaktní osoby šlo o 23 

klientek. V zařízení azylový dům 1 pracoval v roce 2018 jeden sociální pracovník a byl zaměst-

nán na plný úvazek. 

Zařízení azylový dům 2 je azylovým domem pro muže. Jeho cílovou skupinou jsou tak dospělí 

muži od 18 let, kteří se ocitli v těžké sociální situaci, tj. jsou bez přístřešku, resp. mají takové 

bydlení, které ohrožuje jejich zdraví nebo dokonce jejich život. Základní podmínkou využívání 
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služeb azylového domu je, že klient musí být ochoten řešit svou nepříznivou situaci a spolupra-

cuje s azylovým domem.  

Pro oba azylové domy v šetření platí, že neposkytují službu imobilním osobám a osobám, které 

vyžadují osobní péči. Klienti dále musí být ve vyhovujícím zdravotním stavu (fyzicky i du-

ševně) a musí se chovat v souladu s pravidly zařízení (zvláště pokud tak nejednali v minulosti, 

přicházejí o možnost využívat služeb azylového domu 2). Azylový dům 2 poskytuje pomoc při 

zajištění stravy tím, že vytváří podmínky pro její přípravu, poskytuje ubytování zpravidla na 

dobu nepřesahující jeden rok a pomáhá klientům při uplatňování jejich práv, oprávněných zá-

jmů a při obstarávání osobních záležitostí. Azylový dům 2 je z hlediska kapacit větším zaříze-

ním než azylový dům 1. Je však vhodné připomenout, že cílová skupina azylového domu 2 je 

větší, viz ČSÚ (2015). Kapacita zařízení je 36 lůžek. Podle výroční zprávy měly v roce 2018 

až 108 uživatelů. Toto číslo potvrdili pracovníci zařízení i v našich dotazech a dodali, že se 

jedná o historicky nejvyšší počet klientů azylového domu. Zařízení funguje jako centrum, ve 

kterém se kromě azylového domu soustřeďují také na službu nízkoprahového denního centra a 

terénní službu. Celkový počet sociálních pracovníků centra je pět, z toho čtyři jsou pracovníci 

ve službách azylového domu s celkovým úvazkem na službu azylový dům 2,1. 
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4. Specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené s chudo-

bou a nezaměstnaností 

V České republice, stejně jako v řadě jiných zemí, je reorganizace sociální práce téměř nekon-

čící činností (Doel, 1997; Blom, 2004; Payne, Askeland, 2016). Jasným trendem v rámci soci-

ální práce je rozdělení obecné sociální práce na specializované oblasti (Payne, 2014). Běžnými 

důvody jsou politické požadavky na obnovu a zvýšení efektivity sociální práce (Blom, 2004) a 

touha sociálních pracovníků po profesionalizaci své profese (Chaib, Danermark, Selander, 

2011). Specializace však není jedinečná záležitost pouze pro sociální práci; je to obecně ros-

toucí trend také v jiných odvětvích společnosti. 

Česká sociální práce se stala v průběhu posledních dvaceti let výrazně institucionalizovanou 

a profesionalizovanou. V průběhu těchto let docházelo ke snižování strategií založených na 

normách a právně administrativních přístupech ve prospěch moderních metod sociální práce. 

Zdůrazňuje se také sociální práce jako instituce nezbytná pro moderní společnost. Objevují se 

nové oblasti sociální práce (např. školští sociální pracovníci a další). Tato expanze pak nastoluje 

nutnou diferenciaci v sociální práci a jejím profesním výkonu (Zita, 2005). 

V souvislosti s tímto trendem je nutné definovat, co je míněno obecnou a co specializovanou 

sociální prací. V rámci obecné sociální práce jednotliví sociální pracovníci v rámci své praxe 

pracují se všemi druhy problémů a typy sociálních případů. Alternativně to znamená, že jed-

notlivý sociální pracovník získá a využívá široké spektrum znalostí a dovedností a je schopen 

najít řešení, která se dotknou celé řady společenských sfér. Další možnou variantou je, že soci-

ální pracovník by měl být schopen využívat znalosti a dovednosti i jiných profesních skupin. 

Wolk a Wertheimer (1999) konstatují, že obecná sociální práce zahrnuje znalost všech metod 

sociální práce, stejně jako víceúrovňový přístup (makro, mezo, mikro) a práci se všemi nebo 

většinou klientských skupin. Sociální pracovníci v rámci obecné sociální práce využívají širo-

kou teoretickou základnu a zastávají řadu rolí. Blíže specifikovaná a do větší hloubky vymezená 

je poté sociální práce specializovaná, kdy dochází k rozvoji specifických znalostí a dovedností 

pro určitou konkrétní oblast sociální práce.  

V rámci postmoderní společnosti, která je vymezována jako flexibilní a riziková, musí „sociální 

pracovníci rozumět, jak jejich profese zapadá do struktur společnosti...“ (Dominelli, 1997). 

Přestože pojem specializovaná sociální práce je užíván jako nesporný termín, který je zcela 

jasný, při hlubším pohledu tomu tak není. Specializací sociální práce rozumíme jak specializaci 

v horizontální, tak vertikální rovině (Tomeš, 2013). Ve vertikální struktuře činnosti v profesní 

náročnosti gradují od poradenství přes moderaci, mediaci, zastupování, kurátorství, až po su-

pervizi a řízení sociálních institucí a procesů. V horizontální struktuře sociální práce zasahuje 

nejen do oblastí jako sociální služby, zdravotnictví a složky úřadu práce, ale i do nových oblastí, 

jako jsou školské služby, sociální kurately a sociální práce v trestní justici včetně mediace a 

probace. Sociální pracovníci se začínají znovu uplatňovat v personálních aktivitách velkých 

zaměstnavatelů.  
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Blom (2004) například rozlišuje šest hlavních kategorií specializace:  

1. Oblast působnosti: nemocnice, škola, úřad…;  

2. Typ práce: terénní sociální práce, práce na úřadech…; 

3. Cílová skupina podle věku: děti, rodiny, služby pro dospělé…; 

4. Cílová skupina podle problému: duševní zdraví, zneužívání návykových látek…; 

5. Metoda: přístup zaměřený na úkoly, kognitivní terapie…; 

6. Funkce/úkol: posouzení versus intervence, služba versus léčba. 

Následující text je zaměřený na specializaci zaměřenou na nepříznivé sociální situace spojené 

s chudobou a nezaměstnaností. 

4.1. Popis výchozí situace dané specializace 

Za nezaměstnanost je označován stav na trhu práce, kdy v důsledku nerovnováhy mezi nabíd-

kou pracovní síly a poptávkou po ní existují nezaměstnané osoby. Jedná se o osoby bez place-

ného zaměstnání nebo o osoby, které jsou evidovány v pracovním procesu, ale pouze na určitý 

počet hodin, pod stanoveným limitem (podzaměstnanost) nebo se jedná o osoby hledající nové 

zaměstnání s tím, že jsou schopny a ochotny na nové pracovní místo nastoupit. Mezi nezaměst-

nané se také počítají osoby, které ztratily svou placenou práci, jsou schopné a ochotné přijmout 

novou práci a nastoupit do ní, avšak rezignovaly na hledání nové práce a zároveň neuplatňují 

ani nárok na podporu v nezaměstnanosti.17 Lidé, kteří se ocitnou v situaci nezaměstnaného, 

mají svá očekávání a požadavky, mnohdy čekají na zajímavou nabídku, ze které časem musí 

slevit a tím pádem ztrácejí naději, že nové zaměstnání najdou a z trhu práce se časem stáhnou 

do předčasného důchodu, na studia, do domácnosti jako permanentní klienti sociálního státu 

(Matoušek a kol., 2013). Matoušek a kol. (2010) uvádí, že nezaměstnaný neznamená jen nemít 

práci, ale také nemít příjem ze zaměstnání.18 Ztráta příjmu, resp. zaměstnání přitom nese něko-

lik možných důsledků, kterými jsou především ztráta sociálního statusu, snížení životní úrovně, 

v extrémních případech chudoba, sociální exkluze či sociální izolace.  

Velkým rizikem pro jedince, jenž utrpěl ztrátu zaměstnání, je sociální izolace, která nastává ve 

chvíli, kdy samotné zaměstnání je významným zdrojem (případně ztracených) sociálních kon-

taktů. Dochází tak k přerušení mnoha dalších sociálních kontaktů, i když samy o sobě se ztrátou 

zaměstnání přímo nesouvisejí. Problém nastává, jelikož práci nelze nahradit volným časem 

a zároveň kontakty patřící k zaměstnání (širší kontakty) nelze nahradit kontakty užšími 

(v blízké rodině, sousedství apod.). Jedinec následně postupně ztrácí kontakty s bývalými ko-

legy, jelikož zde přestává být prostor pro společné sdílení. Postupně se straní zaměstnaných 

lidí, začíná trpět stigmatizací a následně se stává depresivním (Mareš, 2002). K tomuto závaž-

nému faktu se váže to, že ztráta zaměstnání poznamenává hlavně jedince v nemocech spojených 

se stresem, který se může projevit v různých úrovních bolesti, postihuje emocionální stav, spá-

nek a fyzickou pohyblivost. Pro tyto osoby s nepříznivou sociální situací je také spojena ztráta 

statusu zaměstnaného a následně nutnost přijmout status nezaměstnaného (Mareš, 2002). Ztráta 

zaměstnání bývá zdrojem stresu a různí autoři se snaží definovat jednotlivé fáze, díky nimž 

 
17 Tento jev je označován jako skrytá nezaměstnanost. 
18 V praxi se setkáváme s dělením nezaměstnanosti, a to na frikční nezaměstnanost (doba rovnováhy mezi nabíd-

kou a poptávkou), sezónní nezaměstnanost (mnoho pracovních míst je vázáno na přírodní nebo společenské práce), 

konjunkturální neboli cyklickou nezaměstnanost (roste ve fázi recese a klesá ve fázi konjunktury), kdy v recesi 

pracovní místa mizí a v konjunktuře se opět obnovují, a na strukturální nezaměstnanost, která vzniká v důsledku 

nesouladu mezi nabídkou práce jistého druhu práce (pracovníci určitého pohlaví, věku, kvalifikace, lidé žijící 

v určitém regionu) a poptávkou po práci (Kliková, Kotlán a kol., 2019). 
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probíhá postupné vyrovnání se s tímto stresorem. Ztráta zaměstnání a následně reakce na tuto 

situaci je odborníky přirovnávána k reakci na ztrátu blízkého člověka (Matoušek a kol., 2010). 

Matoušek a kol. (podle Buchtová, 2011) poukazují na nepříjemnosti s prožíváním nedostatku 

peněz a následně na nepříjemnosti plynoucí z této situace, což může být často doprovázeno 

strachem a stavy beznaděje. U nezaměstnaného jedince se takto mohou střídat periody aktivity 

a pasivity, naděje a beznaděje. Nezaměstnanost ohrožuje určitý okruh osob, u kterých je ztráta 

zaměstnání více pravděpodobnější, a pro které bude těžší nalézt nové pracovní místo. Do tohoto 

okruhu osob se řadí zdravotně znevýhodnění občané, mladí lidé, absolventi škol bez praxe, lidé 

s nízkým vzděláním a malou kvalifikací, osoby v předdůchodovém věku, ženy, příslušníci rom-

ského etnika (Matoušek a kol., 2010). 

Se ztrátou zaměstnání souvisí také riziko předlužení. Jelikož jedinec, který přišel o zaměstnání, 

se často snaží ztrátu příjmu řešit pomocí úvěrů a půjček u bankovních či nebankovních institucí. 

Podle Matouška (2013) je předluženost charakterizována jako forma zadluženosti, kdy jedinec 

již není schopen splácet své závazky v dlouhodobé perspektivě. Předlužení je významné spole-

čenské riziko dlužníka, které může vzniknout zvyšováním finančních závazků (kdy je spotřeba 

vyšší než příjmy) nebo také díky náhlým událostem, které mohou ovlivnit finanční stránku ro-

dinného rozpočtu (snížení mzdy, ztráta zaměstnání apod.) Oproti tomu zadluženost se běžně 

vyskytuje ve společnosti a je pro ni zcela normální. Gojová a kol. (2014) konstatují, že předlu-

žení je rizikové, především pokud se jedinec navíc vyskytuje v segregované lokalitě, jelikož 

snižuje motivaci k hledání práce na legálním trhu, jelikož ta by byla krácena o vzniklý dluh. 

V České republice je problém předlužení velice aktuálním. European Anti-Poverty Networ 

(2018) ve svém reportu upozorňuje na vývoj předlužení českých občanů jako na jedno z nej-

větších rizik. 

Se ztrátou zaměstnání, resp. ztrátou příjmů, a to především z dlouhodobého hlediska, souvisí 

často také stav, kterým je chudoba a s ní související obtíže. Chudoba je sociální fakt, kdy chudí 

lidé ve společnosti existují, a to i konstruktem, interpretačním či výkladovým schématem, jeli-

kož společnost určuje, kdo se mezi chudé řadí, a kdo ne (Matoušek a kol., 2013). Večerník a 

Mysíková (2016) zdůrazňují dvě nosná hlediska vnímání chudoby, a to objektivní a subjektivní 

chudobu. Objektivní chudoba je měřitelná podle kritérií, která jsou stanovena normativem či 

společenským konsenzem a je spojena s absolutní chudobou. Subjektivní chudobu lze poté chá-

pat jako individuální pocitovou situaci jedince (chudoba pocitová situační) a jedná se tedy o její 

relativní vyjádření.19  

Podle Matouška a kol. (2013) je chudoba situována do sociálního a následně fyzického pro-

storu. Sociální prostor je více ohrožující pro osoby bez kvalifikace, nezaměstnané a jejich ro-

diny. Fyzický prostor vymezuje čtvrtě bohatých a chudých, soustředění chudoby v ghettech a 

ve vyloučených lokalitách. Konstruktem se stává to, jak společnost chudobu vnímá, a to koho 

za chudého považuje. Tímto se také vymezuje hranice chudoby, která dělí její členy na chudé, 

kteří mají možnost a oprávnění pobírat sociální dávky, a nechudé. Gojová (2011) upozorňuje 

na skutečnost, že chudoba je poněkud abstraktním pojmem a absence její definice a relativnosti 

činí sociálním pracovníkům v praxi problémy.  

Pokud se stane chudoba problémem v nedostatečném uspokojování základních lidských potřeb, 

je ohrožující pro samotné přežití chudých, a to jak ve fyzické podobě, jako je hlad, podvýživa, 

různé nemoci, vyšší úmrtnost, neadekvátní bydlení či nebezpečné životní prostředí apod., tak v 

podobě sociální, která zahrnuje stigmatizaci, marginalizaci, sociální izolaci, vyloučení apod. 

 
19 Detailnímu vymezení jednotlivých metod měření chudoby a jejich vymezení je nad rámec možností předkládané 

práce. Podrobně o chudobě pojednává např. studie Nedomová a Špilčáková (2014).  
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Pokud nejsou dostatečně uspokojovány potřeby jedinců případně rodin, tak jsou považováni za 

chudé (Matoušek a kol. 2013). Keller (2011) v této věci ještě dodává, že kromě klasických 

sociálních problémů (chudoba, bída, sociální zranitelnost…) se vyskytují nové sociální jevy, 

jako je vazba chudoby na fáze životního cyklu, obtížná předvídatelnost vývoje životních fází či 

absence účinného pojištění. Sirovátka a Winkler (2010) k tomu dodávají, že tyto nové jevy 

nelze zvládnout tradičními nástroji.20  

Lidé žijící v chudobě mnohdy pociťují zkušenost s chudobou kvůli internalizaci stigmatizují-

cích neoliberálních diskurzů, které chudobu mnohdy konstruují jako důsledek individuálních 

selhání, jistého životního úsilí, kompetencí nebo morálky. Důležitá je kritická reakce, která 

vyžaduje analýzu chudoby způsobené primárně strukturálními faktory, jelikož bez této kritické 

perspektivy by sociální pracovníci mohli svou zodpovědnost založit na stigmatu (Beddoe 

a Keddell, 2016). 

Feldman (2019) podrobně analyzuje přístup sociálních pracovníků s osobami nacházejícími se 

v chudobě. Zdůrazňuje zde potřebu vztahového přístupu k této sociální práci, který se zaměřuje 

na sociální, ekonomické a politické vztahy, které způsobují a udržují chudobu napříč třídami, 

rasami a genderovými liniemi.  

Historickou otázkou, zda rodiny v chudobě potřebují sociální práci, se zabývá studie Schiette-

cat, Roets a Vandenbroeck (2015). Autoři se zde zabývají dilematem, zda opravdu rodiče 

chudých dětí potřebují sociální práci, přičemž je zde ukotveno několik zajímavých postojů 

k této problematice. Jedním z nich je, že pokud chápeme chudobu jako problém nedostatku 

vzdělávacích kapacit u rodičů a dětí, pak řešením je nabídnout služby zaměřené na podporu této 

oblasti, avšak při každém zřízení podpůrného programu rodičů pro chudé rodiče lze tvrdit, že 

je posílena myšlenka, že chudí rodiče mají zvláštní vzdělávací potřeby, které se liší od běžných 

rodičů; nebo že chudí rodiče se rovnají špatnému rodiči. Lister (2006) v této věci ještě dodává, 

že intervence v oblasti sociální práce dětí a rodiny jsou často výsledkem problémových kon-

strukcí, které popírají pohled rodičů a redukují je na diváky vlastních problémů. Odpověď na 

otázku, zda rodiny v chudobě potřebují dětskou a rodinnou sociální práci, vyžaduje praxi soci-

ální práce, při které se zkoumá nesčetné množství způsobů a strategií pro definování, konstrukci 

a podporu sociálních problémů, jako je (dětská) chudoba, a zároveň zahrnuje životní svět rodičů 

a děti v chudobných situacích. Pouze hloubkové porozumění a citlivost na složitost rodinného 

života a na to, jak politiky a postupy ovlivňují životy dětí, tedy může sloužit způsobům, jakými 

je (dětská) chudoba ohrožena (Schiettecat, Roets a Vandenbroeck, 2015). 

Společenský dopad chudoby je obecně uznávaným faktem. Často ale chybí jedna z nejzásad-

nějších informací o chudobě, a to míra ekonomických nákladů. Tyto náklady můžeme vnímat 

ve ztrátě ekonomické produktivity, ve zvýšených nákladech na zdraví a potírání kriminality či 

zvýšených nákladech v důsledku bezdomovectví (McLaughlin a Rank 2018). 

Mendis, Lehmann a Gardner (2018) konstatují, že značný počet dospělých, kteří byli v ústavní 

péči, žije následně v nepříznivých podmínkách. Míra jejich nezaměstnanosti je vysoká, stejně 

jako míra chudoby, bezdomovectví, závislosti na návykových látkách, duševních chorob a trest-

ných činů u těchto osob. Klíčovým faktorem přispívajícím k těmto špatným důsledkům jak pro 

děti, tak pro dospělé, je přitom nedostatek vzdělání nebo odborné kvalifikace. Vysoký počet 

dětí v péči totiž opouští školu předčasně. V Austrálii byl proveden výzkum, který ukázal, že k 

podpoře vzdělávání dětí a mladých lidí v pečovatelských kontextech přispělo několik faktorů, 

 
20 Tradičními nástroji jsou zde myšleny zejména sociální stát, systém pomáhajících profesí či vztahy v rodině 

a komunitě.  
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přičemž těmi stěžejními byly příznivé prostředí a osobní faktory, jako oceňování vzdělání, so-

ciální sítě či finanční zdroje. 

Dekkers (2008) upozorňuje na skutečnost, že chudoba není izolovaný jev a pojí se s ní mnoho 

dalších faktorů, které ji prohlubují, podporují či způsobují, jsou jimi především nezaměstnanost, 

špatný zdravotní stav, fyzické či psychické a zdravotní komplikace, rozpad rodiny, bezdomo-

vectví či předlužení aj.  

V souvislosti s chudobou a nezaměstnaností tedy souvisí také hrozba ztráty domova. Evropská ty-

pologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR (dále jen „ETHOS“) vychází z principu, 

že pojetí domova lze chápat ve třech oblastech, jejichž absence může vést k bezdomovství. Evrop-

ská federace národních sdružení pracujících s bezdomovci (FEANTSA, 2019, s. 1–2) uvádí, že „mít 

domov může být chápáno jako: 

• mít přiměřené bydlení, které může osoba a její rodina výlučně užívat (fyzická oblast), 

• mít prostor pro vlastní soukromí s možností sociálních vztahů (sociální oblast), 

• mít právní důvod k užívání (právní oblast).  

Z toho vyplývají čtyři formy vyloučení z bydlení: bez střechy, bez bytu, nejisté bydlení, nevyho-

vující bydlení – všechny tyto situace ukazují na absenci bydlení“. Tuto typologii lze poté vyu-

žívat pro monitoring bezdomovectví, pro vytváření strategií a politiky a pro jejich vyhodnoco-

vání. Podle „Strategie Evropa 2020“ je bezdomovectví identifikováno jako jedna z nejextrém-

nějších forem chudoby a sociálního vyloučení a jedním z cílů strategie je také podpora 

sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby (EU, 2010). 

Důkladná definice bezdomovectví je přitom nezbytným základem pro vytváření smysluplných 

statistik o velikosti a charakteristice populace lidí bez domova, které mají zásadní význam pro 

informovanou tvorbu politiky. Definice bezdomovectví může být považována za užitečnou, 

pokud umožňuje přesnou a spolehlivou identifikaci a klasifikaci, aby bylo možné vyvinout po-

litiky reagující na různé projevy bezdomovectví a sledovat účinnost takových intervencí 

(Amore, Baker a Howden, 2011). 

Podrobně o bezdomovectví pojednává publikace Kellera (2013) „Posvícení bezdomovců: Úvod 

do sociologie domova“, kde se věnuje tomuto tématu nejen z hlediska ekonomického a sociálně 

politického rázu, ale jako fenoménu zasazenému do kontextu vývoje západního myšlení. Podle 

autora nové sociální hnutí a s ním spojené postmoderní myšlenky nepřímo vytvořili, jako dů-

sledek oslabení individua, podmínky pro nemožnost bojovat se současnými sociálními pro-

blémy, mezi které se řadí také bezdomovectví. Ohrožení středních vrstev možnou chudobou až 

bezdomovectvím autor přisuzuje neoliberálnímu a postmodernímu myšlení. Tato publikace v 

současnosti představuje zajímavý pohled na bezdomovectví ze sociologického hlediska. 

Přístup k bydlení je hlavním problémem ve skupině osob ohrožených sociálním vyloučením 

v oblasti bydlení a sem patří zejména nízkopříjmové rodiny (domácnosti), osaměle žijící jedinci 

hlavně ze skupiny seniorů, osob se zdravotním postižením a lidí bez domova. Nepříznivá soci-

ální situace spojená s bydlením je výrazně viditelná a projevuje se také ve výchově dětí. Tyto 

děti jsou nuceny střídat pobyty se svými rodiči v azylových domech a sociálních ubytovnách, 

přičemž absence stabilního dostupného bydlení se stává příčinou negativních sociálních jevů.21 

V České republice se odhaduje méně než 15 % lidí bez domova, a to mezi mladými lidmi, kteří 

 
21 Velikým problém spojeným s vyrůstáním ve velké chudobě je tzv. toxický stres a jeho dopad na dítě z dlouho-

dobého hlediska, více viz např. McEwen a McEwen (2017). 
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opouštějí institucionální péči. Velmi často se jedná o mladé muže s žádnou či nízkou kvalifi-

kací, bez rodinného zázemí, užívající návykové látky a s nízkými sociálními dovednostmi. 

Mezi lidmi bez domova přibývají také ženy. Problémy lidí bez domova se projevují v oblasti 

zadluženosti, ztráty bydlení, a tudíž v praxi se v některých místech uplatňuje program nulové 

tolerance vůči neplatičům. Na straně druhé je zde absence povinnosti (soukromé osoby či obce) 

informovat o nastalé situaci, která by mohla být řešena prostřednictvím sociální práce.  Tato 

skupina lidí má sice právo na přístup ke zdravotní péči, ale vlivem jejich nepříznivé situace 

dochází k nepravidelným platbám zdravotního pojištění, a tím i k narůstání dluhu (MPSV, 

2013). 

Podle „Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 

2020“ (MPSV, 2013) je cílem všech politik vedoucích k řešení bezdomovectví udržení nebo 

nalezení bydlení, nikoliv přístřeší či ubytování. Bezdomovectví je nekončící, dlouhotrvající 

a společenskými okolnostmi podmíněný proces, proto je potřebné udržovat prostupnost služeb 

pro lidi bez domova. V mnoha zemích můžeme zaznamenat snahu o prevenci bezdomovectví 

ve formě opatření primární prevence, avšak zde není jasné, zdali dochází k posunu od sekun-

dární k primární prevenci. Přesto je velmi důležitý pokus o primární prevenci, který je obtížný 

udržet, a to hlavně z finančních důvodů. Zde hrají významnou roli politické důvody a jsou klí-

čem k úspěchu této prevence. Sekundární prevenci vnímáme jako příjem dávek veřejné pomoci 

a dotací na bydlení. Terciální prevenci poté lze chápat jako řešení bezdomovectví pomocí pod-

půrného bydlení (Szeintuch, 2017). MPSV (2013) uvádí, že bydlení s podporou spočívá v pra-

videlném kontaktu klienta se sociálním pracovníkem, pro tuto metodu je důležitá intenzita, spo-

lupráce a kontrola. Podpora je uskutečňována v podobě návštěv sociálního pracovníka, a to 

vždy s určitou pravidelností. Tyto návštěvy se postupně prodlužují až následně zcela vymizí. 

Zajímavý pohled na tuto problematiku přinesl Horsell (2017), který se zabýval zkoumáním rolí 

emocí se zvláštním zaměřením na projevy soucitu při vytváření rámcové politiky a při posky-

tování služeb v oblasti bezdomovectví. Emoce a bezdomovectví autor vsází do kontextu soci-

ální politiky a vytváří zde koncept politiky soucitu, který do značné míry ovlivňuje vládní roz-

hodnutí. Zkoumání potenciálu politiky soucitu informovat politické reakce zejména na bezdo-

movectví má schopnost mimo jiné narušit současné, samozřejmé předpoklady týkající se 

závislosti na blahobytu a úlohu vlády v poskytování sociální péče na obecnější úrovni.  

Beddoe a Keddell (2016) uvádějí, že v rámci metod sociální práce by měly být zohledněny 

především názory a postoje uživatelů sociálních služeb. Za velmi důležité se pokládá také vy-

tvoření komunikační základny, která má pracovat s nespravedlností, kterou musí lidé v chudobě 

snášet (Boone, Roets a Roose, 2019). Beddoe a Keddell (2016) dodávají, aby nedocházelo 

k tomu, že sociální pracovníci byli ovlivněni stigmatem, je nutné pro řešení možného rizika 

posilovat výuku, která výslovně řeší rozpory mezi strukturální analýzou chudoby a současnými 

individualistickými diskurzy, které způsobují stigma.  

Sociální práce s chudými lidmi by měla být zaměřena také na vztahovou rovinu a zvyšování 

přijmutí sebe sama ve smyslu klienta. Klíčovým přístupem v této věci je tedy pomoc výzkum-

ným pracovníkům a odborníkům při provádění agendy vztahové chudoby v sociální práci 

(Feldman, 2019). Mareš (2006) uvádí, že zvládání chudoby lze prostřednictvím sociální práce, 

která paralelně intervenuje na úrovni jednotlivců a zároveň na makroúrovni, a to především 

v oblasti sociálního bydlení a řešení krizových životních situací. 

Za specifickou oblast sociální práce v oblasti chudoby lze shledat problematiku dětské chu-

doby. Malmberg-Heimonen a Tøge (2020) konstatují, že ke zmírnění dětské chudoby v Evropě 

by měly přispět projekty rodinné intervence, kdy rodinní koordinátoři sledují rodiny s nízkými 
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příjmy ve více oblastech. Mendis, Lehmann a Gardner (2018) k této oblasti dodávají, že pokud 

dítě nefunguje v podnětném prostředí, stává se s velkou pravděpodobností budoucím klientem 

sociálních služeb. Podrobněji se vlivu toxického sociálního prostředí na mezigenerační chu-

dobu věnují McEwen a McEwen (2017). Vzdělání a porozumění, jak efektivně vést děti ve 

vzdělávání, je v podstatě prevencí před chudobou. V této oblasti je tedy důležitá právě spolu-

práce s celou rodinou.  

Terapeutická intervence v rámci dané specializace je vnímaná v praktickém vymezení jako 

okrajová činnost. V současné době je ústředním terapeutickým prostorem sociálních pracov-

níků a psychologů kancelář. Existuje zde však prostor k tomu, aby intervence v reálném kon-

textu jako teoretický a praktický rámec fungoval i mimo ni (Saar-Heiman, Krumer-Nevo a La-

vie-Ajayi, 2018). 

Matoušek a kol. (2010, s. 309) uvádí, že „cílem sociální práce s nezaměstnanými je, obecně ře-

čeno, snížení rizika jejich sociálního vyloučení, k němuž dochází v rovině ekonomické, sociální i 

psychologické. V případě specifické sociální práce v rámci bezdomovectví autor uvádí, že bez-

domovectví je komplexním jevem s individuálními příčinami a důsledky, které jsou navzájem 

provázané, a proto tento přístup vyžaduje multidisciplinární spolupráci. V praktické rovině poté 

rozlišuje sociální práci zacílenou na klienta jako preventivní aktivity, služby zaměřené na napl-

nění základních potřeb a služby zaměřené na reintegraci a soběstačnost. 

Pro lidi bez domova je důležitá především terénní sociální práce (streetwork), která bývá větši-

nou kombinovaná s dalšími službami. Výhodou této práce je, že probíhá v přirozeném prostředí 

klienta, kde je také důležitý vztah mezi klientem a sociálním pracovníkem a jeho důvěra. 

V rámci streetworku probíhá také osvětová a poradenská činnost (Marek, Strnad a Hotovcová, 

2012). 

Gojová a kol. (2014) uvádějí, že jednou z hlavních náplní sociální práce ve vztahu ke společ-

nosti je prevence sociálního vyloučení ohrožených skupin obyvatelstva a zároveň podpora a po-

moc v návratu do hlavních společenských struktur již explodovaných osob.  

Podle odborné literatury (Matoušek a kol., 2010; Zakouřilová, 2014 či Navrátil, 2001) za 

obecné metody a techniky sociální práce v oblasti specializace na osoby nacházející se v ne-

příznivé sociální situaci spojené s chudobou a nezaměstnaností lze považovat: 

• krizovou intervenci, 

• případovou práci, 

• sociální terapii, 

• vedení rozhovoru, 

• případovou konferenci, 

• aktivační programy, 

• sociální práci s jedinci ve skupinách. 

Souhrnem lze konstatovat, že problematika nezaměstnanosti a chudoby a s tím související pro-

blémy, jako je např. ztráta bydlení je poměrně obsáhlým tématem. Odhadnout přesné příčiny a 

následky těchto jevů je velice komplikované, a kromě bezdomovectví se zde objevují další so-

ciálně patologické jevy, jako je např. užívání návykových látek, duševní poruchy, kriminalita 

atd. (Pěnkava, 2009). Specializace na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou a neza-

městnaností se jeví jako specializace, která je poměrně široká. Literatura, která se tématu vě-

nuje, řeší řadu specifických situací. Konkrétní situace budou mít značný vliv na nároky na kva-

lifikaci a znalosti sociálních pracovníků. Specifikům práce s nezaměstnanými se věnuje např. 
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Kodymová a Koláčková (2010) nebo Bartelheimer a kol. (2012). Speciálně práci s lidmi pobí-

rajícími dávky v hmotné nouzi rozebírá Hubíková a Havlíková (2017) nebo Musil a kol. (2014). 

Problematikou tzv. dětských dluhů a exekucí vedených vůči chudým se věnují např. Dvořáková 

a Mertl (2018) a na rizika související se zadlužeností seniorů v České republice upozorňují 

Martinková a Biedermanová (2017). Sociální práci s chudými rodinami sledují Gojová a kol. 

(2014b) nebo Malmberg-Heimonen a Tøge (2020) a primárně se na chudobu dětí zaměřují např. 

Mendis a kol. (2018) nebo McLaughlin a Rank (2017). Konkrétní podporou chudých rodin 

z vyloučených lokalit bez domova prezentují Ripka a kol. (2018). Specifika sociální práce s 

lidmi bez domova v obecné rovině řeší např. Schwartzová (2010) nebo Duncan a kol. (2019). 

Staršími lidmi v ohrožení bezdomovectvím se zabývají Petersen a Parsell (2020) a paliativní 

péči a rolí sociální práce v péči na konci života u lidí bez domova se věnuje Petruik (2018). 

Neméně tíživou je i situace rodičů s dětmi, kteří jsou bez domova, viz Anthony a kol. (2018) 

nebo Glumbíková a Gojová (2016). Řada lidí žijících v chudobě trpí kromě tíživé situace spo-

jené s materiálním strádáním, také závislostí na návykových látkách nebo zhoršeným zdravot-

ním, zejména psychickým stavem (Carbová a Kajanová, 2020). Bowpitt a kol. (2014) dále upo-

zorňují, že část lidí bez domova zažívá tzv. vícenásobné vyloučení. Práci sociálních pracovníků 

ve vyloučených lokalitách sleduje např. Stanková (2020). Nastíněný výčet samozřejmě neza-

chycuje všechny potenciální situace, které mohou být zařazeny do specializace. Např. chudo-

bou, resp. nezaměstnaností bývají ohrožené osoby po propuštění z výkonu trestu, nebo speci-

fické etnické skupiny, co do značné míry také ovlivní nároky kladené na sociálního pracovníka 

a jeho dovednosti.  

Při úvahách o koncepci specializace by měli být tyto skutečnosti brány v potaz a její případná 

specifikace v rámci specializace by měla být vhodně konkretizována. Za zvážení může stát i 

užší vymezení podspecializací v rámci specializace nebo její rozdělení do menších specializací. 

Navíc, při specializaci zaměřené na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou a nezaměst-

naností dochází k překračování a syntéze činností jednotlivých sociálních pracovníků napříč 

dalšími zamýšlenými specializacemi. Specializace má značný intradisciplinární charakter.   
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5. Výsledky pilotního šetření 

V této části dokumentu jsou prezentovány výsledky pilotního šetření, které byly shromážděny 

prostřednictvím dotazníkového šetření, a realizace focus group se zástupci specializace. 

Jelikož do sběru dat byly v rámci této specializace zapojeny dva typy zařízení – dluhové po-

radny a azylové domy – jsou v této části výzkumné zprávy v rámci prezentace výsledků z do-

tazníkového šetření uváděny výsledky zvlášť za dluhové poradny a za azylové domy, ale také 

celkové výsledky relevantní pro specializaci zaměřenou na nepříznivé sociální situace spojené 

s chudobou a nezaměstnaností.  

5.1. Výsledky analýzy dotazníkového šetření 

5.1.1. Dluhové poradny 

V rámci této specializace bylo k 31. 10. 2019 v rámci dotazníkového šetření získáno celkem 

147 odpovědí z dluhových poraden, což za sledované období (24. 6. 2019 až 31. 10. 2019) tvoří 

80% návratnost. Z toho 80 odpovědí bylo získáno z pracoviště dluhové poradny v okrese Olo-

mouc a 67 z pracoviště dluhové poradny v okrese Přerov. Následující přehledy odpovědí jsou 

podávány souhrnně za obě pracoviště. Relativní četnosti jsou počítány k celkovému počtu zís-

kaných odpovědí ve sledovaném období v rámci jedné specializace.  

V oblasti činností sociálního pracovníka bylo zjištěno, že během sledovaného období sociální 

pracovníci provedli: 

• dluhové poradenství ve 108 případech (73 %), 

• práci na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně v 92 případech (63 %), 

• vypracovávání individuálního plánu v 77 případech (52 %), 

• spolupráci se sociálními pracovníky z jiných institucí, organizací, zařízení 

v 62 případech (42 %), 

• sociální rehabilitaci ve 42 případech (29 %), 

• spolupráci s pracovníky z jiných institucí, organizací, zařízení ve 41 případech (28 %), 

• zvyšování finanční gramotnosti v 35 případech (24 %), 

• vyhledávání a zajišťování návazných sociálních služeb ve 23 případech (16 %), 

• spolupráci s odborníky v rámci pracoviště ve 23 případech (16 %), 

• činnosti týkající se specifických potřeb klienta (např. u klientů se zdravotním 

postižením) v 19 případech (13 %), 

• práci s rodinou a blízkými klienta ve 13 případech (9 %), 

• poskytnutí psychosociální podpory v 6 případech (4 %), 

• poradenství týkající se výchovy dětí, rodičovských kompetencí v 5 případech (3 %), 

• osvětovou činnost směřující k široké veřejnosti v 5 případech (3 %), 

• činnost týkající se zajišťování sociálního bydlení v 5 případech (3 %), 

• kariérní poradenství v jednom případě (1 %), 

• případovou konferenci ve 2 případech (1 %), 

• specifickou komunikaci s důrazem na schopnost zvládání agrese ve 2 případech (0 %), 

• rodinnou konferenci ani v jednom případě (0 %). 
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Ze specifických technik sociální práce nebyla sledovanými sociálními pracovníky zmíněna 

žádná technika.  

V kolonce „jiné“ byl sociálními pracovníky zmíněn návrh na povolení oddlužení, námitka proti 

rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, supervize, prezentace organizace – exkurze 

zahraničních sociálních pracovnic, odborná konference – přednášející, rozhovor pro Český roz-

hlas, návrh na rozvod manželství a vypořádání SJM, doporučení obrany proti exekučnímu ří-

zení. 

V oblasti kompetencí sociálního pracovníka bylo zjištěno, že během sledovaného období so-

ciální pracovníci využili: 

• znalost právních předpisů 139krát (95 %), 

• znalosti týkající se problematiky zadluženosti 127krát (86 %), 

• znalosti týkající se problematiky insolvence 121krát (82 %), 

• znalosti týkající se odborného sociálního poradenství 120krát (82 %), 

• znalost dávkového systému 47krát (32 %), 

• case management 30krát (20 %), 

• znalosti týkající se pracovněprávních záležitostí 12krát (8 %), 

• základy kariérního poradenství jedenkrát (1 %). 

V kolonce „jiné“ bylo sociálními pracovníky zmíněno objasňování povinností dlužníka během 

procesu oddlužení a znalost důchodového systému. 

Z výsledků analýzy dat z dotazníkového šetření lze tedy konstatovat, že sociální pracovníci 

pracující v oblastech v rámci připravované Specializace zaměřené na nepříznivé sociální situ-

ace spojené s chudobou a nezaměstnaností se ve sledovaném období v rámci činností nejčastěji 

na pracovištích dluhových poraden věnovali dluhovému poradenství, vypracování individuál-

ního plánu a práci na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně (viz graf 5.1). V rámci 

kompetencí pak nejčastěji využívali znalost právních předpisů, znalosti týkající se problema-

tiky zadluženosti a dále znalosti týkající se problematiky insolvence (viz graf 5.2). 
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Graf 5.1: Nejčastěji využívané činnosti v rámci specializace zaměřené na nepříznivé 

sociální situace spojené s chudobou a nezaměstnaností – dluhové poradny 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Graf 5.2: Nejčastěji využívané kompetence v rámci specializace zaměřené na nepříznivé sociální 

situace spojené s chudobou a nezaměstnaností – dluhové poradny 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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5.1.2. Azylové domy 

V rámci této specializace bylo k 31. 10. 2019 v rámci dotazníkového šetření získáno celkem 

165 odpovědí z azylových domů, což za sledované období (24. 6. 2019 až 31. 10. 2019) tvoří 

90% návratnost. Z toho 88 odpovědí bylo získáno z pracoviště jednoho azylového domu 

v okrese Frýdek-Místek a 77 z druhého pracoviště azylového domu rovněž v okrese Frýdek-

Místek. 

Následující přehledy odpovědí jsou podávány souhrnně za obě pracoviště. Relativní četnosti 

jsou počítány k celkovému počtu získaných odpovědí ve sledovaném období v rámci jedné spe-

cializace.  

V oblasti činností sociálního pracovníka bylo zjištěno, že během sledovaného období sociální 

pracovníci provedli: 

• vypracovávání individuálního plánu v 99 případech (60 %), 

• vyhledávání a zajišťování návazných sociálních služeb v 92 případech (56 %), 

• práci na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně v 80 případech (48 %), 

• spolupráci se sociálními pracovníky z jiných institucí, organizací, zařízení 

v 79 případech (48 %), 

• sociální rehabilitaci v 72 případech (44 %), 

• dluhové poradenství v 68 případech (41 %), 

• poskytnutí psychosociální podpory v 63 případech (38 %), 

• zvyšování finanční gramotnosti v 60 případech (36 %), 

• činnost týkající se zajišťování sociálního bydlení v 51 případech (31 %), 

• činnosti týkající se specifických potřeb klienta (např. u klientů se zdravotním 

postižením) v 50 případech (30 %), 

• spolupráci s odborníky v rámci pracoviště ve 43 případech (26 %), 

• práci s rodinou a blízkými klienta ve 37 případech (22 %), 

• specifickou komunikaci s důrazem na schopnost zvládání agrese ve 27 případech 

(16 %), 

• kariérní poradenství v 17 případech (10 %), 

• spolupráci s pracovníky z jiných institucí, organizací, zařízení ve 14 případech (8 %), 

• poradenství týkající se výchovy dětí, rodičovských kompetencí v 7 případech (4 %), 

• případovou konferenci ve 3 případech (2 %), 

• osvětovou činnost směřující k široké veřejnosti v 5 případech (3 %), 

• rodinnou konferenci v 1 případě (1 %). 

Ze specifických technik sociální práce byl sledovanými pracovníky zmíněn doprovod klienta 

k lékaři. Tato technika byla označena jako specifická samotnými sociálními pracovníky, 

nicméně řešitelský tým se domnívá, že nepatří mezi specifické techniky sociální práce.  
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V oblasti kompetencí sociálního pracovníka bylo zjištěno, že během sledovaného období so-

ciální pracovníci využili: 

• znalost právních předpisů 97krát (59 %), 

• znalost dávkového systému 85krát (52 %), 

• znalosti týkající se problematiky zadluženosti 76krát (46 %), 

• znalosti týkající se odborného sociálního poradenství 69krát (42 %), 

• case management 45krát (27 %), 

• znalosti týkající se pracovněprávních záležitostí 33krát (20 %), 

• znalosti týkající se problematiky insolvence 18krát (11 %), 

• základy kariérního poradenství 16krát (10 %). 

Z předběžných výsledků lze tedy konstatovat, že sociální pracovníci pracující v oblastech 

v rámci připravované Specializace zaměřené na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou 

a nezaměstnaností se ve sledovaném období v rámci činností nejčastěji na pracovištích azylo-

vých domů věnovali vypracovávání individuálního plánu, vyhledávání a zajišťování návazných 

sociálních služeb a dále práci na dokumentaci, metodikách, standardech apod. (viz graf 5.3). 

V rámci kompetencí pak nejčastěji sociální pracovníci azylových domů využívali znalost práv-

ních předpisů, znalost dávkového systému a dále znalosti problematiky zadluženosti (viz graf 

5.4). 

Graf 5.3: Nejčastěji využívané činnosti v rámci specializace zaměřené na nepříznivé sociální situ-

ace spojené s chudobou a nezaměstnaností – azylové domy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování   
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Graf 5.4: Nejčastěji využívané kompetence v rámci specializace zaměřené na nepříznivé sociální 

situace spojené s chudobou a nezaměstnaností – azylové domy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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tvrdí, že jejich klienti a případy jsou velice různorodé, což vytváří velké nároky na jejich schop-

nosti a dovednosti. Uvádí, že vzhledem k povaze práce v dluhové poradně by uvítali vzdělání 

na úrovni právního minima (práce je náročná na podrobnou znalost aktuálních právních norem 

v dluhové oblasti). Jeden ze zástupců azylových domů rovněž v rámci focus group zmínil, že 

si díky dotazníku uvědomil, jak málo se v praxi daného zařízení věnují práci s rodinou klienta 

či rodinným konferencím, na základě čehož začal přemýšlet spolu se svými kolegy (sociálními 

pracovníky) nad tím, jak rodiny a blízké klientů daného azylového domu více zapojit do řešení 

nepříznivé sociální situace těchto klientů.  

5.2.2. Činnosti 

Specifická komunikace s důrazem na schopnost zvládání klienta s projevy agrese 

Specifickou komunikaci s důrazem na schopnost zvládání agrese realizují častěji sociální pra-

covníci azylových domů. Zástupci dluhových poraden uvedli, že se ve své praxi s klienty s ag-

resí v chování setkávají zřídka, a to především v případech, kdy se jedná o klienta s psychiat-

rickou diagnózou. Vždy se však jednalo o slovní agresi. Jako příklad byla zmíněna klientka, 

která jednoho ze sociálních pracovníků z dluhové poradny vinila za svou nepříznivou sociální 

situaci nebo partneři klientek, které byly obětí domácího násilí. Tyto konkrétní případy a způ-

soby adekvátní reakce na takovéto chování klientů mají sociální pracovníci možnost konzulto-

vat s kolegy a supervizorem v rámci pravidelných supervizí, popř. v rámci běžného každoden-

ního kontaktu s kolegy – sociálními pracovníky, což považují za dostatečné. 

Rovněž v azylovém domě pro matky s dětmi se sociální pracovníci setkávají s agresivními part-

nery klientek. Nejčastěji zde ale agrese klientů bývá spojena s užíváním návykových látek a 

spory mezi klienty a klientkami, kteří jsou ubytováni na stejném pokoji. Sociální pracovníci 

v těchto zařízeních tak musí řešit situace, kdy se již nejedná pouze o slovní, ale i fyzickou ag-

resi. Jeden ze sociálních pracovníků uvedl příklad, kdy byl fyzicky napaden klientem v podna-

pilém stavu. Oba zástupci azylových domů se pak shodli na tom, že nikdy neví, co od klientů 

mohou čekat, právě kvůli častému výskytu užívání návykových látek. 

V azylových domech jsou stanovena pravidla, že klienti nesmí užívat návykové látky, i přesto se 

zde tyto případy vyskytují a nejrizikovější je pak situace, kdy je klientovi odmítnuta služba a ten 

na toto rozhodnutí agresivně reaguje. V situacích ohrožení se pak častěji nacházejí především 

terénní pracovníci docházející za klienty do domácností či pracující s osobami bez přístřeší v te-

rénu. V souvislosti se stále častějším výskytem podobných situací pak respondenti z azylových 

domů souhlasili s názorem, že by se měli zúčastnit školení na témat užívání návykových látek, 

které by bylo vedeno sociálními pracovníky, kteří mají v této oblasti dostatečné zkušenosti 

z praxe. Sociální pracovník z azylového domu pro matky s dětmi navíc poznamenal, že ve své 

práci často pociťuje bezradnost, frustraci, jelikož problematiku závislostí matek nemají, jak řešit, 

jelikož OSPOD podle respondentky v této souvislosti řeší pouze to, zda mají matky s dětmi za-

jištěno bydlení a zda mají děti řádně zajištěnou stravu. Problémem je také motivace klientů řešit 

svou závislost a nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení. Na druhou stranu zmínil 

respondent z azylového domu pro matky s dětmi, že se setkal v praxi i s případem klientky, která 

během ubytování v azylovém domu přestala drogy užívat a obávala se vrátit zpět do samostatného 

bydlení kvůli riziku relapsu a ztráty kontroly nad situací.  
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Činnost týkající se zajišťování sociálního bydlení 

S problematikou ztráty bydlení se setkávají především sociální pracovníci z azylových domů. 

Během focus group respondenti z dluhových poraden upozornili, že tuto činnost v rámci dotaz-

níku často neoznačovali z toho důvodu, že zrovna v letním období se problémy spojené se ztrá-

tou bydlení nevyskytují tak často. Tuto skutečnost potvrdili i sociální pracovníci z azylových 

domů, ve kterých evidují přes zimu výrazně větší zájem o poskytnutí bydlení, než je tomu v létě. 

Všichni zástupci specializace se shodli na tom, že se klienti mnohdy dostávají do situací, kdy 

je třeba otázku bydlení řešit okamžitě a pro sociální pracovníky azylových domů i dluhových 

poraden se jedná o situace vyžadující flexibilní přístup a rychlé řešení. To však mnohdy není 

možné z důvodu nedostatečné kapacity azylových domů a nocleháren a problémům se zajiště-

ním ubytování v městských bytech. Respondenti z azylových domů tuto situaci potvrdili, sami 

řeší často problémy s kapacitou daných zařízení, kdy musí mnoho klientů odmítat a shánět ná-

hradní možnosti ubytování (kontaktování dalších ubytovacích zařízení v okrese i mimo něj, 

kam ale klienti často nechtějí jít a raději se vracejí zpět na ulici). Největší problém je pak s hle-

dáním ubytování v domovech se zvláštním režimem, kterých je nedostatek. 

Během focus group nicméně respondenti vedli diskuzi, zda by se situace změnila, kdyby se 

navýšila kapacita azylových domů a nocleháren, přičemž se shodli na závěru, že v této souvis-

losti je třeba především vytvořit podmínky v právních předpisech, protože klientů s problémy 

tohoto charakteru přibývá a navýšení kapacity azylových domů a nocleháren by tak bylo pouze 

částečným a dočasným řešením. Respondenti popsali situaci sociálních pracovníků v souvis-

losti s touto problematikou za neuspokojivou a frustrující, absence zákona o sociálním bydlení 

jim podle jejich slov „svazuje ruce“ a situace klientů jsou ve vztahu k nalezení řešení jejich 

nepříznivé sociální situace spojené s bydlením velice nejisté. V rámci diskuze také zaznělo, že 

se počet klientů s problémy souvisejícími s bydlením na organizace zastoupené ve výzkumu 

obracejí v určitých „vlnách“. Jsou období, kdy je těchto klientů méně, a naopak v některých 

měsících jich o služby žádá daleko více, např. se jedná o období po Novém roce.  

Činnosti spojené s hledáním a poskytováním sociálního bydlení jsou nejčastěji sepisování žá-

dostí o uzavření nájemní smlouvy na zveřejněné městské byty, sepisování žádostí o finanční 

pomoc, která je poskytována neziskovými organizacemi, hledání ubytování v azylových do-

mech a noclehárnách. Co se týká poskytování městských bytů, respondenti se shodli na tom, že 

některá města mají tyto byty umístěny v nevhodných lokalitách, což vede k situaci, kdy o byty 

klienti nemají zájem. Problémem bývá také podmínka bezdlužnosti vůči městu, kvůli které řada 

klientů na ubytování v městských bytech nemá nárok. Jedná se přitom mnohdy pouze o dluhy 

za komunální odpad či pokuty, které se často navíc kumulují, pokud je dlužno více členů rodiny. 

V rámci hledání bydlení uváděli sociální pracovníci dluhových poraden, že spolupracují s pra-

covníky krizového centra a azylových domů. 

Další překážkou bydlení je pro klienty vyřazení z úřadu práce, kdy přestávají mít nárok na řadu 

příspěvků pro osoby nebo rodiny, které jsou poskytovány v oblasti bydlení. Dluhy klientů se 

pak prohlubovaly, nebyli schopni platit za služby a samotné zařízení se tak dostávalo do finanč-

ních problémů. V této souvislosti pracovníci azylových domů také zmínili, že sociální pracov-

níci úřadu práce nemají dostatečné informace o službách, které jsou azylovými domy poskyto-

vány a mnohdy se na tato zařízení obracejí s žádostí o zajištění služeb, které azylové domy 

neposkytují.22 To pak způsobuje řadu nedorozumění.  

 
22 Měla by být lepší informovanost sociálních pracovníků i dalších profesionálních pracovníků o tom, jaké služby nabízejí 

jednotlivá zařízení, aby byli schopni klienta odkázat na odpovídající organizaci, která potřebnou službu skutečně zajišťuje. 



   

35 

 

Dluhové poradenství  

S dluhovým poradenstvím se častěji setkáváme v sociální práci v dluhových poradnách, ačko-

liv základní dluhové poradenství poskytují i sociální pracovníci azylových domů, jelikož klienti 

dluhových poraden i azylových domů se mnohdy na oba typy těchto organizací obracejí s po-

dobnými problémy. 

Nejčastěji je nicméně dluhové poradenství poskytováno sociálními pracovníky dluhových po-

raden, kteří v rámci něj vyjednávají splátkové kalendáře, odklad splátek či zastavení pro nema-

jetnost, mapují příjmy domácnosti, vypracovávají rodinné a osobní rozpočty, mapují závazky 

klienta (zahrnuje vyřízení výpisu z registru dlužníků a následné kontaktování věřitelů), hledají 

s klienty možnosti, jak zvýšit jejich příjmy (včetně hledání zaměstnání či brigády), zjišťují, na 

jaké dávky mají klienti nárok, pomáhají klientovi v rámci procesu insolvence, provázejí klienta 

až do doby, kdy je vydáno rozhodnutí o úpadku či vypracován splátkový kalendář, poskytují 

klientovi podporu a poradenství vztahující se ke komunikaci s insolvenčními správci, exekutory 

a soudy, jelikož klienti často nerozumí úřednímu jazyku a nejsou schopni si sami vyložit obsah 

oficiálních dokumentů. Mnohdy se stává, že klienti reagují na exekuční příkaz nebo rozhodnutí 

soudu nepřiměřeně, úzkostlivě a sociální pracovníci podle jejich slov musí poskytnout psycho-

sociální podporu, s klientem se osobně setkat (případně s ním komunikovat telefonicky), uklid-

nit jej a informovat jej o významu sdělení soudu či exekutora a o možnostech, jak dále postu-

povat. V některých případech nabízejí sociální pracovníci klientovi doprovod na schůzku s in-

solvenčním správcem (o tuto službu je podle obou respondentů v poslední době narůstající 

zájem). Ve vztahu k realizaci činností spojených s dluhovým poradenstvím se oba respondenti 

z dluhových poraden shodli, že je problematická komunikace s inkasními agenturami a někte-

rými exekutory, se kterými není možné komunikovat přes e-mail či telefonicky, sociální pra-

covníci z dluhových poraden zde proto musí jezdit osobně, což jim výrazně komplikuje jejich 

práci.  

Dluhové poradenství poskytovali relativně často i pracovníci azylových domu. V průběhu dis-

kuse se ukázalo, že rozsah, úroveň, intenzita a hloubka poradenství se s dluhovými poradnami 

nedá srovnávat. Pracovníci azylových domů sami uvádějí, že se z jejich strany jedná spíše o zá-

kladní poradenství, nebo řešení jednodušších případů. Uvedené pak vytváří značné rozdíly 

v profilu potřebných znalostí pracovníka dluhové poradny a azylového domu zejména v oblasti 

právní.  

Zvyšování finanční gramotnosti  

Zvyšování finanční gramotnosti je činnost, kterou se denně zabývají sociální pracovníci dluho-

vých poraden i azylových domů. Zástupci dluhových poraden uvedli, že se této činnosti věnují 

především při individuální práci s klientem, ale rovněž v rámci přednášek, které jsou těmito or-

ganizacemi realizovány pro veřejnost. V rámci individuální práce, popř. práce s rodinami, je se-

stavován rodinný či osobní rozpočet za přítomnosti klienta/klientů, kdy je sociálními pracovníky 

poskytováno poradenství ohledně měsíčních výdajů a zvyšování příjmů či ohledně poplatků a 

jejich vlivu na osobní či rodinný rozpočet. Klienti jsou přitom nabádáni, aby si všechny informace 

v rámci schůzek zapisovali a sociální pracovníci dbají na to, aby klient všemu porozuměl a po-

souval se dále směrem k samostatnému nakládání s rozpočtem, který má k dispozici. Právě sa-

mostatnost klienta ve věci nakládání s osobním či rodinným rozpočtem je cílem veškerých aktivit 

spojených se zvyšováním finanční gramotnosti.  
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Sociální rehabilitace 

V rámci sociální rehabilitace jeden z respondentů dluhových poraden zmínil, že do této kate-

gorie v rámci dotazníku řadil činnosti související obecně s nabádáním klientů, aby si sami vy-

řizovali osobní komunikaci s úřady, což podle respondentů vede rovněž ke zvyšování sebevě-

domí, které je u mnoha klientů zásadně poznamenáno životními neúspěchy a problémy spoje-

nými s jejich nepříznivou sociální situací. Sociální pracovník vždy posoudí situaci, nakolik je 

klient schopen sám zvládnout takovouto komunikaci a podle toho buď nabídne doprovod, nebo 

klientovi navrhne, aby se na úřad dostavil sám. 

Dále do této kategorie byly řazeny vzdělávací kurzy pro klienty, nejčastěji se přitom v posled-

ních měsících jednalo o jazykové kurzy, o které je velký zájem. Jeden ze zástupců azylových 

domů zmínil, že v rámci sociální rehabilitace chodí do domácností klientů, kde jim poskytují 

odborné poradenství, vypracovávají individuální plán a zjišťují, zda jsou naplňovány cíle, které 

byly v rámci individuálního plánu s klientem stanoveny. Dále jsou s klienty realizovány čin-

nosti související s každodenními činnostmi spojenými se samostatným bydlením, jako je např. 

vaření, úklid apod. Mnoho klientů, kteří z azylových domů odcházejí do samostatného bydlení 

bez sociální rehabilitace, se následně vrací po několika měsících zpět do azylových domů. 

V rámci sociální rehabilitace je ale sociálními pracovníky dohlíženo na to, aby každý problém 

byl včas podchycen a mohlo se na něm s klientem pracovat tak, aby v bytě mohl zůstat.  

Intenzivní práce pak probíhá v rámci sociální rehabilitace hlavně s klienty, kteří nemají znalosti 

práce s počítačem, nejsou tak schopni si sami ani najít katalog sociálních služeb či hledat pro-

střednictvím internetu zaměstnání. Sociální pracovníci azylových domů tak klientům pomáhají 

se v práci s počítačem zorientovat a naučit se základní úkony. Jeden ze zástupců azylových 

domů uvedl, že má zařízení k dispozici čtyři tréninkové byty, ve kterých klienti mohou zůstat 

na jeden až dva roky, než si najdou samostatné bydlení. Respondent rovněž zmínil, že trénin-

kové byty představují pro klienty velkou motivaci k řešení jejich nepříznivé sociální situace, 

hledání zaměstnání. Řadu klientů závislých na návykových látkách to rovněž motivovalo 

k tomu, aby se pokusili své závislosti zcela zbavit. Oba zástupci azylových domů se ale shodli, 

že se setkali i s případy, kdy se klienti nebyli ochotni přizpůsobit novým podmínkám a do bytu 

si zvali hlučnou společnost, dělali nepořádek apod., což způsobovalo problémy v celém sou-

sedství (byty se nacházejí v běžné bytové jednotce). Jeden ze sociálních pracovníků z azylo-

vých domů účastnící se focus group zmiňoval také příklad klientky s psychiatrickou diagnózou 

(schizofrenie), která trpěla halucinacemi, viděla v bytě neustále štěnice, nebyla schopná zde 

sama bydlet a odešla zpět do azylového domu. 

Oba sociální pracovníci z azylových domů se shodli na tom, že práce s klienty v rámci sociální 

rehabilitace je velice intenzivní a někdy se klientům věnují i mimo pracovní dobu v rámci ne-

formálního setkání. Sami ale přiznávají, že takto intenzivní práce s klientem může snadno vy-

volat závislost klienta na sociálním pracovníkovi a poskytovaných službách, občas dochází i ke 

zneužívání služby. Někteří klienti např. využívají potravinovou pomoc, i když již bydlí v sa-

mostatném bydlení. Oproti tomu sociální rehabilitace využívané pracovníky dluhových pora-

den jsou využívané méně často a rozhodně nemívají tak intenzivní charakter, jak u pracovníků 

azylových domů.  

Vyhledávání a zajišťování návazných sociálních služeb  

Sociální pracovníci dluhových poraden v rámci vyhledávání návazných služeb většinou hledají 

pro klienty stejný typ služeb, jaký poskytují, ale v jiné lokalitě, jelikož klienti do poradny 

mnohdy dojíždějí z jiného okresu. V případech, kdy však potřebují např. doprovod na úřad, 

potřebují tuto službu v místě bydliště. Mezi další vyhledávané a zajišťované služby sociálními 
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pracovníky v dluhových poradnách, které se zúčastnily výzkumu, patří poskytování ubytování 

v azylových domech či noclehárnách, poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 

s dětmi či sociálních služeb města. Zajišťování těchto služeb se odvíjí především od dobré spo-

lupráce s jinými organizacemi a institucemi, které je blíže věnována pozornost v části zaměřené 

na fungování interdisciplinárních a multidisciplinárních týmů. 

Sociální pracovníci azylových domů pomáhají klientům vyhledávat a zajišťovat služby dluho-

vých poraden, jiných azylových domů či nocleháren (v případě naplnění kapacity zařízení), 

rodinných poraden či sociálních služeb města. 

Práce na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně  

Do práce na dokumentaci, metodikách, standardech apod. respondenti řadili dokumentaci ke 

klientovi, aktualizaci metodik, standardy poskytování sociálních služeb či archivaci karet kli-

enta. Během focus group si jeden ze zástupců dluhových poraden uvědomil, že do kategorie 

„práce na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně“ nezařazoval zápisy z konzultací 

s klienty, kterým se věnuje každý den. Ostatní respondenti přitom do této kategorie zápisy řa-

dili. Zástupci dluhových poraden se následně shodli na tom, že sepisování těchto zápisů zabere 

mnoho času, což je podle jejich slov dáno i tím, že pracují s několika klienty, kteří mají tendenci 

sociální pracovníky těchto organizací vinit za jejich nepříznivou sociální situaci, a proto musí 

mít tito pracovníci vše řádně zdokumentováno pro případ inspekce. Na druhou stranu tyto zá-

pisy neobsahují souhlas klienta se zápisem, a proto respondenti vyjádřili pochybnosti, zda by 

tato dokumentace vůbec byla v případě inspekce brána jako relevantní. 

Vypracovávání individuálního plánu  

Co se týká vypracovávání individuálního plánu sociálními pracovníky z dluhových poraden, 

tyto bývají většinou formulovány skrze ústní dohodu s klientem. Vzhledem k tomu, že se vět-

šinou s klienty pracuje v krátkém časovém intervalu (i když se následně mnoho klientů vrací 

s žádostí o pomoc při řešení stejných problémů), respondenti se shodli na názoru, že by písemná 

forma individuálního plánování neměla pro klienta význam. Většina intervencí probíhá v roz-

sahu dvou až čtyř hodin (které jsou rozloženy do několika schůzek s klientem probíhajících 

v rozmezí tří týdnů až měsíce), kdy klient přichází s konkrétním požadavkem, který představuje 

zároveň cíl intervence. Jeden z respondentů také uvedl, že nemá význam písemný individuální 

plán vytvářet z toho důvodu, že se práce s klientem velice často zastaví v jednom bodě, ze kte-

rého se není možné dále posunout (např. je zjištěno, že byla podána exekuce) a muselo by se 

tedy začít plánovat od začátku a sepisovat nový individuální plán. Jsou nicméně pravidelně po 

každé schůzce s klientem vypracovávány záznamy ze schůzky, jeden z respondentů uvedl, že 

o klientech vedou záznam ve formě karty klienta. Druhý zástupce dluhových poraden zmínil, 

že je daná poradna součástí větší neziskové organizace, v rámci které je poskytováno více so-

ciálních služeb, ve kterých je s klienty vytvářen písemný individuální plán. Pokud klient tedy 

přichází do poradny z jiné sociální služby poskytované danou organizací, individuální plán je 

s ním v rámci této sociální služby sepsán. 

Zástupci azylových domů vytvářejí s klienty ubytovanými v daných zařízeních písemné indi-

viduální plány, které pravidelně vyhodnocují a aktualizují.  

Případová konference a rodinné konference 

Respondenti dluhových poraden uvedli, že případové ani rodinné konference nerealizují. Jeden 

z respondentů pak upřesnil, že o případové konference není u klientů zájem, a to především 

z důvodu neochoty hovořit o svých problémech s vícery odborníky najednou. Klienti mají 
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v této souvislosti pocit, že budou v ponižujícím postavení a budou muset obhajovat své jednání 

před skupinou profesionálů, kteří jej zde budou kritizovat, soudit. Ani v azylových domech 

nejsou rodinné či případové konference realizovány často, v azylovém domě pro matky s dětmi 

se pracuje s rodinou, ale ne prostřednictvím rodinné konference. V azylovém domě pro muže 

se s rodinou obecně téměř nepracuje, jelikož si klienti nepřejí rodinu kontaktovat, v některých 

případech o kontakt s klientem nemá zájem samotná rodina. 

Poskytnutí psychosociální podpory  

Sociální pracovníci z dluhových poraden psychosociální podporu neposkytují příliš často. Po-

kud ano, většinou se jedná o situace, kdy se klient psychicky zhroutí na základě obdržení nějaké 

nečekané zprávy od exekutora, insolvenčního správce či soudu, případně když se vyskytne ně-

jaký problém s výplatou dávky či důchodu, na který má klient nárok a na který se váže jeho 

schopnost včas platit své závazky spojené s bydlením, splácením dluhů apod. Jeden z respon-

dentů uvedl, že se jedná o „první psychologickou pomoc“. V souvislosti s psychosociální pod-

porou se zástupci dluhových poraden i azylových domů shodli na tom, že by uvítali seminář či 

kurz, který by byl na toto téma zaměřen. V současnosti je možnost zúčastnit se kurzu krizové 

intervence, který je podle respondentů drahý a menší organizace nemají možnost své zaměst-

nance do takovéhoto kurzu či semináře zapsat.  

Poradenství týkající se výchovy dětí, rodičovských kompetencí  

Tyto činnosti byly realizovány jedním z respondentů, který je zástupcem azylového domu pro 

matky s dětmi. Druhý respondent z azylového domu pro muže uvedl, že se této činnosti věnuje 

jen ve výjimečných případech. Sociální pracovníci dluhových poraden pak odkazují v těchto 

záležitostech klienty na rodinné poradny či organizace poskytující sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi.  

Činnosti týkající se specifických potřeb klienta  

Respondenti z dluhových poraden se shodli, že co se týká práce s klienty se specifickými po-

třebami, jedná se především o klienty s vážným onemocněním či klienty se zdravotním posti-

žením, ke kterým v rámci poskytovaných sociálních služeb dojíždějí do místa bydliště, pří-

padně jim nabízejí doprovod na úřad či na schůzky s insolvenčními správci apod., kdy jim 

osobně zajišťují také dopravu do místa setkání.  

Kariérní poradenství  

Co se týká kariérního poradenství, to v jeho pravém slova smyslu v dluhových poradnách ani 

azylových domech neprobíhá, nicméně sociální pracovníci v těchto zařízeních často pomáhají 

klientům najít zaměstnání či brigádu, která by jim pomohla zvýšit rodinný či osobní rozpočet. 

Mnohdy bývá s klienty také sestavován životopis, který nejsou schopni sestavit sami, často 

kvůli nízkým znalostem práce s počítačem. Sociální pracovníci v některých případech také 

přímo kontaktují soukromé firmy, které mohou klienty zaměstnat. 

Práce s rodinou a blízkými klienta  

Sociální pracovníci dluhových poraden pracují především s jednotlivci, ale v některých přípa-

dech pracují také s partnery či manželi, především v rámci dluhového poradenství, sestavování 

rodinného rozpočtu, mapování příjmů domácnosti apod. U respondentů z azylových domů se 

vyskytovaly odlišné odpovědi, jelikož je zde na jedné straně zastoupen azylový dům pro muže 

a na straně druhé azylový dům pro matky s dětmi. Při sociální práci v azylovém domě pro muže 

se podle respondenta příliš často nestává, že by bylo možné pracovat rovněž s rodinou či blíz-

kými klienta, což je dáno charakterem problémů klientů bez domova, u nichž je velice často 



   

39 

 

vlivem různých okolností přerušen či nepříznivě ovlivněn sociální kontakt s rodinou a blízkými. 

Klienti si tak buď sami nepřejí, aby jejich blízcí či rodinní příslušníci byli kontaktováni, anebo 

si situaci klienta nepřejí oni sami řešit. Zástupce azylového domu pro muže nicméně zmínil, že 

se domnívá, že práce s rodinou by měla být základem praxe v azylových domech, protože ob-

novení vztahů s rodinou a blízkými klienta může pomoci vyřešit některé z problémů způsobu-

jících jeho nepříznivou sociální situaci. Zástupce azylového domu pro matky s dětmi uvedl, že 

s rodinami klientů pracuje častěji, což je dáno především tím, že členové rodiny matek umístě-

ných v těchto zařízeních chtějí zůstat v kontaktu s dětmi, které jsou zde s těmito klientkami 

ubytovány.  

Osvětová činnost směřující k široké veřejnosti 

Zástupci dluhových poraden uvedli, že do osvětové činnosti směrující k široké veřejnosti 

v rámci vyplňování dotazníků řadili účast na přednáškách pro veřejnost, které jsou realizovány 

ve spolupráci s obcemi či vysokými školami. Tyto přednášky bývají orientovány na témata, 

jako je obecné právo, dluhové právo, rodinné právo, exekuce, insolvence. Občas bývá realizo-

ván rovněž kurz finanční gramotnosti. Jako problematický bod v rámci osvětové činnosti vní-

mají respondenti nízkou účast, což podle jejich slov může být způsobeno tím, že lidé nechtějí 

hovořit o svých problémech na veřejnosti, protože se obávají stigmatizace. Jeden ze zástupců 

azylových domů pak uvedl, že přednášky nerealizují a do zařízení si k tomuto účelu zvou soci-

ální pracovníky dluhových poraden. Druhý respondent z azylového domu zmínil, že k nim na 

přednášky docházejí studenti základních a středních škol. Navíc spolupracují s jedním z býva-

lých klientů, který pomáhá tyto přednášky vést.  

5.2.3. Kompetence 

V této části textu jsou uvedeny kompetence, ke kterým se zástupci specializace měli potřebu 

vyjádřit v rámci focus group, případně u kterých byli požádáni členy výzkumného týmu, aby 

uvedli konkrétní případy, ve kterých dané kompetence využili.  

Znalost dávkového systému  

U respondentů z dluhových poraden se v souvislosti se znalostmi dávkového systému jedná 

především o sociální dávky, nejčastěji pak o vyřizování příspěvku na bydlení, příspěvku na 

péči, přídavku na děti, kdy sociální pracovníci pomáhají s vyplňováním potřebných dokumentů 

a nabízejí klientům doprovod na příslušný úřad. 

Znalost právních předpisů  

Respondenti z dluhových poraden i z azylových domů shodně uváděli, že znalosti právních 

předpisů využívají při každodenní práci s klienty. Především se jedná o znalosti občanského 

zákoníku, občanského soudního řádu, exekučního řádu a insolvenčního řádu. 

Znalosti týkající se odborného sociálního poradenství 

Znalosti týkající se odborného sociálního poradenství sociální pracovníci využívají jak v dlu-

hových poradnách, tak i v azylových domech velmi často, jelikož se podle jejich slov jedná o 

podstatu sociální služby, kterou poskytují.  

Znalosti týkající se problematiky zadluženosti  

Zástupci dluhových poraden uváděli, že znalosti týkající se problematiky zadluženosti jsou vy-

užívány při každodenní práci s klienty. Také zástupci azylových domů uvedli, že tyto znalosti 
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využívají při práci s klienty často, jelikož jsou problémy klientů s bydlením často spojeny právě 

se zadlužeností a s problémy splácet své závazky. 

Znalosti týkající se problematiky insolvence  

Touto problematikou se častěji zabývají sociální pracovníci dluhových poraden. Zástupci azy-

lových domů uvedli, že v případě, že se u klienta vyskytne insolvence, je vyhledána a kontak-

tována organizace, na kterou se v této záležitosti mohou obrátit (nejčastěji se jedná právě o 

dluhové poradny). 

Znalosti týkající se pracovněprávních záležitostí  

Tyto kompetence sociální pracovníci dluhových poraden či azylových domů zastoupených ve 

výzkumu neřeší příliš často. Ve většině případů se však jedná o problémy s vyplácením mezd 

klientům, kdy jsou následně kontaktováni daní zaměstnavatelé a problém se intenzivně řeší. 

Jeden z respondentů dluhových poraden uvedl, že v jednom případě řešil také pracovní úraz 

klienta. Oba respondenti dluhových poraden se pak shodli, že do této kategorie řadili také pří-

pady, kdy řeší možnosti zaměstnání osob se zdravotním postižením. Klienti mnohdy kontaktují 

organizace s dotazem, zda vůbec při svém zdravotním postižení mají nějaké možnosti pracov-

ního uplatnění, na jaké podmínky mají nárok apod. 

Základy kariérního poradenství 

Tato kompetence nebyla zástupci dluhových poraden a azylových domů téměř uváděna, pro-

tože se nedomnívají, že by vykonávali přímo kariérní poradenství. Pomáhají najít zaměstnání 

či brigádu, pomáhají zjistit, jak by bylo možné zvýšit příjem domácnosti, ale neradí jim ohledně 

volby kariéry jako takové. 

Case management23  

Do kategorie case management řadili respondenti situace, kdy se u klientů jednalo o „velice 

komplexní případy“, kdy byly do řešení nepříznivé sociální situace zapojeny také další profese 

kromě sociálních pracovníků dané organizace, či v případech, kdy sociální pracovníci dopro-

vázeli klienty na osobní schůzky na úřadech, s insolvenčními správci, s notářem apod., kdy bylo 

třeba jednotlivé činnosti koordinovat. Jeden ze zástupců dluhových poraden uvedl, že zde řadil 

také situace, kdy práce s klientem probíhala velice intenzivně po celý den. 

5.2.4. Nové kategorie a jiná zjištění  

Vzdělávání 

Zástupci specializace zaměřené na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou a nezaměst-

naností byli také dotazování na vzdělávání v rámci jejich výkonu sociální práce v daných zaří-

zeních. Všichni respondenti z dluhových poraden shodně uváděli, že mají neustálou potřebu se 

vzdělávat především v oblasti dluhové problematiky, dávkového systému, právních předpisů, 

jelikož normy platné v těchto oblastech jsou neustále obměňovány a problémy klientů jsou 

často velice komplexní. 

Oblastí, ve které sociální pracovníci z azylových domů pociťují deficit, je krizová intervence či 

problematika užívání návykových látek. Jako nejvhodnější školení pak hodnotí vzdělávací akce 

ve spolupráci s organizací, ve které se s klienty závislými na návykových látkách pracuje (jako 

 
23 Mimo kategorie – práce s klientem zaujímá 60 %, práce na dokumentaci 40 % (stanoveno krajem). 
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příklad byl uváděn Renarkon). Takové vzdělávací potřeby pracovníci dluhových poradní nepo-

ciťují. 

Respondenti zmiňovali, že každý rok přesáhnou povinný počet hodin vzdělávání, je tedy 

zřejmé, že zástupci organizací, které se zúčastnili výzkumu, jsou ochotni se dále vzdělávat 

a skutečně účast na seminářích a kurzech potřebují pro výkon své práce. Mnohdy je třeba řešit 

problémy spojené s nezaměstnaností, ztrátou bydlení a zadlužeností, přičemž se tyto problémy 

u klientů často kumulují, jsou vzájemně provázány. Jeden ze sociálních pracovníků dluhové 

poradny rovněž uvedl, že by počet povinných hodin vzdělávání ročně (24 hodin) měl být navý-

šen, a to především z toho důvodu, že ne všichni zaměstnavatelé vycházejí sociálním pracov-

níkům vstříc a jejich potřeba získat zkušenosti a znalosti v oblastech, ve kterých denně pracují, 

bude nenaplněna. Tím jsou pak v konečném důsledku zasaženi jednak klienti, jelikož je ovliv-

něna efektivita sociální práce, ale také sociální pracovníci samotní, jelikož kvůli tomu mohou 

čelit pocitům frustrace, stresu a napětí, že učiní špatný krok, udělají chybu, zvolí špatný postup 

řešení problému klienta apod. Neschválení účasti na dalších školeních, které sociální pracovníci 

potřebují, pak podle slov jednoho z respondentů může být značně demotivující a může vést 

k tomu, že sociální pracovník ze zařízení odejde a bude mít potřebu zcela změnit cílovou sku-

pinu, se kterou pracuje. 

V souvislosti se vzděláním v oblasti dluhové problematiky se respondenti z dluhových poraden 

shodli, že vzdělání v rámci bakalářského studia sociální práce pro praxi nebylo dostatečné, jed-

nalo se pouze o volitelné předměty. Další konkrétní potřeba vzdělávání především u zástupců 

dluhových poraden se týkala komunikace s věřiteli. Jeden z respondentů uváděl, že v rámci ba-

kalářského studia získal pouze velice základní informace o tom, jakým způsobem vést kore-

spondenci s věřiteli. Většinu znalostí získal až prostřednictvím kurzů, které absolvoval v rámci 

své současné práce sociálního pracovníka v dluhové poradně. Dále bylo respondenty dluhových 

poraden zmiňováno, že mají potřebu vzdělávat se v oblasti právního minima, např. v souvislosti 

s novelou insolvenčního zákona, občanského správního řádu apod. Z realizovaných školení 

hodnotili respondenti kladně semináře zaměřené na práci s manipulativním či agresivním kli-

entem a na asertivní komunikaci. Této problematice se však také často věnují v rámci supervizí 

buď přímo na pracovišti, anebo v rámci supervizí se sociálními pracovníky z jiných organizací 

(uváděno zástupcem z dluhové poradny). Zástupci dluhových poraden rovněž uváděli, že je 

práce v těchto zařízeních velice náročná pro nového sociálního pracovníka, který buď přichází 

do praxe po ukončení studia, anebo přešel do dluhové poradny z jiného typu zařízení. V tomto 

kontextu byla zdůrazňována potřeba využít možnosti mentoringu, prostřednictvím kterého se 

snadněji a rychleji noví sociální pracovníci zorientují především v oblasti dluhové problema-

tiky, platných právních předpisů a v komunikaci s exekutory, insolvenčními správci a soudy.  

Obecnou, pozitivně hodnocenou, charakteristikou kurzů a seminářů určených pro sociální pra-

covníky bylo vedení kurzu či semináře lektorem z praxe – nejlépe soudcem, právníkem či in-

solvenčním správcem. Jako nejpřínosnější pak jedním ze zástupců dluhových poraden byl hod-

nocen kurz, který byl veden právníkem, který má zároveň vzdělání sociálního pracovníka, a 

tudíž je schopen poskytnout informace, které pro svou praxi potřebují přímo sociální pracov-

níci. Respondenti také uvedli, že akreditace vzdělávacího kurzu bohužel není vždy zárukou 

kvalitního vzdělávání, jelikož jsou tyto kurzy v některých případech vedeny lektory, kteří ne-

disponují zkušenostmi z praxe. Jako zásadní problém všichni respondenti spatřují nedostatečné 

finanční prostředky, které mají jednotlivá zařízení k dispozici na podporu vzdělávání zaměst-

nanců.  
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Vedení klienta k samostatnosti 

Sociální pracovníci zastupující dluhové poradny a azylové domy shodně uváděli, že v rámci 

této specializace usilují o vedení klienta k samostatnosti – obecně v souvislosti se získáváním 

návyků potřebných pro řešení jejich nepříznivé sociální situace, konkrétně pak např. při učení 

se samostatnému bydlení (kdy se jedná i o běžné každodenní činnosti, jako je vaření, úklid atd.), 

získání dovednosti posouzení vlastní finanční situace a odpovídající vedení rozpočtu domác-

nosti, komunikace s úřady apod. V rámci osobní komunikace s úřady se sociální pracovníci 

snaží klienty nabádat k tomu, aby s nimi nejprve jednali samostatně a pouze v nutných přípa-

dech, kdy mají pocit, že by situaci skutečně nezvládli realizovat bez jejich pomoci, je jim na-

bídnut doprovod na tento úřad (případně na soudní jednání apod.). Respondenti uvedli, že rea-

lizují především individuální sociální práci, případně sociální práci se skupinou prostřednictvím 

vzdělávacích kurzů, společných skupinových setkání za přítomnosti sociálního pracovníka a 

vychovatele či přednášek pro veřejnost.  

Nízká informovanost veřejnosti o činnosti organizace – dluhové poradny 

Klienti se o dluhových poradnách dozvídají především od známých, kteří mají s těmito organi-

zacemi dobré zkušenosti. Často se rovněž klienti samotní do poraden vracejí po mnoho let s po-

dobnými problémy, jaké měli v minulosti. Veřejnost je o činnosti organizace informována také 

skrze nemocnice, psychiatrické léčebny, úřady, soudy či organizace poskytující jiné sociální 

služby, zdrojem informací jsou rovněž webové stránky organizace. Jedna z respondentek pou-

kazovala rovněž na účinnost vhodně umístěné reklamy (někteří klienti se rozhodli navštívit 

poradnu na základě reklamní tabule umístěné před vchodem). Jelikož je dluhová problematika 

tématem velice aktuálním, nedostatečná informovanost veřejnosti o činnosti dluhových pora-

den a možnosti využití sociálních služeb jimi poskytovaných může být významným problé-

mem, který by měl být v rámci podpory těchto organizací zohledněn. Propagace dluhových 

poraden by mohla být podpořena jak finančními prostředky, tak i např. skrze kampaň směřova-

nou na širokou veřejnost, která by upozornila na existenci tohoto typu zařízení a poskytovaných 

služeb obecně.  

Novelizace insolvenčního zákona 

Respondenti dluhových poraden se v rámci focus group shodli na tom, že po novele insolvenč-

ního zákona se podařilo výrazně časově zkrátit práci s klientem, což je dáno skutečností, že 

dlužníci podle této novely nemusí při vstupu do oddlužovacího procesu dokládat seznam svých 

závazků. Tento proces byl v minulosti podle slov sociálních pracovníků z dluhových poraden 

velice zdlouhavý a mnoho klientů zcela demotivoval a tito přestali aktivně řešit své problémy 

se zadlužeností. Také zástupci azylových domů s tímto názorem souhlasili – podle nich se kli-

entům v této souvislosti nyní otevírají nové možnosti a oddlužovací proces by měl být jedno-

dušší.  

5.2.5. Shrnutí výsledků pilotního šetření v rámci focus group 

Respondenti v souvislosti s hodnocením kategorií v dotazníku uváděli, že jim zde chyběly 

kategorie komunikace s věřiteli a exekutory, vyjednávání splátkového kalendáře, zjišťování 

a mapování závazků, vypracovávání návrhů na zastavení exekuce, zastupování u soudu a do-

provázení klienta. V průběhu focus group se rovněž objevily nové kategorie, kterým byl v roz-

hovorech věnován značný prostor – vzdělávání, vedení klienta k samostatnosti, novelizace in-

solvenčního zákona, a zástupci dluhových poraden rovněž hovořili o problematice nízké infor-

movanosti o činnosti organizace. 
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Specifickou komunikaci s důrazem na zvládání agrese uplatňují ve své práci mnohem častěji 

sociální pracovníci azylových domů, kdy se v některých případech nejedná pouze o klienty pro-

jevující agresi slovní, ale i fyzickou. Sociální pracovníci z dluhových poraden se setkávají spíše 

s agresí slovní. Zatímco u klientů azylových domů je agrese často spojena s užitím návykových 

látek, klienti dluhových poraden byli v případech zmíněných zástupci těchto organizací agre-

sivní v důsledku jejich duševního onemocnění.  

Činnost týkající se zajišťování sociálního bydlení je vykonávána především sociálními pra-

covníky azylových domů, nicméně i v dluhových poradnách mnoha klientům pomáhají sociální 

pracovníci najít bydlení, většinou ve spolupráci s azylovými domy či noclehárnami. Za vý-

znamné problémy v rámci této činnosti považují všichni respondenti nedostatečnou kapacitu 

azylových domů a nocleháren, absenci zákona o sociálním bydlení a rozdíly v podmínkách, 

které nastavují jednotlivé obce pro žadatele o uzavření nájemní smlouvy na zveřejněné městské 

byty.  

Dluhové poradenství je pak činností vykonávanou především dluhovými poradnami. Sociální 

pracovníci azylových domů poskytují pouze základní dluhové poradenství a klienty většinou 

odkazují právě na dluhové poradny. Zástupci dluhových poraden uváděli, že v rámci této čin-

nosti vyjednávají splátkové kalendáře, odklad splátek či zastavení pro nemajetnost, mapují pří-

jmy domácnosti, vypracovávají rodinné a osobní rozpočty, mapují závazky klienta (zahrnuje 

vyřízení výpisu z registru dlužníků a následné kontaktování věřitelů), hledají s klienty mož-

nosti, jak zvýšit jejich příjmy (včetně hledání zaměstnání či brigády), zjišťují, na jaké dávky 

mají klienti nárok, pomáhají klientovi v rámci procesu insolvence, provázejí klienta až do doby, 

kdy je vydáno rozhodnutí o úpadku či vypracován splátkový kalendář, poskytují klientovi pod-

poru a poradenství vztahující se ke komunikaci s insolvenčními správci, exekutory a soudy. 

Zvyšování finanční gramotnosti je činnost, kterou vykonávají sociální pracovníci v dluho-

vých poradnách i azylových domech, a to v rámci individuální i skupinové práce s klienty.  

Do sociální rehabilitace sociální pracovníci dluhových poraden a azylových domů řadili na-

bádání klientů k samostatné komunikaci s úřady a dalšími institucemi či k realizaci vzděláva-

cích kurzů. Zástupci azylových domů pak zmiňovali realizaci tréninkových aktivit souvisejících 

s každodenními činnostmi spojenými se samostatným bydlením, jako jsou vaření či úklid do-

mácnosti.  

V souvislosti s vyhledáváním a zajišťováním návazných sociálních služeb uváděli sociální 

pracovníci dluhových poraden, že mnohdy pomáhají klientům najít podobnou organizaci v místě 

jejich bydliště. Dále vyhledávají a zajišťují ubytování v azylových domech či noclehárnách, po-

skytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi či poskytování sociálních služeb 

města. Sociální pracovníci azylových domů rovněž pomáhají vyhledávat a zajišťovat služby azy-

lových domů a nocleháren (v případě, že již klient nemůže být z důvodu kapacity do daného 

zařízení přijat), rodinných poraden či sociální služby poskytované městem. 

Do práce na dokumentaci, metodikách, standardech apod. respondenti řadili dokumentaci 

ke klientovi, aktualizaci metodik, standardy poskytování sociálních služeb, archivaci karet či 

vytváření zápisů z konzultací s klienty. 

V dluhových poradnách mívají individuální plány s klientem většinou ústní formu, což je 

podle respondentů dáno tím, že s klientem většinou pracují po velice krátkou dobu. V azylo-

vých domech jsou vypracovávány písemné individuální plány, které se pravidelně vyhodnocují 

a aktualizují. 
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Rodinné a případové konference nejsou ani v dluhových poradnách, ani v azylových domech 

většinou využívány, což je podle slov respondentů dáno především skutečností, že jejich klienti 

neradi hovoří o své nepříznivé sociální situaci s vícery odborníky najednou, popř. nejsou na-

kloněni ani zapojení širší rodiny do řešení této situace. 

Co se týká poskytování psychosociální podpory a pomoci, tuto činnost sociální pracovníci 

dluhových poraden i azylových domů nerealizují příliš často, a i v případech, kdy komunikují 

s klienty ve špatném psychickém stavu vlivem náhlé události, hovoří sociální pracovníci spíše 

o poskytování „první psychologické pomoci“. V této souvislosti vnímají potřebu dále se vzdě-

lávat a prohlubovat své znalosti, aby byli schopni klientům efektivně v těchto situacích pomá-

hat.  

Poradenství týkající se výchovy dětí, rodičovských kompetencí bylo realizováno především 

v rámci sociální práce s klienty azylového domu pro matky s dětmi, který zastupoval jeden z re-

spondentů. Druhý respondent zastupující azylový dům pro muže tyto činnosti téměř nevyko-

nává. Rovněž sociální pracovníci dluhových poraden klienty odkazují v těchto záležitostech na 

rodinné poradny či organizace poskytující sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Kariérní poradenství v zastoupených azylových domech a dluhových poradnách probíhá jen 

ve velmi základní podobě. Jedná se spíše o činnosti týkající se hledání vhodného zaměstnání či 

brigády pro klienty, případně pomoc se sestavováním životopisu či s kontaktováním potenciál-

ních zaměstnavatelů.  

Co se týká kategorie práce s rodinou a blízkými klienta – jak již bylo uvedeno výše, klienti 

zastoupených dluhových poraden i azylových domů pracují především s jednotlivci, jelikož kli-

enti si ve většině případů nepřejí, aby byly do řešení jejich nepříznivé sociální situace zapojeny 

jejich rodiny, popř. sami jejich rodinní příslušníci nemají o jakýkoliv kontakt s klienty zájem. 

Respondent z azylového domu pro matky s dětmi nicméně uvedl, že díky zájmu rodiny o ne-

zletilé, kteří jsou zde s klientkami ubytováni, sociální pracovníci spolupracují s rodinami čas-

těji, než je tomu v případě azylových domů pro muže.  

Poslední činností v dotazníku byla osvětová činnost směřující k široké veřejnosti, do které re-

spondenti řadili účast na přednáškách pro veřejnost či kurzech finančních gramotnosti. Zástupci 

dluhových poraden i azylových domů se však shodli na tom, že je na těchto akcích poměrně 

nízká účast, pravděpodobně z důvodu obav ze stigmatizace. 

Kompetence 

Znalosti dávkového systému využívají sociální pracovníci azylových domů a dluhových po-

raden především v souvislosti s poskytováním základních informací o příspěvku na bydlení, 

příspěvku na péči, přídavku na děti. Sociální pracovníci pomáhají s vyplňováním potřebných 

dokumentů a nabízejí klientům doprovod na příslušný úřad. 

Znalosti právních předpisů využívají sociální pracovníci azylových domů i dluhových pora-

den při každodenní práci s klienty. Především se jedná o znalosti občanského zákoníku, občan-

ského soudního řádu, exekučního řádu a insolvenčního řádu. 

Znalosti týkající se odborného sociálního poradenství sociální pracovníci využívají jak 

v dluhových poradnách, tak i v azylových domech velmi často, jelikož se podle jejich slov jedná 

o podstatu sociální služby, kterou poskytují.  

Zástupci dluhových poraden uváděli, že znalosti týkající se problematiky zadluženosti jsou 

využívány při každodenní práci s klienty. Také zástupci azylových domů uvedli, že tyto znalosti 
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využívají při práci s klienty často, jelikož jsou problémy klientů s bydlením často spojeny právě 

se zadlužeností a problémy splácet své závazky. 

Znalosti týkající se problematiky insolvence jsou využívány především v dluhových porad-

nách. Sociální pracovníci azylových domů v těchto záležitostech odkazují klienty na dluhové 

poradny či odborníky, kteří se touto oblastí zabývají. 

Znalosti týkající se pracovněprávních záležitostí nejsou vykonávány často ani zástupci azy-

lových domů, ani zástupci dluhových poraden. Pokud jsou však realizovány, týkají se řešení 

problémů s vyplácením mezd klientům, pracovních úrazů či poskytování informací o možnos-

tech zaměstnání osobám se zdravotním postižením.  

Jak již bylo uvedeno výše, co se týká základů kariérního poradenství, ty bývají respondenty 

využívány v souvislosti s hledáním vhodného zaměstnání či brigády pro klienta. 

Znalosti case managementu respondenti užívali v případech klientů s komplexními problémy, 

do jejichž řešení muselo být zapojeno více odborníků. Sociální pracovníci v těchto situacích 

koordinovali jednotlivé činnosti s tímto spojené a v případě potřeby poskytovali klientovi do-

provod na setkání s těmito odborníky. 

Nové kategorie a jiná zjištění  

V rámci analýzy dat z focus group byly identifikovány tyto nové kategorie: 

Vzdělávání  

Sociální pracovníci azylových domů i dluhových poraden shodně uváděli, že jejich znalosti 

nabyté v rámci vysokoškolského vzdělání nebyly dostatečné pro to, aby mohli v těchto zaříze-

ních vykonávat sociální práci. S jejich praxí souvisí potřeba neustálého vzdělávání se přede-

vším v oblastech dluhové problematiky, dávkového systému, právních předpisů či problematice 

užívání návykových látek. Respondenti uváděli, že každým rokem přesahují povinný počet ho-

din vzdělávání a sami aktivně vyhledávají možnosti účasti na školeních, seminářích, kurzech a 

konferencích, avšak je zde problém s limity týkající se nákladů na tyto akce hrazených zaměst-

navatelem. Podstatnou roli zde hraje také mentoring, který je nepostradatelný především při 

nástupu nového sociálního pracovníka na pracovní místo, zejména v dluhových poradnách.  

Vedení klienta k samostatnosti 

Respondenti v průběhu focus group zmiňovali potřebu vedení klienta k samostatnosti a před-

cházení vytváření návyku na poskytované sociální služby. Sociální práce, zejména u pracov-

níků azylových domů, je v tomto směru s klientem mnohdy velice intenzivní a často souvisí 

s výše uvedenými činnostmi v rámci sociální rehabilitace. Vedení klienta k samostatnosti je 

absolutním předpokladem k výkonu sociální práce, avšak tato otázka v dotazování scházela. 

Nízká informovanost veřejnosti o činnosti organizace – dluhové poradny 

Tato kategorie byla diskutována pouze zástupci dluhových poraden. Tito upozornili na skuteč-

nost, že osoby z cílové skupiny jednotlivců a rodin, které se nacházejí v chudobě, mnohdy nej-

sou informováni o činnosti dluhových poraden a neví, že se na ně mohou obrátit s žádostí o 

poskytnutí služby. V této souvislosti výzkumný tým doporučuje, aby jednak byla podpořena 

realizace kampaně zvyšující obecně povědomí veřejnosti o činnosti těchto organizací a také aby 

byly podpořeny jednotlivé dluhové poradny v propagaci poskytovaných služeb.  
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Novelizace insolvenčního zákona 

O této novelizaci hovořili všichni zástupci specializace shodně jako o změně, která přispěla 

k výraznému časovému zkrácení intervence, což je dáno skutečností, že dlužníci podle této no-

vely nemusí při vstupu do oddlužovacího procesu dokládat seznam všech svých závazků. 
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6. Závěry a doporučení pro danou specializaci  

V tomto komparativním dokumentu byly představeny výsledky analýzy dat získaných prostřed-

nictvím dotazníkového šetření a focus group se zástupci dluhových poraden a azylových domů. 

Jedná se sice o organizace poskytující jiný typ služeb, jejich cílové skupiny a činnosti, které 

jsou zde v rámci sociální práce vykonávány, se podle výsledků dotazníkového šetření v mno-

hém shodují. Na druhou stranu, realizované diskuze se sociálními pracovníky poukazují na po-

měrně velké rozdíly. Jak naznačuje rešerše odborné literatury, specializace zaměřená na nepříz-

nivé sociální situace spojené s nezaměstnaností a chudobou je poměrně širokou specializací 

z hlediska případů, které mohou nastat. Specializace má značný mezioborový a intradiscipli-

nární rozměr. Potenciálně dochází k překračování a syntéze činností jednotlivých sociálních 

pracovníků napříč dalšími zamýšlenými specializacemi. Jako příklad může posloužit práce s ro-

dinou s dítětem bez vyhovujícího bydlení se zkušeností se závislostí na návykových látkách, 

nebo duševních problémech rodičů žijících v sociálně vyloučené lokalitě. Při uvažování o spe-

cializaci je vhodné brát uvedené v potaz. Jako další argument upozorňující na široce vymeze-

nou specializaci může posloužit i fakt, že do šetření nebyly a prakticky ani nemohli být zahrnuty 

všechny služby či typy sociální práce, které pracují s lidmi v nepříznivé situaci spojené s chu-

dobou a nezaměstnaností. 

Sociální pracovníci azylových domů se stále častěji setkávají s klienty, kteří jsou závislí na 

návykových látkách. Jedná se o problematiku, která provází sociální práci s osobami bez pří-

střeší a které se sociální pracovníci zaměřující se na práci s touto cílovou skupinou ve své praxi 

nevyhnou (Duncan a kol. 2019). Je třeba proto v této oblasti zajistit podmínky pro další vzdě-

lávání v oblasti adiktologie a práce s těmito klienty. Sociální pracovníci v azylových zařízeních 

by navíc měli mít možnost využít opatření k zamezení užívání návykových látek klienty. Záro-

veň je však třeba si uvědomit, že nastavení nulové nebo velmi nízké tolerance užívání návyko-

vých látek (zejména alkoholu) vede k situaci, kdy velká část klientů odmítá využít služby azy-

lového domu, nebo je jim přístup k těmto službám znemožněn. Tím však klient ztrácí kontakt 

nejen se sociální prací a jeho nepříznivá situace stagnuje anebo se prohlubuje. Podle Bowpitta 

a kol. (2014) je potřebné nalézt kompromis mezi mírou kontroly a vytvářením prostředí posky-

tující alespoň částečnou úroveň jistoty a bezpečí, která může být zásadní pro úspěšnou reinte-

graci osob bez domova. Problémem mnohonásobní exkluze totiž je, že daný člověk nenachází 

v životě téměř žádné jistoty. Horsell (2017) vybízí k využívaní politiky soucitu již na úrovni 

tvůrců sociálních politik. V této souvislosti se výzkumný tým domnívá, že by měla být podpo-

řena činnost zařízení, která se orientují na pomoc osobám závislým na návykových látkách 

a řeší jejich problémy v oblasti bydlení, a to ve smyslu zvyšování kapacity těchto zařízení 

včetně podpory projektů typu Bydlení především (Pleace, 2017; Řipka a kol., 2018). K zvyšo-

vání kapacity by však mělo vždy docházet za předpokladu, že bude odpovídajícím způsobem 

navýšen také počet zaměstnanců v zařízeních, aby nedošlo ke snížení kvality poskytovaných 

služeb. Na pracovní vytíženost upozorňovali i respondenti z azylových domů. Zároveň by měly 

být pro práci s klienty, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci související s bydlením, 

stanoveny lepší legislativní podmínky a mělo by také dojít ke sjednocení podmínek stanove-

ných obcemi pro žadatele o uzavření nájemní smlouvy na zveřejněné městské byty. V součas-

nosti mají mnohé obce nastaveny tyto podmínky takovým způsobem, že z možnosti získat uby-

tování v městských bytech vylučuje většinu klientů nacházejících se v nepříznivé sociální situ-

aci spojené s bydlením z důvodu špatné finanční situace a zadluženosti těchto osob vůči obcím, 

viz např. Dvořáková a Mertl (2018).  

Na druhou stranu, pracovníci dluhových poraden několikrát v rozhovoru jasně poukázali na to, 

že jejich práce má zejména právní rozměr. Řeší situace klientů, které vyžadují poměrně hluboké 
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znalosti aktuálních právních předpisů, zejména v oblastech insolvenčního práva, exekučního 

řadu a občanského správního řadů. Dokonce by pro jejich specializaci uvítali získaní právního 

minima specializovaného na dluhovou problematiku. Z uvedeného lze usoudit, že pracovní čin-

nost pracovníků dluhových v porovnání s pracovníky azylových domů je odlišná, což do 

značné míry ovlivňuje i odlišné požadavky na jejich edukaci.  

Na základě pilotního šetření z focus group došel výzkumný tým k závěru, že by dluhové po-

radny a azylové domy měly být finančně podpořeny v oblasti vzdělávání. V rámci focus group 

zaznělo, že obzvláště menší neziskové organizace tohoto typu se potýkají s nedostatkem financí 

určených právě na další vzdělávání sociálních pracovníků. Mezi témata, která respondenti vní-

mali jako nejvíce aktuální a relevantní pro jejich praxi, patří krizová intervence, dluhová pro-

blematika, dávkový systém, právní předpisy či problematika užívání návykových látek. Ve 

všech zařízeních tohoto typu by rovněž měl být zajištěn systém mentoringu, který usnadní adap-

taci nového sociálního pracovníka na nové pracovní podmínky, obzvláště v dluhových porad-

nách. Jak již bylo uvedeno výše, je nutné vnímat rozdíly v požadavcích na edukaci mezi pra-

covníky azylových domů a dluhových poraden. Nelze odporučit jednotný vzdělávací základ 

pro zamýšlenou specializaci. I z toho důvodu je obecná finanční podpora vzdělávání a následný 

vlastní výběr kurzů vhodnější.   

V rámci focus group se objevila nová kategorie „nízká informovanost veřejnosti o činnosti or-

ganizace“, kterou zmiňovali zástupci dluhových poraden. Jelikož je dluhová problematika té-

matem velice aktuálním, nedostatečná informovanost veřejnosti o činnosti těchto organizací a 

možnosti využití sociálních služeb jimi poskytovaných může být významným problémem, 

který by měl být v rámci podpory těchto organizací zohledněn. Výzkumný tým v této souvis-

losti doporučuje, aby jednak byla podpořena realizace kampaně zvyšující obecně povědomí 

veřejnosti o činnosti dluhových poraden a také aby byly podpořeny jednotlivé dluhové poradny 

v propagaci poskytovaných služeb.  

Zamýšlená specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou a neza-

městnaností je ukotvena v právních předpisech: 

• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

• vyhláška č. 505/2006 Sb., zákona o sociálních službách – Příloha č. 2 vyhlášky 

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 

• zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

• zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

• zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 

• zákon č. 89/212 Sb., nový občanský zákoník, 

• Listina základních práv a svobod, 

• zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 

Zároveň je potřeba zmínit i etický kodex sociálního pracovníka České republiky, který není 

právním předpisem, ale ovlivňuje výkon sociální práce jako takové. 

Z vládních dokumentů je poté důležité zmínit strategický dokument „Koncepce prevence a ře-

šení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020“, který má v gesci především 

MPSV a MMR. Jedním z opatření, které mělo být naplněno v rámci této koncepce, bylo stano-

vení legislativní úpravy sociálního bydlení, resp. vytvoření právního předpisu, který by vyme-

zoval tuto oblast. Doposud však toto opatření nebylo přijato. Dalším důležitým strategickým 

dokumentem v rámci této specializace je „Strategie sociálního začleňování 2014 až 2020“, kde 
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účelem této strategie je „přispět k plnění národního cíle redukce chudoby a sociálního vylou-

čení, ke kterému se ČR zavázala v rámci evropského cíle v této oblasti strategie Evropa 2020“ 

(MPSV, 2014, s. 4). Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je jedním ze zvláštních cílů EU 

v oblasti sociální politiky, kde je právně ukotvena v článku 19, 145 až 150 a v článku 151 až 

161 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). V souladu s článkem 153 SFEU má být so-

ciální inkluze dosaženo čistě na základě nelegislativní spolupráce (EP, 2019).  

Do projektu se zapojily dluhové poradny a azylové domy, které na základě dotazníků popsaly 

přehled svých činností v těchto zařízeních. Jak již bylo poukázáno v úvodu této části, nejedná 

se o vyčerpávající výčet služeb ani sociální práce, které mohou spadat do specializace na ne-

příznivé situace spojené s chudobou a nezaměstnaností.   

Dluhové poradny i azylové domy jsou podřízeny občanským poradnám, jejichž činnost je rea-

lizována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na obě tyto služby se 

vztahuje povinnost vykonávat svou činnost podle standardů kvality sociálních služeb, které jsou 

součástí přílohy vyhlášky č. 505/2006 Sb., zákona o sociálních službách. 

Dluhové poradny i azylové domy mají v zákoně č. 108/2006 Sb. a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. 

vymezen okruh činností, které mají za povinnost dodržovat a v souladu s právními předpisy 

naplňovat. Dluhové poradny i azylové domy individuálně plánují poskytování sociální služby. 

Sociální pracovníci v azylových domech realizují individuální plánování, kde následně ve spo-

lupráci s klientem provedou pravidelnou revizi, otázkou zde ale zůstává, jestli jsou zaznamená-

vány průběžné výkony k jednotlivým klientům v mezidobí mezi revizí individuálního plánu, 

které v praxi slouží jako podklad a doplnění pravidelného rozhovoru u revize s klientem. Tyto 

výkony jsou také důkazem, že pracovník s klientem plánuje průběh sociální služby. Z poznatků 

lze tedy chápat, že plánování průběhu sociální služby se zredukuje pouze na existenci indivi-

duálního plánu, který se mnohdy vytváří jako podklad plnění povinností podle zákona.  

Dluhové poradny uvádějí rozdílnost chápání individuálního plánování a to tak, že jedna poradna 

záznamy plánování zapisuje a druhá tuto činnost realizuje pouze ústně s odůvodněním, že za-

pisování klientovi je zcela nepotřebné a bráni flexibilitě při jednání s klientem (např. když na-

razí na objektivní právní problém, který by de facto vedl k vytvoření nového plánu). Dluhová 

poradna a azylový dům má za povinnost dodržovat zákon a dodržovat platnost standardů soci-

álních služeb, je nutné, aby všechny služby tuto skutečnost tak vnímaly. S klientem je nutné 

spolupracovat na procesu plánování s jeho maximální účastí. Jedná se o kontinuální, záměrný, 

strukturovaný proces, při němž se stanovují kroky a prostředky, jimiž je možné dosáhnout po-

žadované změny u klienta. Individuální plánování je nutné podložit důkladnou dokumentací, 

bez níž není možná kontrola kvality a efektivní služby (Bednář, 2012).  

Zde je možné vidět mezeru právě v této oblasti, kdy dochází k nedostatečnému objasnění a na-

stavení standardů sociálních služeb ze strany vedoucích pracovníků a sociálních pracovníků, 

což vede často k tomu, že jim nerozumí a neumí s nimi pracovat. Nejednotný výklad standardů, 

jak na školách, v praxi, v organizacích poskytujících sociální služby a následně při inspekcích 

v samotných sociálních službách, potvrzuje nedostatečný výklad standardů kvality, což vede 

k rozdílům v poskytování sociálních služeb a při samotné práci s klientem. 

Pracovníci dluhových poraden uvádějí, že k zápisům, které ze schůzek s klientem provádějí, 

nemají podpis klienta. Z toho důvodu mají obavu, zda by v případě inspekce tyto zápisy byly 

brány jako relevantní. Dluhové poradny i azylové domy mají podle zákona povinnost uzavírat 

se svými klienty smlouvu, kde každý klient má možnost vidět, co je o něm zaznamenáno a 

následně je při uzavírání smlouvy seznámen, že dokumentace podléhá kontrole inspekce. Zde 
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je vhodné doporučení, aby pracovníci měli vypracován dokument o Manipulaci s osobními 

údaji v rámci organizace s provázáním GDPR. Zároveň tato problematika je popsána ve stan-

dardech kvality (viz Standardy kvality sociálních služeb – dokumentace o poskytování  

služby – 6a). 

Poradny ani azylové domy neposkytují organizaci případových konferencí, a to z důvodu osty-

chu klientů před ostatními odborníky. Zde zřejmě dochází k určitému nepochopení ze strany 

pracovníků, kteří by měli informovat klienta o možnosti konání případové konference bez jeho 

účasti (Matoušek a kol., 2013). Jedná se o naplňování základních činností uváděných ve vy-

hlášce č. 505/2006 Sb. 

Kariérní poradenství by mělo být součástí nabídky činností v jednotlivých službách klientům 

sociálními pracovníky. Následné oslovování odborníků, kteří by mohli být nápomocni v jejich 

kariérním poradenství, a to z důvodu motivace a lepšímu návratu na pracovní trh. 

Práce s rodinou a blízkými osobami klienta je rovněž zakotvena ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., 

pracovníci uvádějí, že s nimi ale nepracují z důvodu neochoty klienta, který si tuto skutečnost 

nepřeje. Ze zkušenosti v praxi je ale známo, že pracovníci takového typu nejsou úplně ochotni 

svoji činnost rozšířit právě tímto směrem. Vzdělávání a informovanost v tomto směru by pro-

spěla pracovníkům v rozšíření jejich odbornosti. Prosperující vztahy s rodinou a blízkými 

osobami jsou v odborné literatuře považovány za velice důležité při řešení nebo alespoň zmír-

ňování důsledků plynoucích z nepříznivé situace spojené s chudobou a nezaměstnaností, viz 

např. Negura (2019) nebo Petersen a Parsell (2020). 

Někteří pracovníci uvedli práci s klienty po pracovní době v osobním volnu. Zde jednají nad 

rámec svých povinností a kompetencí. Ve standardech kvality sociálních služeb je popsána dů-

ležitost předávání informací, jedná se o informace, které pracovník zjistí v rámci své pracovní 

doby a následně zapíše do dokumentace klienta. Pokud pracovník poskytuje svoje služby 

v rámci svého volna, může zde dojít k riziku, kdy pracovník nemusí vždy správně vyhodnotit 

danou situaci a zároveň nad ní není žádná kontrola (Standardy kvality sociálních služeb – Indi-

viduální plánování průběhu poskytování sociální služby – 5c). Zakotvení této praxe je znatelné 

také v Etickém kodexu sociálního pracovníka České republiky (odst. 2, 2.3). 

Žádná ze služeb nevyužívá některou ze specifických technik práce s klientem. Pracovníci uvá-

dějí, že by se rádi více věnovali ve svém dalším vzdělávání odborným znalostem, zaměřeným 

na právní předpisy v případě pracovníků dluhových poraden a znalostem zaměřeným na psy-

chologií, práci se závislými osobami a zvládaní krizových situací v případě pracovníků azylo-

vých domů. Nikdo ale z nich neuvádí potřebu se věnovat speciálním technikám práce s klien-

tem. Respondenti uvádějí, že při stávajícím pracovním vytížení na to nemají dostatečný prostor, 

a že jim chybí zdroje (nejen finanční, ale i personální apod). Značná vytíženost pracovníku u 

obou typů zařízení je faktorem, který přispívá k zvýšenému stresu a minimálně v případě azy-

lových domů i k větší fluktuaci pracovníků, která může přímo úměrně ovlivňovat provozní 

náklady zařízení (Quinn a kol., 2019). Na druhou stranu z rozhovorů taky plyne, že pracovní-

kům chybí osvěta v tomto směru a uvědomění si výhod využívání těchto technik, jelikož po-

máhají navazovat důvěru mezi pracovníkem a klientem s možností zlepšení kvality jeho života. 

Specializace sociálních pracovníků obecně je velmi přínosná, jelikož může pomoci organizacím 

zamyslet se nad tím, co by se mohlo zlepšit v poskytování jejich služeb a zároveň posílit oblasti, 

ve kterých není jednota a převažuje zde nesoulad. Pokud se povede posílit sociální práce v této 

oblasti (v doporučení), existuje zde možnost, že díky systematické, odborné a podporované 

práci s klientem se budou moci mnohé osudy lidí nacházejících se v těžkých životních situacích 
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zlepšit. Avšak při nastavovaní koncepce specializace zaměřené na nepříznivé sociální situace 

spojené s chudobou a nezaměstnaností doporučujeme MPSV být co nejvíce citlivým zejména 

ve formování požadavků na vzdělání a dovednosti sociálních pracovníků ve specializaci. Z re-

šerše odborné literatury je zřejmé, že se jedná o poměrně širokou specializaci, která má značný 

intradisciplinární rozměr zasahující i do ostatních zamýšlených specializací. Díky multifakto-

rovým problémům, které se pojí s chudobou a nezaměstnaností, je zde značný prostor pro vyu-

žití multioborového přístupu. I když nebyla pokryta celá šíře sociálních služeb a sociální práce 

specializace, již na základě komparace diskusí mezi pracovníky azylových domů a pracovníky 

dluhových poraden bylo možné pozorovat potenciální komplikace. Domníváme se, že kdyby 

jako podmínka pro získaní specializace vznikl požadavek na unitární rozsah a úroveň vzdělání 

a dovednosti pracovníků, mohlo by jít o kontraproduktivní a pro některé pracovníky dokonce 

demotivující inovaci v situaci, kdyby systém neumožňoval detailnější specializaci ve směru, 

který je pro výkon konkrétní služby/práce stěžejný. Pracovníci azylových domů, vzhledem k 

jejich praxi, potřebují dovednosti zejména v oblastech psychologie, práce s osobami se závis-

lostmi, psychickými poruchami či duševně nezdravými klienty, zvládání krizových situací 

apod. Pracovníci dluhových poraden jasně deklarovali náročnost jejich práce v právní oblasti. 

Podle nich by bylo vhodné, kdyby již při nástupu do dluhové poradny měli právní minimum, 

nebo alespoň dostatečně zkušeného mentora. Upozornili dále na to, že mnoho věcí ze školy v 

praxi nevyužívají nebo nepotřebují. Vzdělávaní zaměřené pouze na poznání stávající právní 

úpravy je podle pracovníku v dluhových poradnách nedostačující. Vzhledem k tomu, jak se 

právní prostředí mění, požadují spíše získaní vzdělání, které by je naučilo právo chápat v jeho 

širších a hlubších souvislostech. Kdyby pracovníci obou služeb museli absolvovat stejné vzdě-

lání nebo kurzy, kdy část z nich považovali za nepotřebné, při jejich stávajícím pracovním vy-

tížení by se lehce mohlo jednat o riziko poklesu motivace a nedostatečného ztotožnění se s 

prospěšností zavedení institutu specializace do jejich praxe. 

Cíl výzkumu související s tímto komparativním dokumentem byl naplněn, na základě výsledků 

výzkumu můžeme konstatovat, že tato specializace je pro praxi přínosná, protože sociální práce 

s osobami nacházejícími se v nepříznivých sociálních situacích spojených s chudobou a neza-

městnaností je v mnoha směrech specifická a na základě zjištění z odborné literatury lze usu-

zovat, že i takto neformálně24 realizovaná. Z odborné literatury lze dále konstatovat, že proble-

matika nezaměstnanosti a chudoby a s tím související problémy, jako je např. ztráta bydlení, 

jsou velice obsáhlá a provázaná témata. Odhadnout přesné příčiny a následky těchto jevů je 

velice komplikované a kromě bezdomovectví, se zde objevují další sociálně patologické jevy, 

jako je např. užívání návykových látek, duševní poruchy, nízká kvalifikace na trhu práce apod. 

Zamýšlená specializace by měla tyto skutečnosti brát v potaz a její případná specifikace v rámci 

specializace by měla být vhodně konkretizována, jelikož je zde zřejmé, že zde dochází k pře-

kračování a syntéze činností jednotlivých sociálních pracovníků v kontextu předkládaných spe-

cializací. 

Doporučení: 

• Nastavit specializaci citlivě, viz diskuse v posledních dvou odstavcích výše.  

• Pracovníci by se měli zaměřit nejen na existenci individuálního plánu, ale také na průběžné 

rozhovory, které jsou klíčové pro zmapování situace klienta a následnému nastavení 

průběžného plánu. 

 
24 Zde je neformálním myšleno, že prozatím neexistuje oficiální právní předpis, který by tuto specializaci defino-

val.  
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• Bylo by vhodné více se zaměřit na to, jak je možné, že se setkáváme s rozdílným vnímáním 

standardů kvality sociálních služeb a s tím, že sami inspektoři jsou mnohdy nejednotní 

v tomto výkladu. 

• Pracovníci (jejich nadřízení, popř. zaměstnavatelé) by měli uvažovat a následně se 

vzdělávat ve speciálních metodách sociální práce, které jsou velmi důležité při práci 

s klientem, měli by být více v této oblasti angažovaní a erudovaní.  

• Pracovníci by se také měli vzdělávat v oblasti práce s rodinou a blízkými klienta, neboť 

zaměření se pouze na vzdělávání v oblasti práva a drogové problematiky je nedostačující. 

Jen spolupráce na mnoha dalších úrovních může zajistit zlepšení kvality života klienta, 

která bude znatelná i pro nás jako společnost. Vzdělávání pracovníků v této oblasti by bylo 

vhodné podpořit. 

• Finančně podpořit vzdělávaní pracovníků ze specializace. 

• Osvěta a lepší informovanost veřejnosti o práci sociálních pracovníků v dané specializaci.  

• Osvěta o chudobě a sní souvisejících problémech s cílem snižovat stigmatizaci tématu. 
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