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Anotace: 

Tématem diplomové práce je charakteristika nabídky služeb při práci s rodinou 

v Azylovém domově pro matky s dětmi. Tato práci je zaměřena na komplexnost 

sociální služby při práci s rodinou, s rodinou jako celkem. V teoretické části práce je, 

pospána obecná charakteristika azylových domů, pracovní pozice, etika sociální práce 

a etické dilemata v azylovém domově pro matky s dětmi. Také je zde téma krize a práce 

s lidmi v krizové situaci. Diplomová práce je zaměřena na rodinu z pohledu dnešní 

doby, postmoderní rodinu, rodinu z azylového domova a nabídku služeb při práci 

s touto rodinou. Jde o individuální plánování, nabídku sociálního programu a jsou zde 

popsány nejčastější sociálně patologické jevy v této sociální službě. Práce se věnuje 

metodám Scénotest a Videotrénik interakcí a v neposlední řadě, také financování 

vybraného azylového domova a komunitnímu plánování. 

Empirická část se zabývá kvantitativním a kvalitativním výzkumem. Při kvantitativním 

výzkumu je použita analýza spisové dokumentace, u kvalitativního výzkumu metodu 

polostrukturovaného rozhovoru. Oba výzkumy jsou zvoleny z důvodu ucelenosti při 

zkoumání výzkumné otázky, zda jsou nabízené služby v azylovém domově pro matky 

s dětmi komplexní pro práci s rodinou.  

Klíčová slova: Domov pro matky s dětmi, etická dilemata, komunitní plánování, krize, 

rodina, sociálně patologické jevy, Scénotest, Videotrénik interakcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary: 

The topic of my dissertation is to characterize offer of social services for working 

mothers in Asylum House for Mothers with Children. My dissertation is focused on 

complexity of social services at work with family, with family as a whole. 

In theoretical part there is a description of common characteristics of Asylum houses, 

description of jobs, ethics of social work and etic dilemma in Asylum House for 

Mothers with Children. Also there is a topic of crisis and work with people in crisis 

situation. My dissertation is focused on family from the today’s view, postmodern 

family, family from Asylum House and offer of services while with this family. It is 

about individual planning, offers of social program and also there is a description of 

common social pathologic behavior in this social service. This work is devoted to 

methodology Scénotest and Video training by interaction, and finally also to financing 

of the particular Asylum house and community planning.  

Empiric part is focused on quantitative and qualitative research. In quantitative research 

the method of file documentation is used and in qualitative research method of half 

structured interview. Both researches has been chosen because of their comprehensively 

during the examination of research question – if the offered services in Asylum House 

for Mothers with Children are complex for working while having a family. 

Key words: Home for mothers with children, ethical dilemma, community planning, 

crisis, family, social-pathological phenomenon, Scénotest, Video training with 

interaction.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

AD: Azylový dům 

ASPSS: Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

DMD: Domov pro matky s dětmi 

K-centrum: Kontaktní centrum pro drogově závislé 

MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí  

OSPOD: Orgán sociálně správní ochrany dětí 

SAD: Sdružení azylových domů 

SPC: Speciálně pedagogické centrum 

IP: Individuální plán 

VTI: Videotrénink interakcí 
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ÚVOD 

Diplomová práce vychází z konceptu azylového domova pro matky dětmi. Kde pracuji 

7 let. Tato práce se zabývá charakteristikou nabízených služeb při práci s rodinou 

v azylovém domově pro matky s dětmi (dále DMD). V DMD pracuji jako sociální 

pracovnice. Náplní mé práce je podpora matek a dětí, které se dostaly do těžké životní 

situace, upevňování vztahu matka a dítě, individuální plánování s uživatelkou v DMD 

v rámci sociálního programu. Nedílnou součástí mé práce je i organizování aktivit 

napomáhajících k lepšímu začleňování do společnosti a prevenci sociálně patologických 

jevů. V této práci se zaměřuji na komplexnost sociální služby při práci s rodinou. 

V současné době se model tradiční rodiny vytrácí, roste rozvodová situace, zvyšuje se 

počet nesezdaných párů a celkově se odloučení partnerů s dítětem vnímá v současné 

době úplně jinak, než tomu bylo v předešlých generacích.  

V  DMD se setkáváme s neúplnou rodinou. S rodinou, která prochází krizí z různých 

důvodů. Proto je potřeba nabízet služby, které povedou k řešení jejich tíživé životní 

situace. Služby, které budou systematicky podporovat upevnění vztahu matka a dítě. 

Služby, které budou pracovat s neúplnou rodinou jako celkem. Tuto problematiku si 

představíme z více pohledů. Za zásadní považujeme zjištění pro koho je služba určena, 

respektive, kdo službu využívá. Statistiky podle různých grantů a projektů se zaměřují 

většinou pouze na obložnost a kapacitu zařízení, ale nikde nejsou uvedeny příčiny toho, 

proč se ženy s dětmi do DMD dostaly. V diplomové práci se zaměříme tedy na základní 

profil uživatelky pobytové služby v azylovém domově, na využití služby jako takové 

a využití nabízených aktivit z pohledu uživatelek. V této části se zaměříme na 

individuální plánování a na sociální program v DMD. V neposlední řadě si tuto 

problematiku představíme z pohledu sociálních pracovníků.  

První část diplomové práce se bude zabývat obecnou charakteristikou azylových domů 

a nabídkou služeb při práci s rodinou v DMD ve vybraném azylovém domě. Popíšeme 

si průběh služby. Dále si popíšeme pracovní pozice, etiku sociální práce a etické 

dilemata v Domově. Také se zaměříme na krizi a práci s lidmi v krizové situaci. 

Druhá část diplomové práce se zaměří na rodinu, popíšeme zde rodinu v Domově pro 

matky s dětmi, práci s rodinou v Domově. Představíme si individuální plánování, 

sociální program, a sociálně patologické jevy v DMD.  
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Třetí část této práce bude věnována metodám Videotrénik interakcí a metodě Scénotestu 

se kterými se v DMD pracuje. Ve čtvrté části se zaměříme na financování vybraného 

azylového domova a komunitní plánování. 

Empirická část se zabývá kvantitativním a kvalitativním výzkumem. Oba výzkumy 

používáme z důvodu ucelenosti při zkoumání výzkumné otázky a hypotéz. Při 

kvantitativním výzkumu je použita analýza spisové dokumentace. U kvalitativního 

výzkumu metoda polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumná část pak obsahuje 

výsledky a shrnutí šetření na základě získaných informací. 

Cílem této práce je charakteristika nabídky služeb při práci s rodinou v azylovém 

domově pro matky s dětmi. Výzkumnou otázkou diplomové práce je Zjistit, zda jsou 

nabízené služby v azylovém domově pro matky s dětmi komplexní pro práci s rodinou. 

Zaměříme se na tyto oblasti: 

1. Individuální plánování s uživatelkou v Domově pro matky s dětmi.  

2. Sociální program v Domově pro matky s dětmi. 

 V této diplomové práci uvádíme citace odborníků na rodinu, speciální pedagogiku, 

sociální práci, sociálně patologické jevy, legislativu, poznatky z komunitního plánování 

a financování sociální služeb. Také zde uvádíme praktické poznatky, především ve 

formě statistik, poznatky  z rozhovorů s pracovníky a praxe v DMD. Jde o vzájemné 

propojení teorie a praxe. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 AZYLOVÉ DOMY 

Tato kapitola se bude zabývat obecnou charakteristikou azylových domů a nabídkou 

služeb při práci s rodinou v DMD ve vybraném azylovém domě. Popíšeme si průběh 

služby, pracovní pozice, etiku sociální práce a etické dilemata v Domově. Také se 

zaměříme na krizi a práci s lidmi v krizové situaci. 

Zákon o sociálních službách definuje azylové domy takto: „Azylové domy podle 

zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách § 53 jsou služby sociální prevence, které 

napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou 

sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, 

sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou 

činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám 

k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem 

a šířením nežádoucích společenských jevů“ (Zákon č.108/2006 Sb.).  

Sociální služba, říká zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, „je činnost nebo 

soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Rozsah 

a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na osoby aktivně 

a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou 

sociální situaci, a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení“. 

Sociální služby jsou buď: 

Pobytové jsou služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 

 Ambulantní jsou služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo 

      dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. 

 Terénní služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním  

       prostředí (Sociální revue 2013).  

Nestátní organizace poskytující sociální služby jsou například Diakonie ČCE, Naděje, 

Charita. Poskytovatelé sociálních služeb mohou být členy Asociace poskytovatelů 

služeb či členy Sdružení azylových domů v České republice. 
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (dále jen APSS) České republiky je největším 

profesním sdružením, které sdružuje poskytovatele sociálních služeb v České republice. 

APSS je nezávislé sdružení právnických a fyzických osob registrovaných poskytovatelů 

sociálních služeb, sledující především rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. 

Svoji činnost vyvíjí především tím, že: 

 Zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí,  

      zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací  

      a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb. 

 Zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti  

      poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných  

      zkušeností svým členům. 

 Reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů u veřejnosti v tuzemsku  

      i zahraničí, 

 Vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost (APSS  

      2013).  

Azylové domy 

Azylové domy začaly v České republice vznikat počátkem devadesátých let. Zakládají 

je státní instituce, obce nebo nestátní organizace. Jedná se o pobytové zařízení, které 

slouží lidem bez přístřeší, lidem v nouzi a nabízí jim potřebnou pomoc. Většinou jde 

o lidi, kteří z nějakého důvodu přišli o svůj domov nebo jej opustili a neumějí si 

s takovou situací sami poradit (Kolektiv autorů 2011, s. 15). 

Sdružení azylových domů v České republice 

Sdružení azylových domů v České republice (dále jen SAD), které zastřešuje osoby 

a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší nebo ohroženými ztrátou bydlení a vytváří 

pro ně odborné prostředí.  
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Sdružení realizuje aktivity vedoucí k naplnění těchto cílů: 

 Vytvořit kooperující síť azylových domů a dalších typů služeb poskytujících pomoc 

       lidem v nouzi. 

 Vytvářet jednotnou platformu pro jednání se státními, zákonodárnými  

       a samosprávnými orgány na všech úrovních veřejné správy. 

 Vykonávat poradenskou, vzdělávací, konzultační a informační činnost určenou  

       svým členům (S. A. D. 2013).  

1.1 Azylový domov pro matky s dětmi 

Azylový Domov pro matky s dětmi poskytuje sociální služby podle zákona o sociálních 

službách č.108/2006 Sb. Azylový Domov poskytuje pobytové služby na přechodnou 

dobu, zpravidla nepřevyšující 1 rok, osobám v nepříznivé životní situaci spojené se 

ztrátou bydlení. Posláním Domova je poskytovat azylové ubytování matkám 

s nezaopatřenými dětmi, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní 

situace spojené se ztrátou bydlení a při tomto procesu využívat podpory, které Domov 

pro matky s dětmi v rámci poskytovaných služeb nabízí (DMD 2013a). Matoušek 

(2008, s. 30) uvádí, že se jedná o takové zařízení sloužící k ubytování matek, s malými 

dětmi (v ČR do 3 let), které se dostaly do tak nepříznivé situace a bez tohoto ubytování 

by nemohly vychovávat své dítě. Zde musíme uvést, že věková hranice se 

v jednotlivých azylových domech liší. 

Azylový dům, který budeme popisovat je jedním z úseků Diakonie Českobratrské 

církve evangelické v Litoměřicích, Střediska křesťanské pomoci. Tuto registrovanou 

službu poskytuje od roku 1999, kdy ji organizace na základě výběrového řízení dostala 

od Města Litoměřice. Kapacita zařízení je 8 bytových jednotek. Cílovou skupinou 

služby jsou matky od 18 let nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní 

situaci spojené se ztrátou bydlení. Podle statistik DMD poskytlo službu od 1.7 1999 do 

31.12 2013 182 uživatelkám a 309 dětem.  

Poskytovaná služba v DMD se řídí zákonem č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách 

a vyhláškou 505/2006 Sb. a tudíž se řídí standardy kvality péče. Domov je členem 

APSS a SAD v České republice (DMD 2013d). 
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Domov pro matky s dětmi je službou sociální prevence, kterou definuje zákon 

O sociálních službách takto: „Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu 

vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky 

a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí 

a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb 

sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace 

a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů“ (Zákon 

č. 108/2006 Sb.). 

Podle standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytované služby se DMD řídí těmito pravidly:  

Zásady poskytování služby v Domově 

 Respektování práva uživatelky na svobodné rozhodování. 

 Dodržování zásady diskrétnosti při jednání s uživatelkou. 

 Individuální přístup k řešení problémů každé jednotlivé uživatelky. 

 Aktivizace a podpora uživatelky k její nezávislost. 

 Podpora sebedůvěry a snahy hledat vlastní cestu k řešení současné situace. 

 Pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby. 

 Postupy a metody práce při poskytování sociální služby jsou stanoveny 

       a popsány ve Vnitřních směrnicích. 

 Vnitřní směrnice jsou ve spisovně Domova (na služebně) a PC. 

 Aktualizace směrnic probíhá minimálně 1x ročně a všichni pracovníci se s nimi 

       prokazatelně seznámí. 

 Na aktualizaci se podílí všichni pracovníci Domova. 

 Podněty pro zkvalitnění služby pracovníci získávají od uživatelek služeb (DMD 

2013h). 
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1.2 Pracovní tým 

Pracovní tým je nedílnou součástí poskytování sociální služby, za důležité považujeme 

především kvalifikovanost, odbornost a neustálé vzdělávání těchto pracovníků. 

Nesmíme také opomenout lidské faktory, jako jsou lidskost, umění komunikace, umění 

řešit konflikty, ale také umět naslouchat a podporovat uživatele služby v jeho 

rozhodnutí, ukázat mu možná rizika. Umět poradit, ale nerozhodovat za uživatele 

služby. Zákon č.108/2006Sb., o sociálních službách určuje činnosti pracovníků 

v sociálních službách a také podmínky odborné způsobilosti a dalšího vzdělávání 

pracovníků. V DMD je nepřetržitý provoz. Sociální práce je poskytována od 7.00 do 

19.00 hodin.  

K personálnímu zajištění služby se vyjadřuje Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb v Ústeckém kraji na období 2014–2017 (dále Střednědobý plán) takto: 

„Personální zajištění služby je závislé na kapacitě služby a také jej ovlivňuje to, zda je 

v jednom zařízení společně poskytováno více sociálních služeb. Vliv na personální 

složení má také rozsah služeb organizace, kdy větší organizace mohou administrativu 

příp. úvazky pracovníků přímé obslužné péče, dalších odborných pracovníků 

a pracovníků technické podpory (úklid, údržba, prádelna, stravovací úsek) rozdělit na 

menší úvazky do více služeb (Ústecký kraj 2014, s. 23).  

Popis pracovních pozic podle Střednědobého plánu: 

 Vedoucí pracovník – personální a provozní vedení, administrativa, kontrolní   

       činnost.  

 Sociální pracovník – odborná sociální práce, individuální plánování, garant 

      standardů kvality.  

 Pedagogický pracovník – pedagogická činnost pro rodiny/rodiče s dětmi/děti.  

 Pracovník v sociálních službách – zajišťuje provoz služby, podpůrnou činnost,  

       základní poradenství, sociálně-terapeutickou činnost.  

 Metodik, supervizor – metodická podpora kvality poskytování, supervizní  

      podpora pracovníků. 
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 Administrativa – účetní, personalista, ekonom (možno u menších poskytovatelů 

      zajistit dodavatelským způsobem). 

 Pracovníci technické podpory (úklid, údržba, prádelna, stravování). 

 Zdravotnický personál – ošetřovatelská a rehabilitační péče (střední zdravotnický 

personál, ergoterapeut, fyzioterapeut, nutriční terapeut) (Ústecký kraj 2014, s. 23). 

Pracovní pozice jsou v Domově zastoupeny takto: 

 Vedoucí Domova pro matky s dětmi – 0,2 úvazku. 

 Pracovník v sociálních službách – 4 úvazky. 

 Sociální pracovník – 2 úvazky. 

 Pedagogický pracovník – 0,2 úvazku. 

 Metodik, supervizor – 0,2 úvazku. 

 Administrativa – 0,2 úvazku. 

 Pracovníci technické podpory – 0,2 úvazku (DMD 2013f). 

1.3 Etika sociální práce 

Podle Kalábové (2011a , s. 69, 70) etika pomáhajících profesí vychází ze situovanosti 

daných lidí, kteří svým způsobem pomáhají ostatním lidem v určité nouzi. Pomáhající 

profese představují velice široký soubor nejrůznějších povolání, mající vztah 

k bezprostřední práci s lidmi, která je spíše než zaměstnání službou či posláním. 

Mezinárodní federace sociálních pracovníků Adelaide, Austrálie, 29.9 – 1.10 2004 

definovala sociální práci takto: Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení 

problémů v lidských vztazích a také zmocnění a osvobození lidí v zájmu zvýšení blaha. 

Sociální práce zasahuje v oblastech, kde dochází k interakci lidí a jejich prostředí, 

a využívá k tomu teorie lidského chování a sociálních systémů. Základem sociální práce 

jsou principy lidských práv a sociální spravedlnosti (Etický kodex 2014). 
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Etický kodex sociálních pracovníků 

Etický kodex byl schválen plénem Společnosti sociálních pracovníků 19. 5. 2006 

a nabývá účinnosti od 20. 5. 2006. Etický kodex sociálních pracovníků popisuje sociální 

práci takto: Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv 

a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv 

u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech relevantních pro praxi 

sociálního pracovníka, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě 

lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte a dalších 

mezinárodních deklaracích a úmluvách. Dále se řídí Ústavou, Listinou základních práv 

a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí (Etický 

kodex 2014). 

Etický kodex sociálních pracovníků vymezuje tyto oblasti: 

Pravidla etického chování sociálního pracovníka: 

 Ve vztahu ke klientovi. 

 Ve vztahu ke svému zaměstnavateli. 

 Ve vztahu ke kolegům. 

 Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti. 

 Ve vztahu ke společnosti. 

Základní etické problémy vymezuje etický kodex sociální pracovníků takto: 

 Kdy vstupovat či zasahovat do života občana a jeho rodiny, skupiny či obce (např. 

      z hlediska prevence či sociální terapie společensky nežádoucí situace). 

 Kterým sociálním případům dát přednost a věnovat čas na dlouhodobé sociálně 

      výchovné působení. 

 Kolik pomoci a péče poskytnout, aby stimulovaly klienta ke změně postojů  

      a k odpovědnému jednání a nevedly k jejich zneužití. 

 Kdy přestat se sociální terapií a poskytováním služeb a dávek sociální pomoci. 

      (Etický kodex 2014). 
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Etický kodex pracovníka Domova pro matky s dětmi 

Etický kodex zaměstnance vydává DMD proto, aby popsal a zveřejnil důležité hodnoty 

organizace, jejichž dodržování považuje za základní povinnost každého zaměstnance. 

Většina těchto hodnot vychází ze vztahu k druhým lidem, k sobě samému. V organizaci, 

jejímž posláním je pomáhat potřebným lidem, musí být vytváření a udržování takových 

vztahů klíčovou dovedností každého pracovníka. My si zde vypíšeme jeho nejdůležitější 

části.  

Přijetím Etického kodexu pracovníka se každý  pracovník obecně hlásí k: 

 Dodržování lidských práv obsažených v mezinárodních i národních právních 

předpisech. 

 Respektování jedinečnosti osobnosti každého člověka. 

 Společenským hodnotám založeným na principech demokracie. 

 Vytváření prostředí, které odmítá diskriminaci v jakékoliv formě. 

 Závazku osobní odpovědnosti za naplňování vize naší sociální služby (DMD 

2013a). 

Etický kodex zaměstnance nemůže svým obsahem postihnout všechny etické problémy 

a situace, se kterými se při své práci pracovníci DMD setkávají. V řadě situací může být 

vodítkem, u dalších se musí zaměstnanec spolehnout na sebe, své zkušenosti a cit. Bez 

přijetí takové vlastní odpovědnosti za své činy nelze práci v sociálních službách 

vykonávat. Pracovníci mají možnost zeptat se kolegy, nadřízeného pracovníka anebo 

své dilema přinést jako téma do týmové nebo odborné supervize. 

1.4 Etická dilemata v Domově pro matky s dětmi 

Psychologický slovník (2004, s. 114) popisuje dilema jako „volbu mezi dvěma stejně 

přijatelnými možnostmi“. Vymezení dilematu můžeme vnímat podle Slovníku cizích 

slov (ABC 2013) jako„ nutnost volby mezi dvěma stejně nepříjemnými nebo navzájem 

se vylučujícími možnostmi“.  

Etiku sociální práce lze vnímat jako určitý nástroj nebo návod, který je popsán 

v etickém kodexu sociálních pracovníků, ale i zde nastává otázka, zda jsou pracovníci, 

kteří pracují v sociálních službách vždy připraveni se jim řídit.  
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Z praxe z DMD lze potvrdit, že etická dilemata jsou velmi častý zdrojem provozních 

porad námětů k supervizím. Každodenní výměna informací je velmi dobrou praxí 

v Domově a napomáhá ke kvalitnímu naplňování služby Domova. Pracovními mají tedy 

možnost rozebrat své nápady, pochyby, pocity prostřednictvím: 

Předávání služby 

 Osobní rozhovor pracovníků, kteří si předávají službu. 

 Pracovník je povinen zapisovat do Knihy předání služby a ostatní dokumentace  

      vedené na služebně, důležitá sdělení týkající se služby. 

Denní intervize pracovníků 

 Osobní rozhovor pracovníků v Domově. 

 Z nevyřešených podnětů a návrhů vznikají témata pro odbornou a týmovou  

      supervizi. 

Odborná supervize: Odborná supervize je pravidelnou součástí sociální služby a je 

1 za měsíc. 

Týmová supervize: Týmová supervize je s nezávislým odborníkem a pro tým Domova 

naplánována 4x ročně. 

Individuální supervize: Individuální supervize nabízí pracovníkům Domova nezávislý 

odborník. Je poskytována dle potřeby jednotlivých pracovníků. 

Pracovníci Domova mají možnost využití této supervize podle své potřeby. Většinou je 

využívána 1 měsíčně. Veškeré informace mají dále pracovníci k dispozici na služebně, 

kde jsou desky se zápisy z provozní porady Domova, odborných supervizí a se závěry 

ze správní rady. Dále mají pracovníci k dispozici časopis Sociální práce a Rodina 

a škola (DMD 2013e). 

Supervize je jedním z účinných prostředků prevence syndromu vyhoření. Jednoznačná 

definice supervize neexistuje. Odborníci zabývající se supervizí přizpůsobují definici 

svému úhlu pohledu.  
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Vávrová (2012, s. 128) definuje supervizi takto: Supervize je podpůrný mechanismus, 

který má pomoci pracovníkům, kteří vykonávají psychicky, emočně a fyzicky náročné 

povolání. Dochází zde k interakcím mezi supervizorem a supervidovaným. Supervizor 

proces řídí, usměrňuje a facilituje. Supervidovaný určuje obsah, směr supervize. 

1.4.1 Nejčastější etická dilemata v Domově pro matky s dětmi 

Malá kapacita služby 

Výběr uživatelek – od roku 2011 dle statistik Domova nabídka převyšuje poptávku. 

DMD má ve vnitřní směrnici Postupu při odmítnutí zakázky zájemce o službu, výběr 

uživatelek definován takto: 

Při uvolnění kapacity Domova 

Pověřený pracovník (zpravidla vedoucí Domova nebo sociální pracovník) kontaktují 

žadatelky v evidenci. 

Kritéria výběru žadatelky: 

1. Časový harmonogram – podle termínu evidence. 

2. Sociální situace (věk dětí, gravidita žadatelky, zdravotní stav dětí, nutnost pro orgán 

sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). 

3. Trvalý pobyt (podle partnera Domova Města Litoměřice) může být upřednostněna 

žadatelka s trvalým pobytem v Litoměřicích nebo na Litoměřicku. DMD má evidenci 

odmítnutých žadatelek z důvodu kapacitních. Velkým dilematem pro pracovníky DMD 

při výběru žadatelky o službu bývá právě ona potřebnost, nebo jak se uvádí 

v dokumentech DMD sociální situace (DMD 2013c). 

Pro pracovníky je velmi obtížné rozhodování především v případě, že je žádost 

o ubytování podána ve stejný den. V DMD zvažují všechny faktory, které mají uvedeny 

ve svých dokumentech. V případě potřeby konzultují situaci žadatelky s pracovnicemi 

na OSPOD. 

Nastavení a dodržování hranic 

Dilematem pro pracovníky je především udržet nastavení hranic na profesionální úrovni 

a zároveň  zůstat v rovině lidství. Umět se rozhodnout, kdy hranici lze posunout a kdy 

radikálně lpět na jejich dodržování.  
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Nastavení hranic a jejich dodržování je velmi důležité proto, aby práce s uživatelkou 

a jejími dětmi byla na profesionální úrovni. Práce v DMD závisí na fungování celého 

týmu spolupracovníků a proto je nutná neustála komunikace mezi týmem, ale také 

dobře zavedený systém intervizí a supervizí a v neposlední řadě celoživotní vzdělávání 

pracovníků. 

Motivace uživatelek 

Jedná se především o to, jak motivovat a vést uživatelku k odpovědnosti za vlastní 

rozhodnutí, motivovat ji ke změně postojů, které by pomohli její tíživou situaci 

posunout, nebo i vyřešit. Zde je za dilema považována hranice mezi motivací 

a manipulací uživatelky ze strany poskytovatele služby. Pracovník má uživatelku 

podporovat v řešení její tíživé situaci, má být průvodcem touto cestou a respektovat 

individualitu uživatelky. Může pouze uživatelku upozornit na možná rizika, ale nesmí ji 

vnucovat své názory, postoje. Zde ještě vidí pracovníci DMD další dilema, a to je 

manipulace ze strany uživatelky vůči pracovníkům.  

V poslední době se stává, že uživatelky služby, především ty, které jsou v DMD 

opakovaně, přesně vědí, nebo mají naučeno to, co s nimi pracovník již řešil, na jaká 

rizika je upozorňoval. Přesvědčují pracovníka, o tom, že již tutéž chybu neudělají, že 

vědí, jakou cestou se mají dát. Svým způsobem jsou to věci, které chce pracovník 

slyšet, myslí si, že uživatelka uchopila svoji situaci a bude ji řešit. Často to bývá ze 

strany uživatelky manipulace vůči pracovníkovi a nepříznivá situace uživatelky se 

neřeší, spíše prohlubuje. 

Předsudky ze strany společnosti 

Zde se na dilemata podíváme ze dvou rovin. Z roviny uživatelky služby a jejich dětí 

a také z roviny pracovníka DMD. Samotný pobyt v DMD znamená pro uživatelky 

služby a jejich děti ze strany společnosti určité stigma. Uživatelky služby se setkávají 

s předsudky ze strany společnosti především při hledání zaměstnání a bydlení. 

Uživatelky se často setkávají s tím, že pokud uvedou, že bydlí v azylovém domě, jsou 

odmítnuty či se jim zaměstnavatel/pronajímatel bytu již neozve. Většina dětí žijících 

v DMD se ve škole setkává s negativním přijetím nejen ze strany vrstevníků.  
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Bohužel se setkáváme s tím, že i pedagogové neumí tyto děti přijmout a negativní třídní 

klima neumí nebo nechtějí řešit. DMD sice spolupracuje se školou, ale jedná se 

především jen o zprostředkování kontaktu pro novou uživatelku služby, nebo řešení 

případných obtíži, užší spolupráce zde není. Na školách by podle pracovníků DMD 

měla být pozice školního sociálního pracovníka, který by právě řešil možné sociální 

záležitosti s celou rodinou a školou. 

Pokud se na toto dilema podíváme z roviny pracovníka DMD, jde především o to, že 

společnost se často domnívá, že se jedná o práci s lidmi na okraji společnosti, s lidmi, 

kteří využívají sociální dávky, s lidmi z minoritní společnosti, především tedy s Romy. 

Zde se také nabízí otázka prestiže sociální práce. Pod pojmem sociální práce si široká 

veřejnost představí sociálního pracovníka, jako člověka, který bere děti rodičům. 

Sociální práce je široký pojem, který by měl být více představován a nabízen široké 

veřejnosti. 

1.5 Krize 

Je nutné si uvědomit, že ženy s dětmi, které přichází do DMD, jsou ve velmi těžké 

životní situaci (krizi) a tudíž je důležité podle toho s nimi pracovat. Situaci ohrožení 

zažila každá uživatelka a její děti využívající služby DMD. Především u žen, které byly 

vystaveny domácímu násilí a jejich dětí, které byly svědky tohoto násilí, je důležitá 

systematická práce se všemi, tedy rodinou jako celkem. Často narážíme na 

nedůslednost, únavu a přetížení uživatelek. Pro děti je uživatelka často jediný 

„dospělák“, který je tu jen pro ně. Neumí, nebo nechtějí velmi dlouho svoji situaci řešit, 

většinou je to z důvodu strachu a nízkého sebevědomí.  

Matějček aj. (1994, s. 137) popisují tuto situaci jako zvláště zatěžující situaci pro dítě. 

Upozorňují ale také na skutečnost převracení vzájemných rolí. Matka se např. 

i předškolnímu dítěti svěřuje s tím, jak je nešťastná a žádá od dítěte pochopení a útěchu. 

Právě proto je důležité pracovat s rodinou jako celkem a upevňovat vztahy mezi nimi. 

Proto je pro řešení tíživých situací v DMD důležité individuální plánování a sociální 

program, které si popíšeme ve třetí kapitole.  
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Krize je pro člověka zlomová životní událost, která má zásadní vliv na jeho život 

a prožívání. „Krize (crisis): 

1. Situace selhání dosavadních regulativních mechanismů, nefunkčnost v oblasti 

biologické (spánek, potrava), psychické (ztráta smyslu života), sociální (život 

s druhými)., v psychiatrii, psychologii, psychoterapii výraz pro extrémní psychickou 

zátěž, nebezpečný stav, životní událost, rozhodný obrat v léčbě. 

2. Období přechodu mezi vývojovými stadii“ (Hartl, aj., 2004, s. 279). 

„Co člověka znepokojuje, znejišťuje, chce být objasněno. Zaznění otázky, také otvírá 

hranice, osmyslňuje existenci. A otvírá zároveň cestu k lidským možnostem“ (Kalábová 

2011a, s. 51). 

Krizová intervence 

„Je specializovaná pomoc osobám, které se ocitly v krizi. Nejedná se jen o individuální 

psychoterapeutický zásah, ale také o zásah na úrovni rodiny, o sociální intervenci 

a některých případech i o intervenci psychofarmakologickou, spojenou např. s krátkou 

hospitalizací“ (Matoušek, 2008, s. 132). 

Zásady při práci s lidmi v krizi 

„Hlavní zásadou krizové intervence je vnímat člověka jako bytost nadanou zdravím 

a schopnou těžit i z nepříznivých okolností. Přímá podpora uživatele k řešení situace. 

Uživatel by měl cítit ochotu pomáhajícího být k dispozici, vytvořit prostředí bezpečí 

a důvěry“ (Matoušek, 2008, s. 133.). Komunikační dovednosti a schopnosti řešit 

problémy základem pro úspěšnou práci s uživatelkou a jejími dětmi. Snažit se 

porozumět uživatelkám a jejich dětem, naladit se na správnou komunikaci, protože bez 

komunikace řešení tíživé životní situace, kvůli které do azylového domova ženy 

přicházejí nelze řešit. Často odhalujeme i příznaky domácího násilí, které bylo na 

ženách a jejich dětech pácháno. Většinou to ženy neřešily, obávaly se nejistoty, která 

plyne z ohlášení na Policii nebo na sociálním odboru. Strach a obava, že nemá kam jít 

s dětmi, bývají často silnější, než vlastní lidská důstojnost. 

Práce v DMD je velice psychicky náročná a je důležité pochopit i své pocity, emoce, 

jednání. Rozhovory s uživatelkami v DMD jsou někdy velmi emočně vypjaté, obzvláště 

pokud byla uživatelka a její děti obětí domácího násilí.  
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Řeší se také rozvod, kdo dostane děti do péče. Je těžké oprostit se od pocitů jako je 

lítost, údiv nad danou situací, je prostě těžké nechat své emoce jen tak plout a dívat se 

na situaci profesionálníma očima. Velmi důležité je nastavení hranic a jejich 

dodržování, tak, aby práce s uživatelkou a jejími dětmi byla na profesionální úrovni. 

Práce v DMD závisí na fungování celého týmu spolupracovníků a proto je nutná 

neustálá komunikace mezi týmem, ale také dobře zavedený systém intervize a supervizí. 

V neposlední řadě celoživotní vzdělávání pracovníků. 

2 RODINA 

V této části se zaměříme na rodinu. Popíšeme rodinu z pohledu dnešní doby, 

postmoderní rodinu a představíme rodinu v Domově pro matky s dětmi. Budeme 

vycházet z odborníků, kteří se rodinnou tématikou zabývají: Vágnerovou, Kalábovou, 

Helusem, Sochůrkem, Matouškem a dalšími, teorii propojíme s praxí. 

Rodinu vnímáme jako místo, ve kterém se odvíjí náš každodenní život, kde probíhá 

výchova dětí, kde máme své blízké, své jistoty a bezpečí. Sochůrek (2001, s. 36) 

definuje rodinu takto: „Rodina je chápána jako základ společnosti, jako primární 

základní skupina, ve které probíhá socializace jedince, formuje jeho osobnost, 

normativní a hodnotová sféra, rozvíjí emoce, vůli, schopnosti, dovednosti a návyky. 

Správně fungující harmonická rodina je základem zdravého psychického vývoje dítěte a 

člověka.“ Podle Fišera aj. (2008, s. 187) je rodina významným nositelem budoucích rolí 

a identity a formuje jedince v průběhu jeho vývoje. 

Tématem rodiny se zabývá také Matoušek (2003, s. 83) který uvádí:„ že rodina by měla 

svým členům poskytovat oporu a možnost identifikace a současně mu dávat svobodu 

k vytvoření a uchování své jedinečnosti“. Giddens (1999, s. 156) definuje rodinu jako 

skupinu osob přímo spjatých příbuzenskými vztahy, jejíž dospělí členové jsou 

odpovědni za výchovu dětí. Problematika současné rodiny je velmi diskutovaným 

tématem lidské společnosti. Podle Mydlíkové (2010, s. 94) je rodina je systém, který je 

složený z jednotlivých prvků. Každá rodina se vyznačuje jistým potenciálem svých 

schopností a možností. Schopnosti jsou určované subjektivním potenciálem každého 

jednotlivého člena rodiny, ale i schopností rodiny jako celku.  
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V dnešní době je důležité upozornit na aktuální fenomény, které trápí dnešní rodiny. 

Jedná se především o nedostatek času, peněz, zvýšený stres, násilí, měnící se hodnoty 

a priority, výchova, ale je také třeba upozornit na problematiku výběru partnera, 

uzavíraní manželství, společné soužití, které určují pohled společnosti na model rodiny. 

K problematice současné rodiny se vyjadřuje Možný (2008, s. 266–267) takto: 

V moderní společnosti také došlo k rozvolnění některých pout, kterými společnost 

udržovala rodinu pohromadě nejen jako mezigenerační společenství, ale i jako 

manželský pár. Manželství časem ztratilo svoji posvátnost a změnilo se v občanskou 

smlouvu. Vytrácí se ztráta odpovědnosti k rodovému majetku. Lidé stále častěji začínají 

zakládat rodiny nové, proto se v dnešní době často setkáváme nejen s rozvody manželů, 

ale i s manželstvími opakovanými. 

2.1 Postmoderní rodina 

Přechod od rodiny moderní k rodině postmoderní Singly udává přibližně od 60. let 20. 

století. „Já“ dnes převažuje nad „my“, ale „já“ nevyžaduje zánik manželství nebo rodiny 

právě naopak.“ Postupně se začíná rozvíjet soužití mimo manželství. Důležité je, aby 

byl člověk šťasten sám za sebe. V době postmoderní, je totiž kladen důraz především na 

individualitu jedince, která ale není v rozporu se zakládáním manželství a rodiny (Singl, 

1999, s. 90, 91). 

Křesťanské pojetí manželství jako instituce, která je nezrušitelná a doživotní, bylo 

porušeno. Manželství se stalo smluvním vztahem, který lze jednostranně vypovědět. 

Výběr partnera je již otázkou vlastní volby. Rodiny se mohou opakovaně zakládat 

a končit. Základní sociální role procházejí hlubokou změnou. Při socializaci dítěte je 

postavení rodičů zatlačováno do pozadí silným vlivem vrstevnické skupiny, jejíž 

hodnoty jsou určovány stále více vlivem hromadných sdělovacích prostředků (Možný, 

2002, s. 17). 

Bassara (2013) ve svém článku uvádí, že rodinný život prochází drastickou proměnou. 

Abychom lépe porozuměli dnešním rodinám a tomu, jak se odlišují od rodin 

v minulosti, musíme se podívat na principy, jež je utvářejí.  Postmoderna ovlivňuje 

rodinu nejvíc. Rodinné vazby už nejsou tak silné jako dříve. Důraz na autonomii 

každého člena rodiny vede k hledání osobního naplnění.  
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Naplnění v rodině se stalo důležitějším než závazky vůči ní. Rodičovství se obecně 

představuje spíše jako určitá technika. Rodiče potřebují elementární základy péče o dítě. 

 Děti jsou v postmoderní době považovány za kompetentní osoby, které můžete 

připravit na setkání se světem a ne je před ním chránit. Možný (2002, s. 205) píše, že 

rodičovský vztah je posledním vztahem, který nelze vzít zpět, jediným přetrvávajícím 

primárním vztahem, jenž je fatálně nezrušitelný a dítě je tedy bráno jako překážka 

znemožňující individualizaci. 

„Postmoderní rodina se vyznačuje pluralismem, demokracií, náboženskou svobodou, 

konsumním životním stylem, mobilností a stálým přístupem k informacím si uvědomují 

existenci mnoha věroučných přesvědčení, různorodost reality jakož i pronikání 

a vzájemné ovlivňování mnoha světových názorů. Je to společnost, která ztratila víru 

v absolutní pravdu; pravda se stala předmětem volby. 

V životě rodin si můžeme všimnout nejméně tří trendů: 

 lhostejnost mládeže v otázkách rodinných vazeb; 

 nedostatek stability v životě manželů; 

 náhrada pojmu „rodinné hnízdo “tzv. zrovnoprávněním žen“ Bassara (2013). 

Z praxe v DMD se ukazuje, že právě ono „já“, které převažuje nad „my“, je velký 

problém. Manželství, ale i partnerství je pro mnohé tak velkou zodpovědností, kterou 

nezvládají, na kterou nejsou připraveni, často nemají ze své rodiny žádný model 

funkčního soužití rodiny. Také můžeme souhlasit s Možným, že děti jsou brány jako 

překážka znemožňující individualizaci. V DMD se jedná především to, že matky často 

používají děti jako „štít“ nebo výmluvu proč nelze určité věci řešit. Jedná se především 

o zvyšování své kvalifikace, nástupu do zaměstnání. 

2.2 Rodina v Domově pro matky s dětmi 

Rodiny v DMD jsou většinou sociálně slabé. Rodiny, kde docházelo k fyzickému 

a psychickému násilí. Jedná se o neúplnou rodinu. Neúplnou rodinu definuje Jandourek 

(2001, s. 207) takto: „ je to rodina redukovaná rozvodem nebo smrtí otce, matky, obou 

rodičů nebo tvořená svobodnou matkou a dítětem“. Bujnová (2005 s. 40-45) píše, že 

neúplné rodiny jsou domácnosti tvořené jedním rodičem s dítětem nebo dětmi. Přičemž 

rodiny s jedním rodičem představují stále častější rodinný typ. 
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 Model tradiční rodiny, znají uživatelky i jejich děti jen velmi málo. Uživatelky jsou ve 

většině případů rozvedené, nebo samoživitelky. Nejsou zde vytvořeny vztahy s otcem 

dítěte, prarodiči ani s jinými příbuznými. Pracujeme s ženami, na kterých se podepsal 

model jejich dětství. Vyrůstaly v dysfunkčních rodinách a tento model si uchovaly do 

svého života, který opakují. Je potřeba si uvědomit, že pobyt v DMD není důvodem 

k odebrání dětí do ústavní péče.  

Ženy zabezpečují své děti, jak nejlépe umí a jak je v jejich možnostech. Raději budou 

žít na okraji nouze, než dát děti do ústavní výchovy. I když ženy zajišťují ve většině 

pouze biologickou funkci rodiny, dětem je s matkou dobře a ve vyhrocených situacích 

drží spolu. Jsou závislé na sociálním systému a jen těžko se z něj umí nebo chtějí 

vymanit. S pojmem sociálně ohrožená rodina pracují Bechyňová, aj. (2008, s. 53) takto 

je označována rodina, kde se objevují tyto rizikové faktory: nezaměstnanost, špatná 

ekonomická a sociální situace, nízký společenský status, nevyhovující bydlení, aj. 

Rizika neúplné rodiny zdůrazňuje také Matoušek (2005. s. 44–47), který považuje 

skloubit dostatečně finanční zajištění rodiny, výchovu a péči o děti za velmi zatěžující 

pro jednoho rodiče.  

Podle Kalábové (2011a, s. 66) „zažití úcty v rodině je základem pro rozvoj sebeúcty, 

odpovědnosti k pečování o rozvoj osobnosti vlastní, ale také všech ostatních členů 

rodiny (úcta mezigenerační – heideggerovské transgenerační přenosy)“. Většina matek 

si vůbec neuvědomuje následky toho, že děti byly svědky domácího násilí, nebo že 

samy děti byly také týrány. Vázne komunikace mezi matkami a dětmi, matky neumí 

nebo nechtějí s dětmi o tíživé situaci mluvit, vysvětlit jim co se děje. Některé matky si 

myslí, že děti musí dané situaci porozumět, z důvodu toho, že děti situaci v rodině 

zažily a byly svědky toho, co se stalo. Kalábová (2011b, s. 52) píše, že v životě 

vyrůstáme z vlastní minulosti do vlastní budoucnosti, v každém teď projektujeme své 

příště a tak se pohyb klade jako průběh v okamžiku. Bez minulosti bychom postrádali 

identitu v čase. Náš horizont života se přímo odvozuje z tradice, není rigidním 

souhrnem obyčejů, ovládá ho originalita a překvapení. 
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2.2.1 Vstup do školy 

Velmi zásadním sociálním mezníkem je vstup do první třídy, zároveň je i velkou 

změnou v životě dítěte i celé rodiny. Dítěti velice záleží na tom, aby rodiče měly zájem 

o jeho školní práci, aby s ním sdílely jak úspěchy, tak neúspěchy a aby cítilo, že jsou na 

jeho straně, že mají v rodičích oporu. Je ovšem důležité si uvědomit, že vstup do školy 

sebou přináší stresové situace ve formě školní zátěže. Dítě se stává součástí vztahů 

s vrstevníky, školy, rodina, které na něj vytváří určitý tlak. Tento mezník a postoj ke 

vzdělání vidíme z praxe z DMD jako zásadní. 

Klíčové pro vzdělávání dítěte je, jakou hodnotu jejich rodiče ve vzdělání vidí. Je třeba si 

uvědomit, že rodina zaměřená pouze na výkon, také může v dítěti vyvolávat stres, že 

neobstojí, nezvládne to, co se od něho očekává. Naopak rodina, které nemá prioritně 

nastavenu hodnotu vzdělávání, může u dítěte vyvolat nejen stres z nezvládnutí učiva, 

ale celkový nezájem o učení, svou budoucnost. Právě ona propojenost škola/rodina je 

pro žáka velmi důležitá a pro pedagoga někdy při jednání s rodinou náročná a nelehká.  

Podle Krause (2008, s. 79) je rodina nepostradatelnou a těžko nahraditelnou institucí 

pro dospělého člověka, natož pro dítě. Je nezastupitelná při předávání hodnot, 

z generace na generace, funguje jako nejvýznamnější socializační činitel. Vágnerová 

(2000, s. 267) popisuje školní věk jako další fází přípravy na život ve společnosti, 

respektive, její variantou, která může být ze sociálního hlediska rozhodující. Především 

to, že úspěšnost uplatnění ve škole předurčuje i pozdější společenské zařazení 

v dospělosti. 

Školní zátěž 

Se vstupem do školy také souvisí školní zátěž. Zde hraje velkou roli osobnost pedagoga, 

který by měl vytvářet příznivé podmínky pro zdárné zvládnutí výuky, podporovat 

pozitivní klima ve třídě, měl by umět žáka povzbudit, zajímat se proč a co se s žákem 

děje. Důležité je znát žákovo rodinné prostředí a spolupracovat s celou rodinou. Což je 

velmi náročné, především s rodinou, která nemá vzdělání nastaveno jako svoji prioritu.  
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„Školní zátěž působí během školní docházky, žák čelí požadavkům učitelů, nárokům 

rodičů, spolužáků, snaží se udržet tempo výuky i požadovanou kvalitu činnosti. 

Jakékoliv znevýhodnění dítěte v roli žáka vede k neúspěchu, kárání a trestům ze strany 

rodičů a učitelů a následně k větší zátěži a stresu. Handicapem může být i talent, pokud 

nejsou zajištěny odpovídající podmínky pro jeho rozvoj“ (Čáp, Mareš 2001, s. 527–

 528).  

Školní úspěšnost 

Školní úspěšnost žáka je vázána nejen na samotné hodnocení známkou ve škole 

a zvládnutí učiva samotného. Žák se stává součástí vzájemných vztahů žák, vrstevníci, 

škola, rodina, které mohou pozitivně i negativně ovlivňovat žákovu úspěšnost. 

Pedagogický slovník Průchy, aj. (2009, s. 303) definuje školní úspěšnost jako 

„zvládnutí požadavků kladených školou na žáka, které se projevuje v pozitivním 

hodnocení jeho prospěchu a jejím výsledkem je dosažení vzdělávacích cílů. Není pouze 

dílem žáka a jeho schopností a píle, ale také dílem učitele, resp. jejich součinností. 

Moderní pedagogika upozorňuje, že školní úspěšnost je ovlivněna i rodinným 

a sociokulturním prostředím, klimatem školy a třídy.“ 

Právě nástup do školy, který sebou nese plno nových věcí, radostí, ale především 

povinností a zodpovědnosti, důležitým prvkem je rodina. Zde záleží na prostředí, 

v kterém dítě vyrůstá, na požadavcích, které jsou na dítě rodiči vkládány. 

Nepostradatelný je i vzájemný vztah dětí a rodičů. Podle Matějčka (2007, s. 61) 

„jestliže dítě jednou vstoupí do školy, vstoupí tím škola do života rodiny a má tendenci 

tam setrvat dlouhá léta“. 

Školní neúspěšnost 

Neúspěch ve škole může mít mnoho příčin, nejde jen o samotné nezvládání učiva, ale 

i o souhru s vrstevníky, dobré rodinné zázemí. Neúspěch podle Pedagogického slovníku 

Průcha, aj. (2009, s. 300) definuje jako „podprůměrné až nevyhovující výsledky 

školního hodnocení. Z širšího hlediska se jedná o selhávání dítěte v podmínkách škol 

nejen špatným prospěchem, ale také vytvářením negativních psychických postojů 

a emočních stavů ve vztahu k učení, učitelům a vzdělání vůbec. Charakteristickým 

příznakem bývá strach ze školy nebo naopak záškoláctví.“  
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Helus (2007, s. 217) uvádí: „Zaostávání dítěte co do školní úspěšnosti je často dáno ne 

primárními danostmi, které nelze ovlivnit (jako např. poškození mozku, ale 

sekundárními vlivy, jako je způsob rodinné péče, výchovný styl, málo podnětné 

aktivující prostředí.“.   

Podle Traina (2001, s. 65) u dětí, které se často se svou matkou stěhují, střídají školní 

prostředí a nemají stálé zázemí, mohou nastat problémy ve výchově, ve školním 

prospěchu a v celkovém postoji k životu. Některé děti se přizpůsobují snadno, jiné 

bývají změnami prostředí a ztrátami kamarádů postiženy. Reakce na změnu třídy 

mohou být nepříznivé.  

Rodina je pro dítě nejen zdrojem podnětů, ale měla by být i místem, kde se dítěti 

dostává podpory jak při úspěchu či případné neúspěchu nejen ve škole. Z praxe 

z Domova pro matky s dětmi (dále jen DMD) vyplývá, že mnohé matky neví, jak 

podpořit své dítě při úspěchu či neúspěchu. V oblasti školy a vzdělávání je to především 

z důvodu toho, že vzdělání pro mnohé z nich není důležité, není jejich prioritou. 

Školní neúspěšnost je u dětí z DMD častý problém. Většina uživatelek služby mají 

nevyjasněné vztahy s rodinou, prochází rozvodem, neudržují vztah s rodiči, prarodiči. 

Procházejí velkou psychickou zátěží. Podle Teybera (2007, s. 38) „se to odráží, jak 

v raném, tak v pozdějším životě dítěte. Zpravidla se u dětí objeví dlouhodobé problémy, 

například zhoršený prospěch ve škole, neschopnost vycházet s kamarády, vzdor vůči 

učitelům a autoritám a z toho vyplývající neposlušnost.“ 

Z praxe z DMD lze souhlasit s Trainem, že důvodem školní neúspěšnosti bývá 

především častá změna školy. Děti se neumí rychle zorientovat v novém prostředí, které 

na ně vytváří nové požadavky. U některých starších dětí zjišťujeme základní nedostatky 

v učivu, a tak s nimi triviální věci z prvního stupně v rámci doučování řešíme třeba 

v šesté třídě. Některým dětem zase chybí diagnostika poruch učení a chování.  

V takových případech se snažíme zprostředkovat spolupráci s pedagogicko-

psychologickou poradnou nebo se speciálně pedagogickým centrem. Děti z DMD mají 

vyšší riziko k sociálně patologické činnosti. Především se jedná o děti bez zájmu, děti, 

které mají neúplné rodiny, nebývají přijaty ve skupině vrstevníků z důvodu sociálního 

handicapu. Pokud, mají preventivní programy fungovat, je nutné se zaměřit na problém 

dětí jako na celek.  Nabízet v rámci sociálního programu aktivity pro celou rodinu. 
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3 INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 

V této části si představíme individuální plánování s uživatelkou služby v DMD. Dále si 

zde představíme aktivity, které Domov nabízí v rámci Sociálního programu. Popíšeme 

si nejčastější sociálně patologické jevy. Budeme vycházet z pojetí autorů Kalábové, 

Jůvy, Průchy, Sochůrka, dokumentů Domova a občanského sdružení Acorus. 

Do obtížné životní situace se může dostat každý člověk. Záleží jen na něm, jak dokáže 

tuto situaci vyřešit. Může se stát, že neví nebo neumí danou situaci vyřešit sám, není si 

jistý svými kroky a rozhodnutím. Neví na koho se obrátit nebo kdo by ho mohl 

podporovat v jeho postupném řešení nelehké situace.  

Domov pro matky s dětmi poskytuje sociální služby pro ženy, které se ocitly v tíživé 

životní situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Jsou to ženy, které opustil partner, 

rozpadlo se manželství, samoživitelky, těhotné ženy. Ženy, které se staly obětí 

domácího násilí a mají v péči nezaopatřené děti. Zde použijeme citát Henry Ward 

Beechera, který uvedla Kalábová (2011b, s. 55). Myslíme si, že vypovídá o hodnotě 

a uvědomění si životní cesty každého z nás. „Bůh se nikoho neptá, jestli chce žít. 

Nemáme na vybranou. Musíme ten dar přijmout. Jediné, o čem rozhodujeme, je jak žít“. 

Pokud zájemkyně o službu podepíše Smlouvu o ubytování, stává se uživatelem služby. 

Sociální služby vycházejí z požadavků uživatele a v průběhu je nutné jejich účinnost 

vyhodnocovat, případně hledat vhodnější, formy a metody. Základem je individuální 

plánování s aktivní účastí uživatele. Uživatel není jen pasivním příjemcem služby, ale 

rovnocenným partnerem. Uživatelka je vnímána jako osobnost s přirozenou vztahovou 

sítí, která vstupuje do služby dobrovolně na základě vlastního rozhodnutí. Rozhoduje 

o tom, jaké služby využije, zda celé spektrum, nebo jenom některé služby. Při 

poskytování sociální služby je důležitou složkou respektování práva na svobodné 

rozhodování. Uživatelky mnohdy potřebují najít potřebnou energii ke zvládnutí svých 

rozhodnutí. Najít význam svých rozhodnutí.  Překonat strach ze špatných rozhodnutí. 

Důležitá je podpora při hledání možných kroků, které by posunuly uživatelku k cíli, 

k vyřešení své situace a dostávání zpětné vazby, která může uživatelku posunout blíž 

k jejím cílům, nebo tyto cíle aktualizovat. Kalábová (2011a, s. 60) píše, že každá 

přetavená prohra do zkušenosti se zároveň stává výhrou. Na základě této zkušenosti, je 

možné se odrazit k novým možnostem. 
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3.1 Individuální plán 

Tato část je zpracována podle Vnitřní směrnice Domova (DMD 2013b) Individuální 

plánování. Individuální plán uživatelky (IP je přílohou č. 2) je systematický a cyklický 

program práce s uživatelkou.  

Správnou motivací klíčový = sociální pracovník aktivuje uživatelku k činnostem, které 

umožňují konkrétní posun v řešení současné krizové situace. Výsledkem je sociální 

začleňování. 

Osobní karta uživatelky 

 Individuální plán vychází z Osobní karty uživatelky (Osobní karta je přílohou č. 1). 

Ta je součástí Osobního spisu uživatelky. 

 Část A – vyplní uživatelka po podepsání Smlouvy. 

 Část B – je možné vyplnit současně s částí A, nebo po dohodě s uživatelkou později. 

Vše je velmi individuální a závislé na možnostech a schopnostech uživatelky. 

 Upřednostňujeme vlastnoruční a samostatné vyplnění uživatelkou. Na požádání 

uživatelkou vyplní osobní kartu společně sociální pracovník s uživatelkou. 

 Osobní karta je uložena fyzicky v Osobním spisu uživatelky a elektronicky ve 

spisovně DMD. V osobní kartě se objeví také první formulace cíle žadatelky pro 

sestavení individuálního plánu. 

Individuální plán a jeho tvoření 

 IP se vytváří na společných pravidelných schůzkách uživatelky a klíčového 

pracovníka. 

 Uživatelka je rovnocenným partnerem pracovníka. 

 Úvodní IP se sestavuje při prvním rozhovoru po uzavření Smlouvy o ubytování.  

 Individuální plán obsahuje časové údaje – na jaké období, termíny dalších schůzek, 

termín schůzky vyhodnocení IP za dané období, kdo je zodpovědný za plnění úkolů. 

 

 



 34 

 Pracovník pomáhá uživatelce dobře formulovat cíle tak, aby: vycházely z potřeb  

       a možností uživatelky, byly pro ni významné a přínosné, byly konkrétní,  

       dosažitelné, šly vyhodnotit, byly v možnostech nabízené služby. 

 Po schůzce dostane uživatelka písemně zpracovaný IP, aby se podle něj mohla řídit. 

 Pracovník se s uživatelkou schází k naplňování jednotlivých kritérií z IP s podporou, 

jakou uživatelka vyžaduje. 

 IP je sestavený ze dvou částí a vychází z individuálních potřeb uživatelky.  

 Pracovník plánuje společně s uživatelkou a v případě potřeby uživatelky reaguje na 

možné změny v osobních cílech, potřebách a zdravotním stavu. 

 Pracovník diskutuje s uživatelkou, probírají různé možnosti řešení, upozorňuje na 

možná rizika. 

a) cíl uživatelky 

 Cíl si stanoví sama uživatelka, považuje ho za nutný a důležitý. 

 K tomuto cíli si uživatelka sestavuje pracovní kroky (kritéria), podle kterých se pak 

hodnotí, zda splnila požadovaný úkol, popř. co bránilo k jeho splnění. 

 Uživatelka má právo na samostatné rozhodování. 

 Uživatelka má právo a možnost změnit svůj osobní cíl. 

b) doporučení 

 Tento úkol nemusí být totožný s přáním a cílem uživatelky. Je to pohled DMD jako 

zařízení, na čem by měla uživatelka pracovat. 

 Uživatelka sama zváží, zda se chce tomuto směru věnovat nebo nikoliv. 

Individuální plán a jeho plnění 

 Uživatelka má dostatek času na plnění svých úkolů. 

 Pracovník se s uživatelkou domluví na termínu hodnocení a další frekvenci schůzek. 

V průběhu daného období se na vzájemné požádání schází sociální pracovník 

s uživatelkou a průběžně plní jednotlivá kritéria, zajišťují potřebné dokumenty. 
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 Pracovník podporuje uživatelku v průběžném plnění svých úkolů, pomáhá 

s dodržováním termínů v případě, že by mohlo dojít k ohrožení z důvodů nesplnění 

jistých termínů (např. - nedodání formulářů a podkladů pro získání sociálních dávek 

vede k finanční tísni uživatelky). 

 Pracovník pružně reaguje a v případě potřeby „přimotivuje“ uživatelku v plnění 

úkolů. 

Individuální plán hodnocení 

 Hodnocení IP probíhá zpravidla 1 x měsíčně – vše je závislé na možnostech 

a schopnostech uživatelky. 

 Uživatelka má právo přizvat si k IP osobu, které důvěřuje, která jí může pomoci 

v plnění cílů. 

 IP vyhodnocuje sama uživatelka. 

 Pracovník během rozhovoru zaznamenává vyhodnocení uživatelkou a následně pak 

doplní do elektronické podoby. Tento zápis následně předá uživatelce a společně jej 

konzultují (např. zda pracovník pochopil a přesně popsal její vyjádření) Po 

vzájemném vyjádření uživatelka podepíše vyhodnocený IP. 

 Na hodnocení zároveň navazují a vyplynou úkoly na příští období. Uživatelka 

zároveň dostává písemně vypracovaný plán na další období. Tento plán má 

uživatelka u sebe a podle něj postupuje. 

 Přehodnocení plánovaného cíle nebo změna v plánovaném postupu je přirozená 

a vychází z možností uživatelky. Tyto informace se zjišťují v rozhovorech 

s uživatelkou nebo z postřehů od ostatních pracovníků zařízení. 

Ostatní ustanovení 

 Uživatelka má možnost spolupráce s pedagogickým pracovníkem, který zajistí její 

děti v době rozhovoru se sociálním pracovníkem. 

 Při tvorbě a hodnocení IP má sociální pracovník možnost konzultace kasuistiky 

s pracovním týmem Domova při pravidelných odborných supervizích (1x měsíčně) 

nebo na intervizích s pracovníky (dle možností týmu denně při předávání informací 

a služby). 
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 Pracovníci mají k dispozici zápis z odborných supervizí, kde je sdělen cíl uživatelky 

a kroky k jeho naplnění. Ostatní pracovníci zapisují, jak podporují uživatelku 

v plnění IP. Zápis konzultují se sociálním pracovníkem. 

 Při řešení problémového IP má sociální pracovník možnost využít konzultace 

interního supervizora Diakonie ČCE. 

 Sociální pracovník průběžně monitoruje vývoj plnění IP v Průběžném záznamu 

uživatelky. Tento dokument slouží k sestavování informací o průběhu pobytu a je 

podkladem pro další možné prodloužení Smlouvy. 

 IP je vyhotoven ve dvou stejnopisech (1x pro uživatelku, 1x v osobním spisu 

uživatelky). 

 Stejnopisy jsou podepsané oběma stranami. 

 Přístup k IP a právo zapisovat má pouze sociální pracovník, v její nepřítomnosti 

vedoucí DMD nebo pedagog v době zastupování (DMD 2013b). 

Při poskytování sociální služby je důležitou složkou respektování práva na svobodné 

rozhodování. Každý máme nastaven svůj hodnotový systém. Tento osobní systém 

hodnot se může měnit vzhledem k okolnostem, které nás v životě mohou potkat. 

Priority člověka se mohou změnit a je nutné nastavení nových kroků k dosažení cíle. Ke 

změnám je nutná aktivizace, podpora sebedůvěry a snahy hledání vlastní cesty k řešení 

současné situace. Nepříjemné pocity spojené s nejistotou, mohou vyvolávat pocit 

marnosti, bezmocnosti a nemožnosti najít správné kroky a dosáhnout tak požadovaného 

cíle. Někdy se může stát, že dosažení cíle jde velmi pomalu a problém zůstává stále 

nevyřešen. Proto je při poskytování služeb Domova pro matky s dětmi také důležité 

dodržování diskrétnosti při jednání s uživatelkou a individuální přístup při řešení 

problémů jednotlivé uživatelky.  

Samozřejmě nelze ani opomenout fakt, že veškeré činnosti musí být řádně zapsány do 

všech možných formulářů. Někdy se může stát, že jsme zahlceni takzvaným 

papírováním a zapomínáme na to hlavní, že uživatel je především člověk, osobnost, 

který má své sny, přání, trápení. A my se najednou nacházíme v roli rozhodce, nebo 

dokonce i soudce, který to vidí ze svého pohledu, nebo dokonce jen z pohledu nutných 

formulářů. 
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Ale otázkami zůstává to: Co o uživatelce vlastně víme? Máme plno „nutných 

formulářů“, které je potřeba vyplnit, ale v žádném z nich nenajdete otázku „Jak se 

cítíte? Co je pro vás důležité? Kdo je pro vás důležitý? Je také nutné zdůraznit, že 

z praxe v DMD vyplývá i to, že některé uživatelky se velmi rychle naučí říkat, co 

chceme slyšet, ale jejich situaci to nevyřeší, nehne se z místa. My pak často mluvíme 

o nemotivovaném uživateli, ale on je motivovaný, bohužel jinak než to chceme slyšet 

my.  

Právě proto, že neznáme jeho pravé potřeby, ani pravý cíl. Jde o to pokusit se co nejvíce 

postřehnout jeho potřeby a na nich stavět a snažit se mu podporou a radou ukázat 

možnou cestu. Což je velmi těžký úkol pro obě strany, uživatele i poskytovatele služby.  

3.2 Sociální program 

Sociální program (přílohou č. 3 je sociální program) je součástí Smlouvy o ubytování. 

Uživatelka má možnost si vybrat v čem potřebuje podporu od pracovníků DMD. 

Sociální program je podle pracovníků podkladem k individuálnímu plánování. V rámci 

individuálního plánování si pak uživatelka rozplánuje se sociálním pracovníkem 

jednotlivé kroky ke svým cílům. Sociální program je rozdělen do pěti základních 

oblastí: 

 Sociální oblast 

 Finanční oblast 

 Pracovní oblast 

 Následné bydlení 

 Děti, rodina, zdraví 

Sociální program v DMD nabízí aktivity, které přispívají nejen k řešení tíživé situace 

uživatelky služby a jejich dětí, ale napomáhá také k prevenci sociálně patologických 

jevů. Za důležité také považujeme nastavení volnočasových aktivit tak, aby nejen 

ukázaly, jak lze smysluplně trávit čas, ale aby poodhalily dětem a jejich matkám jejich 

silné stránky, to v čem jsou dobří a také ukázaly, učily je porozumět sobě v tíživé 

situaci, ve které se nacházejí. Tyto aktivity mají za cíl posilovat vztah, matka – dítě, 

podporovat rodinu jako celek.  
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Aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů: 

 rozhovory s dětmi a matkami; 

  pořádání odborných besed;  

 preventivní programy pro děti pořádané studentkami střední pedagogické školy;  

 společné volnočasové aktivit pro matky a děti; 

 volnočasové aktivity pro děti; 

 využívání terapií – arteterapie, muzikoterapie, canisterapie,  

 využívání metody Scénotest; 

 využívání metody Videotréninku interakcí (VTI); 

 účast v soutěžích; 

 návštěva různých zařízení – knihovna, věznice (DMD 2013f). 

K volnočasovým aktivitám dětí z azylového domova se vyjádřila Žumárová (2012, 

s. 194) takto: Děti, které s matkou přicházejí do azylových domů, mají znevýhodněnou 

pozici nejen z hlediska trávení volného času. Jsou to děti, které si s sebou nesou zatížení 

v podobě rozvrácené rodiny, domácího násilí, mohou trpět nedostatkem lásky i financí. 

Je to pro ně zcela nová situace, s níž si nemusí vědět rady. Zvykají si na novou školu, 

kamarády a také nové možnosti trávení volného času. Tyto možnosti někdy mohou 

vnímat pozitivně (větší nabídka aktivit) nebo negativně (přijdou o své současné aktivity 

a nových není dostatek). 

Uživatelkám a jejich dětem jsou také nabízeny pravidelné aktivity, které vycházejí ze 

Sociálního programu. V rámci preventivních opatření jsou uživatelkám nabízeny různé 

odborné besedy na posílení jejího sebevědomí, ale i posílení v oblasti péče o svůj 

zdravotní stav, péče o děti, řešení dluhů. Jedná se například o tyto: besedy s farářkou, 

programy prevence rakoviny prsu, protidluhové poradenství, beseda s dětskou lékařkou 

a jiné. Prevence je soubor opatření zaměřených na předcházení nežádoucích sociálně 

patologických jevů (Průcha aj., 2009, s. 178). Preventivní charakter mají také 

aktivizační činnosti pro uživatelku a její děti, zde se v rámci různých činností učí 

vzájemné spolupráci, sdělování si svých pocitů, umění si spolu povídat, hrát a něco 

vytvořit.  
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V DMD jsou připravovány tyto společné činnosti arteterapie, canisterapie, zábavná 

odpoledne a jiné. Pro děti jsou pak připravovány volnočasové aktivity pro předškolní 

a školní věk Dětský koutek. Programy jsou vždy pořádány podle aktuální potřeby 

uživatelek, témata vychází i z jejich nápadů a návrhů, které mají možnost přednést na 

pravidelných pátečních schůzkách.  

Za důležité také považujeme ono hledání nových možností a forem práce s uživatelkou 

a jejími dětmi. V DMD využívají například metodu Videotréniku interakcí. V současné 

době začínají využívat v DMD metodu Scénotestu, která má pomoci k lepšímu náhledu 

na uživatelku a její děti a podle toho s ní dále pracovat. Tyto metody si v této práci také 

popíšeme. Všechny tyto podpůrné aktivity jsou zaměřeny na podporu uživatelky a jejich 

dětí, na podporu při vlastním volním rozhodování, na aktivitu a motivaci, na schopnost 

aktivizace úsilí při hledání cílů, na vytrvalost při překonávání překážek. Především 

vycházíme z toho, že je důležité pracovat s rodinou jako celkem. 

3.3 Sociálně patologické jevy 

Sociální patologie 

Podle Jůvy aj. (2001, s. 89) je sociální patologie „souhrnný pojem pro nezdravé, 

nenormální, obecně nežádoucí společenské jevy, tzn. společensky nebezpečné, 

negativně sankcionované formy deviantního chování. Vznik a existence sociálně 

patologických jevů je výslednicí působení faktorů biologických, psychologických, 

sociálních, kulturních a dalších.“ Jak uvádí Sochůrek (2009, s. 8–10), „v současné době 

jsou sociálně patologické jevy studovány a označovány jako sociální deviace. Tento 

termín znamená porušení nebo podstatnou odchylku od některé sociální normy nebo od 

skupiny norem, nerespektování požadavků, které jsou na určitou skupinu nebo 

individuum kladeny určitou normou nebo souborem norem“. 

Sociální deviace 

Sociální deviace podle Sochůrka (2009, s. 11) znamená „širší pojem. Na rozdíl od 

sociální patologie i v rozdělení sociálních deviací na negativní a pozitivní. Cílem tohoto 

členění je poukázat na skutečnost, že sociální deviací je každá odchylka od normy. 
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Proto rozlišujeme: 

 pozitivní deviace (např. abstinenci nebo vegetariánství jako jediný správný způsob 

života); 

 negativní deviace (např. alkoholismus, drogové závislosti).“ 

Toto potvrzuje i Průcha, aj. (2009, s. 50), který píše, „že ze sociologického 

i pedagogického pohledu může jít jak o odchylku negativní, tak o odchylku pozitivní.  

Hodnocení toho, co je, deviace závisí na tom, kdo hodnotí, na kritériích, která používá, 

na sociálním kontextu deviace, na sociálních normách, míře sociální kontroly“.  

3.3.1 Sociálně patologické jevy v Domově pro matky s dětmi 

Zde si popíšeme s jakými sociálně patologickými jevy se v DMD setkáváme nejčastěji. 

Je důležité si uvědomit, že již samotný pobyt v Domově je pro uživatelku a její děti 

velmi obtížný a psychicky náročný. Právě proto se práce v DMD zaměřuje na práci 

s celou rodinou. Jak jsme již psali, uživatelka služby má možnost výběru pro řešení své 

situace z nabídky ze sociálního programu.  

Nejčastější sociálně patologické jevy v Domově: 

 Domácí násilí 

 Dluhová problematika 

 Nezaměstnanost  

 Záškoláctví 

 Šikana 

Všechny tyto jevy spolu úzce souvisí. Pokud žena a její děti jsou obětmi domácího 

násilí, a musí vyhledat služby Domova. Tak se ve většině případů se dostávají do 

kolotoče finanční neschopnosti ne-li chudoby. Jde především o to, že ženy jsou na 

mateřské dovolené a nemají možnost zaměstnání. Záškoláctví je častým jevem, ale spíše 

se setkáváme se záškoláctvím s vědomí rodičů.  
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Šikana je pak ve většině případů vyústění především sociální odlišnosti, děti z DMD 

nechodí na obědy, nenavštěvují zájmové kroužky, ve většině nejsou přijaty ve 

vrstevnické skupině. V této práci se tedy zaměříme na domácí násilí a záškoláctví, 

popíšeme si práci s uživatelkou služby a jejími dětmi. 

Domácí násilí 

Domácí násilí je jedním z hlavních důvodů proč ženy do Domova přichází, ve většině 

případů je to ale skryté domácí násilí, které se rozkryje až při práci s uživatelkou. 

„Literatura uvádí, že ženy jsou nejčastějšími oběťmi domácího násilí, a to až z 92–98%“ 

(Acorus 2013).  

Z praxe v Domově vyplývá, že uživatelky mají mnohdy model násilí vžitý za běžný 

z biologické rodiny. Proto jim občasné fyzické násilí a urážky přijdou normální. Ze 

statistik DMD vyplývá, že od roku 2011 do roku 2013 jako důvod k pobytu uvedlo 

domácí násilí pouze 12 žadatelek o službu. Při individuální práci s uživatelkou se 

ukázalo, že více jak polovina žen zažila domácí násilí. Je nutné si také uvědomit, že 

většina uživatelek služby má domácí násilí spojené pouze s bitím, ale už si vůbec 

neuvědomují, že násilí může mít více forem. 

Acorus (2013), občanské sdružení na pomoc obětem domácího násilí definuje domácí 

násilí takto: „Domácím násilím se zpravidla označuje týrání a násilné jednání, 

odehrávající se mezi osobami blízkými žijícími spolu ve společném bytě nebo domě, 

kdy jedna násilná osoba získává a udržuje nad druhou moc a kontrolu. Jedná se 

o fyzické i slovní útoky, tělesné týrání, omezování osobní svobody, vydírání, sexuální 

zneužívání, výhružky apod. Toto chování vyvolává trvalý strach oběti ze svého 

trýznitele, což umožňuje násilníkovi udržovat nad obětí neomezené mocenské postavení 

a donutit ji, aby se podřídila jeho vůli.  

Kontrolu veškerého života oběti uplatňuje násilník jako svůj samozřejmý nárok. 

V širším slova smyslu lze za domácí násilí považovat veškeré násilí v rodině 

a domácnosti. V tomto smyslu je pak za násilí v rodině považováno jakékoli jednání či 

opomenutí, které negativně ovlivňuje nebo poškozuje oběť, narušuje její psychickou 

stabilitu a integritu, poškozuje rozvoj její osobnosti nebo omezuje svobodu“. 
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Domov s tímto občanským sdružením spolupracuje a uživatelky služby Acorus se 

stávají posléze uživatelkami Domova. Dále Domov v oblasti domácího násilí 

spolupracuje s Intervenčním centrem Spirála. V rámci domácího násilí je důležité 

pracovat s ženou i s jejími dětmi, které jsou většinou svědky domácího násilí.  

Acorus (2013) uvádí, že v rodinách se domácí násilí v 69% odehrává za přítomnosti 

dětí. Nutno podotknout, že některé organizace zabývající se domácím násilím, udávají 

vyšší procento a podle jejich údajů bývají děti svědky domácího násilí až v 80%. 

Každopádně lze konstatovat, že přítomnost dětí v případech domácího násilí je vysoce 

ohrožující a narušuje jejich zdravý vývoj. 

Prioritní práce s uživatelkou Domova, která zažila domácí násilí: 

 „zajištění bezpečí (oznámit napadení policii, vyhledat lékařskou pomoc); 

 podat předběžné opatření na svěření dítěte do péče matky; 

 zajistit finanční prostředky na živobytí; 

 potravinová pomoc (spolupráce s potravinovou bankou); 

 zajistit psychoterapeutickou pomoc; 

 zajistit školu pro dítě/ děti“ (DMD 2013d). 

Dále se v průběhu pobytu a v rámci individuálního plánování mapují dluhy uživatelky 

služby. Většina uživatelek má pohledávku právě z důvodu toho, že jejich partner je 

donutil brát si půjčky, které nejsou schopné splatit. Sociální pracovnice Domova je 

proškolena v dluhovém poradenství a je schopna uživatelkám předat základní 

informace. Pro další práci předává uživatelkám kontakty na poradny pro dluhové 

poradenství, nebo pracovnice této poradny uspořádají besedu v Domově. 

Při práci s uživatelkou a jejími dětmi jde především o zajištění bezpečného prostoru pro 

řešení jejich situace, zmapovat všechny možnosti pro práci s nimi jako rodinou. 

V současné době, jak již bylo zmíněno, v DMD pracují s metodu Scénotestu, která také 

napomáhá při práci s celou rodinou. Z praxe z Domova se ukazuje, že velkým 

nedostatkem je právě odborná psychologická či psychiatrická pomoc, kdy čekací doby 

u těchto odborníků jsou 2 až 3 měsíce.  
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Záškoláctví 

Jak jsme již uvedli, problém záškoláctví patří v Domově k jednomu ze zásadních, který 

s uživatelkou služby a jejími dětmi řešíme. Jedná se především o záškoláctví s vědomím 

rodičů. Podle pedagogického slovníku je záškoláctví „ jev, kdy se žák úmyslně, bez 

omluvitelného důvodu a bez vědomí (popř. souhlasu) rodičů nezúčastňuje vyučování 

a zdržuje se mimo domov "(Průcha, aj. 2009, s. 310). 

O záškoláctví s vědomím rodičů píše i Kyriacou (2005, s. 44) „záškoláctví s vědomím 

rodičů popisuje takto: „Jde o dny, ve kterých žák zůstal doma a rodiče o tom ví. Rodiče, 

kteří se podílejí na této formě záškoláctví, mají odmítavý postoj ke škole, nebo přílišnou 

slabost ve vztahu k dítěti. Vágnerová (1988, s. 73) uvádí, že důvodem záškoláctví může 

být to, že vyrůstá ve společnosti, kde není pravidelná docházka do školy normou a ani 

významnou hodnotou. Podle Sochůrka (2001, s. 21) může být motivem i únik od 

šikanujících spolužáků, výjimečně strach z učitele. Uvádí: „Obecně lze říci, že se 

záškoláctví dopouštějí děti, které nemají dostatečnou schopnost obrany proti zátěži. Děti 

nechodí přímo za školu, ale předstírají nemoc či nevolnost.“ 

Z praxe v Domově lze s těmito tvrzeními souhlasit. Příčinou potíží bývá dost často 

negativní postoj rodiny ke vzdělání. Většina uživatelek služby má pouze základní 

vzdělání. Vzdělání pro ně není prioritní a povinná školní docházka jejich dětí je pro ně 

nepříjemnou povinností. Proto se často v DMD objevuje fakt, že děti nechodí 

pravidelně do školy a matky jim jejich absence omlouvají. Jedná se vždy o 1 až 

2 nevolnosti a různé bolesti hlavy a břicha. Ve spolupráci se školou a OSPOD pak tyto 

absence řeší s uživatelkou a  jejími dětmi. Nejčastějším řešením je, že veškeré absence 

musí být řádně omluveny od lékaře.  

Z praxe z DMD také vyplývá, že pokud je dítě již na střední škole, často právě kvůli 

těmto absencím školu nedokončí. Nemá vzor, nemá pocit, že do školy musí a tak se, 

také dostává do kruhu nezaměstnaných. Zde hraje velkou roli vzor, který rodiče svým 

dětem předávají. Většina dětí z DMD totiž nikdy neviděly matku odcházet do práce, 

a tak žijí z „červených“ složenek, které přináší pravidelně doručovatelka až do domu.  
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Někdy dítě nemoc opravdu předstírá ze strachu ze školního prostředí a s tím spojené 

šikany. Šikanu pak řeší uživatelka služby přímo se školou a jejich zástupci. Domov 

v těchto případech funguje jako prostředník při řešení problému šikany. Za důležité 

považujeme práci s celou rodinou, preventivní opatření jsou tedy zaměřena na posílení 

vztahu matka – dítě, posílení sebedůvěry, vzájemné důvěry, komunikace mezi nimi. Jak 

již bylo zmíněno, v DMD jsou připraveny aktivizační činnosti, kterých mohou 

uživatelky a jejich děti využít.  

Dále je zde možnost přípravy na vyučování, takzvané doučování pro děti. Měnit zaběhlé 

hodnoty je nelehký úkol, a tak uživatelkám a jejich dětem nabízíme jiný pohled na věc 

a zdůrazňujeme důležitost vzdělání pro budoucnost její a jejich dětí. Klíčem k řešení je 

práce s celou rodinou.  

4 TERAPEUTICKÉ METODY POUŽÍVANÉ V DOMOVĚ PRO 

MATKY S DĚTMI 

V této části diplomové práci se budeme věnovat projektivní metodě Scénotestu 

a metodě Videotrénik interakcí, které jsou v nabídce služeb DMD. Tyto metody 

napomáhají při práci s uživatelkou a jejími dětmi. Především pomáhají při upevňování 

vztahů mezi matkou a dítětem, ale dávají i možnost uživatelkám náhledu na svoji 

tíživou situaci a možnost ji řešit. Pro matky a jejich děti představuje pobyt v Domově 

určitý úsek života, často však velmi důležitý. Pro pracovníky je azylový Domov místem 

především profesní seberealizace. Azylový Domov je složité společenství tvořené sítí 

vztahů, které se realizují ve vzájemné komunikaci. 

4.1 Scénotest 

Metodu Scénotestu si představíme z odborných publikací zakladatelky této metody 

Staabsové, dále Emmertové a Humpolíčka, který se této metodě věnuje a vede výcviky 

k osvojení této metody. Tento výcvik také absolvovala sociální pracovnice Domova. 

„Autorkou metody Scénotestu je Gerdhild Irmgard Elisabeth von Staabs (1901–1970), 

která jej rozvíjela od roku 1939. Scénotest rozvíjela od roku 1939 (první zmínka 

o metodě se objevuje ve 2. čísle časopisu „Zentralblatt für Psychotherapie“ v článku 

nazvaném „Spieltherapie“ z roku 1940).  
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15. března 1941 předložila Scénotest ke schválení komisi psychologů a lékařů 

berlínského pracovního úřadu, knižně zveřejnila informace o metodě (až) roku 1943 

(z důvodů války)“ (Humpolíček 2009, s. 62).  

Metoda Scénotest je řazena do testových metod, testů osobnosti, projektivních testů 

a testů volby, tedy manipulačních metod. Ve své práci se hlásila k psychoanalytické 

tradici Sigmunda Freuda a jeho žáků (Carla Gustava Junga a Alfreda Adlera) a také 

k neoanalýze (Haralda Schultze-Hencke). Psychoterapeutická aplikace Scénotestu není 

vázána žádným specifickým směrem (paradigmatem). Je „neutrálním nástrojem“ jehož 

konkrétní využití vyplyne z člověka, který je svým svébytným způsobem bude užívat 

(Humpolíček 2004, s. 4–10). 

 „Scénotest je projektivní diagnostická metoda, která byla původně vytvořena jako 

diagnostická pomůcka (test) pro děti a mládež, postupně však autorka metody Gerdhild 

von Staabs užívala metodu také v diagnostice dospělých a její hlavní přínos začala více 

spatřovat i v oblasti psychoterapeutické“ (Humpolíček 2004, s. 4).  K tomu uvádí 

Ermertová (1997, s. 18): Scénotest je metoda vytvářející hypotézy a je v první řadě 

využívána jako terapeutická pomůcka a v diagnostice má funkci popisnou a vysvětlující 

na úrovni tvoření hypotéz. „Scénotest je v současnosti nejvíce využíván v oblasti 

vývojové diagnostiky (např. Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Česko), dále v oblasti 

diagnostiky rodinných či sociálních vztahů a v psychoterapii dětí a dospívajících (např. 

s poruchami chování, pervazivními vývojovými poruchami, poruchami sociálního 

kontaktu ap.) a to jak pro krátkodobou tak středně i dlouhodobou (systematickou) 

psychoterapii“(Humpolíček 2004, s. 4). 

Mezi základní funkce Scénotestu patří funkce: 

 diagnostická; 

 popisná; 

 vysvětlovací; 

 klasifikační;  

 terapeutická (Humpolíček 2004, s. 69–71). 
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Scénotest tvoří krabice naplněná herním materiálem:  

Důležitou součástí Scénotestu je 16 figurek, vysokých 7 až 15 centimetrů. Jedná se 

o mužské a ženské figurky různých věkových kategorií, lišící se velikostí, oblečením 

a výrazem tváře. Jejich ohebnost umožňuje vyjádřit různá gesta, postoje nebo činnosti. 

Figurky by měly naznačovat příslušnost k různým významovým kategoriím (dědeček, 

strýc, ředitel školy, kněz, lékař apod.) Probandi by tak měli mít možnost vyjádřit 

pomocí figurek strukturu svých interpersonálních vztahů.  

Set dále obsahuje kostky, počet kostek je 56 a jsou různých barev, forem a velikostí. 

Dále se ve Scénotestu nachází figurky zvířat, květin, stromy, lehátko, křeslo, kus 

kožešiny, auta, vlak, nádobí, ovoce a materiál, kterému lze připsat zvláštní, symbolické 

významy. Magnetické víko krabice slouží jako prostor, na který testovaná osoba staví 

svoji scénu (Humpolíček  2004, s. 18–20). 

V Domově při hledání nových možností práce s uživatelkou a jejími dětmi je pro lepší 

mapování jejich situace a následného řešení jejich tíživé situace využívána metoda 

Scénotestu. Scénotest je zde používán v rovině terapeutické. „Sama von Staabsová vidí 

velkou oblast použitelnosti Scénotestu v terapii, totiž v navazování kontaktu a v uvykání 

dítěte na novou situaci, v poradenství obtížně vychovávatelných dětí (jak sama na 

mnoha příkladech případů ukazuje), v užití k překonávání určitých životních problémů 

jakož ipři neurózách všech věkových skupin jako psychodiagnostický 

a psychoterapeutický podpůrný prostředek“ (Humpolíček 2004, s. 71).  

Dále je možné při testování využít podle Humpolíčka (2004, s. 23) například 

tematizované administrace (Rodinné sousoší, Táta a máma, Když přijdu domů, 

Začarovaná rodina), nebo lze administrovat scénotest více osobám současně: 

Společný Scénotest – administrováno dítěti a matce (případně jinému členu rodiny), 

vyhodnocování hlavně v rovině symbolické, interakční a na úrovni vztahu 

k administrátorovi.  

Rodinný Scénotest – administrován optimálně celé rodině. Zde se sleduje aktivita, 

vyjednávání, vzájemné interakce členů během stavby. 
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Skupinový Scénotest – autorka administrovala tuto metodu více dětem současně (až 12 

setů v jedné skupině dětí) (Humpolíček 2004, s. 23). 

Skupinová terapie jak uvádí von Staabs (1988, s. 82) má předkládat emočně výrazná 

témata, která by měla podpořit pocit sounáležitosti a rozšířit zpracování problému. 

Standardní postup administrace Scénotestu 

Administrace Scénotestu byla detailně popsána již von Staabsovou a důkladně se jejím 

různým podobám věnuje i Humpolíček. Scénotest je ve standardní podobě 

administrován se zcela volným zadáním s výzvou, aby proband postavil to, co ho 

napadne. Pokyny k testu jsou vždy přizpůsobeny věku probanda. Vnitřní plocha krabice 

Scénotestu slouží jako herní plocha a krabice s figurkami je materiál, s kterým proband 

staví svoji scénu. (Humpolíček 2004, s. 20). Na chování administrátora v průběhu a po 

skončení testování upozorňuje von Stabsová (1988, s 16): Je důležité se zdržet se 

zaujetím jakéhokoliv stanoviska, nebo subjektivní otázky, aby se proband mohl 

nerušeně věnovat hře, jak ho napadne.  

Humpolíček (2004, s. 21) zdůrazňuje, že je nutné pamatovat na specifičnost metody 

v tom smyslu, že výklad jedné scény nemůže být považován za dostatečně průkazný 

(zejména v diagnostickém kontextu). Za minimální analyzovatelný výsledek činnosti 

probanda, by měly být považovány dvě scény a z nich pořízený zápis 

a fotodokumentace.  

Druhá scéna (nejlépe je-li administrována v návaznosti na prvně postavenou) je pak 

zadávána s instrukcí opět volnou, ovšem v tom smyslu, aby proband postavil cokoli, co 

ho/ji napadne s tím, aby to bylo jiné než to, co postavil předtím. Fliegner (1995, s. 34) 

upozorňuje, že při aspektu sledování průběhu stavby je důležité si poznamenat 

podstatné charakteristiky již postavené scény, abychom tento „průběžný obraz“, mohli 

srovnat s „konečným obrazem.“ Popisuje obtíže s tak rychlým reagováním a doporučuje 

provádět videozáznam. 
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Postup analýzy stavby scény 

Postup (proces) uvažování podle Humpolíčka (2004, s. 26–28), který se osvědčil při 

práci se Scénotestem, se skládá z pěti postupných kroků. Jedná se o výsledek analýzy 

procesu, který „běží examinátorovi hlavou“ při administraci, zápisu i hodnocení každé 

jednotlivé scény, jednotlivého sezení i vzhledem k jednotlivému probandovi, s nímž 

pracuje. Tento postup je využitelný i při administraci řady dalších projektivních či 

klinicko-diagnostických metod a postupů. V přehledu vypadá tento způsob, postup 

uvažování přibližně takto: 

Popis: Tvoří základní bod uvažování při analýze Scénotestu. Jedná se o snahu co 

nejvíce zachytit neutrální vzhled scény. 

Asociace: Jde o reálnou konotaci předmětu, situace nebo celé scény, která může mít 

individuální nebo obecný význam. Většinou asociace probanda nebo examinátora 

souvisí s jejich zkušenostmi a vzpomínkami. Může se jednat i o řetězení několika 

asociací. 

Symbol: Jde o různé náboženské, filozofické nebo snové symboly, pohádkové 

a mytologické postavy. Není reálný, tím se liší od asociací. Mohou pramenit z vlastní 

zkušenosti (sen, imaginace, představa) nebo z „kolektivního nevědomí“. Symbol 

umožňuje objevovat vnitřní svět klienta pomocí popisu a asociací.  

Individuální symbol: Základem pro jeho správné nalezení je kladení správných otázek 

ve správnou chvíli a je výsledkem předchozích tří fází. Proband má mít dostatečný 

prostor k vyjádření. Je zde důležité empaticky naslouchat a neklást sugestivní otázky. 

Individuální symbol je pro klienta metou celého uvažování o scéně. Musíme se 

soustředit, abychom neovlivnili individuální symbol probanda svým vlastním 

individuálním symbolem.  

Interpretace: Nemusí být nutně závěrem vrcholného bodu uvažování. V diagnostickém 

užití metody má formu hypotézy, kterou je třeba ověřovat dalšími metodami. 

V terapeutickém užití slouží psychologovi jako vodítko pro další uzpůsobení 

terapeutického postupu a budování vztahu s uživatelem (Humpolíček 2004, s. 26–28). 
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Využití metody Scénotestu v Domově pro matky s dětmi 

Využití Scénotestu v DMD je především v terapeutické rovině. Jedná se především 

o zkvalitnění práce s uživatelkou a jejími dětmi. Samy uživatelky uvádějí, že vzniklé 

životní situaci nerozumí, neví, co bude dál, neumí nebo se bojí samy rozhodovat o své 

budoucnosti, neumí si stanovit kroky ke zlepšení své současné situace. Nesmíme také 

zapomínat na děti uživatelek, které mnohdy zažily domácí násilí. Musely opustit své 

domovy, svoji školu a musí si zvykat na nové prostředí. Děti se také ocitají v tíživé 

situaci, které nerozumí, často se stává, že právě matky jim také neumí dostatečně danou 

situaci vysvětlit a tím se oslabuje vztah matka – dítě. Zde právě vidíme Scénotest jako 

přínosnou metodu, uživatelky a její děti si prostřednictví scény mohou postavit "svůj 

svět", pojmenovat si ho, vyprávět o něm. Na tomto základě je pak možné s uživatelkou 

služby a jejími dětmi pracovat na řešení jejich tíživé životní situace. Za důležité 

považujeme možnost využití rodinného Scénotestu, kde pracujeme s celou rodinou. 

4.2 Videotrénik interakcí 

U popisu metody Vidotréniku interakcí budeme vycházet z autorek Blažkové, 

Beaufortové a z odborných informací z nadace SPIN, která se zabývá touto metodou.  

Pohled do historie metody Videotréniku interakcí (dále VTI) 

V 80. letech 20. století se začala rychle rozšiřovat mediální technika a právě video 

a videozáznam byl využit jako nositel informací nebo záznam vzpomínek. Tento 

fenomén byl využit jako nástroj pro záznam událostí a dějů v chování jednotlivce nebo 

skupiny. Ne jen pro uchování záznamu nebo pro pobavení, ale hlavně jako zpětnou 

vazbu, která ukáže uživatelku, co už umí, posílí již existující zdroje a postupně také 

rozvíjí to, co chybí, nebo co není ještě rozvinuto. Metoda má svůj původ v Nizozemí. 

Pracovníci Domova pro narušenou mládež (De Widdonck) uskutečnili dvouletý výzkum 

o vlivu sociálního okolí na dítě, jaké je rodinné klima, jak fungují vztahy v rodině a jak 

je dítě schopné si vybudovat nové vztahy a zároveň si je udržet. Pracovníci zjistili, že 

pokud do tohoto procesu není vtažena rodina, tak se úspěchy dítěte rychle vytrácely 

a jeho chování se vracelo do původních, pro společnost nevhodných kolejí.  
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Pracovníci také využili nových závěrů z výzkumu profesora Colwyna Treverthena 

z Edinburgu o neverbální komunikaci mezi matkou a dítětem a následná teorie 

intersubjektivity měla pro VTI klíčový význam. Metoda dostala jméno „Video-Home-

Training“ a v ČR je nazývána Videotréninkem interakcí. Za podpory vlády vznikla 

v Holandsku nadace SPIN (SPIN 2013). 

VTI v ČR 

V ČR v roce 1993 bylo založeno občanské sdružení SPIN, které v letošním roce slaví 

20 let. Kurzem i terapeutickým výcvikem videotrenéra prošla sociální pracovnice 

Domova. SPIN dostal i grant na podporu rozvoje této metody v České republice 

z programu PHARE EU a tím vzniklo i Národní centrum pro VTI a je jedinou autoritou 

s oprávněním udělovat certifikáty pro praxi ve VTI. V současné době je u nás více jak 

200 kvalifikovaných videotrenérů v 90 organizacích, kteří využívají tuto metodu pro 

své uživatele služeb. Videotrenéry podporuje 15 VTI supervizorů (SPIN 2013). 

Popis metody VTI 

Podle Blažkové (2013) je Videotrénink interakcí (VTI) krátkodobá, velmi účinná 

metoda. Pomáhá řešit problémy ve vzájemných vztazích mezi lidmi (v interakci). Běžné 

dění mezi lidmi se zachycuje v řeči. Pomocí videotréninku interakcí dochází 

k uvědomění si momentů vzájemných vztahů, které běžnému vnímání zůstávají utajeny. 

Videotrénink interakcí je založen na principech dobré komunikace a na podrobné 

analýze interakčních prvků a vzorců.  

Beaufortová charakterizuje (2003, s. 232) obecné principy VTI takto: 

 Ve VTI pracujeme s rodinou rámci jejího přirozeného prostředí.  

 VTI se napojuje na aktuální prožitky členů rodiny. 

 VTI se je zaměřen na flexibilní, dobře srozumitelné, pozitivně formulované 

a krátkodobě dosažitelné cíle, orientuje se zásadně podle přání klientů.  

 Základním nástrojem terapeuta je rozhovor a videozáznam je základním médiem. 

 VTI klade důraz na pozitivně formulovanou zpětnou vazbu. Jsou vyzdvihovány 

       spíše silné stránky rodiny než problém a ty jsou pak posilovány. 

 VTI je založen na společné práci terapeuta s rodiči.  
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 Základním postojem je aktivování rodičů, nabízení řešení.  

 V centru pozornosti VTI stojí celý rodinný systém, nikoli dítě jako nositel 

symptomu (tzv. problémové dítě). 

Blažková (2013) popisuje podstatu VTI v zaměření na interakci, na vzájemný vztah. 

Problémy nelze řešit izolovaně. Málo pozitivních kontaktů vyvolává celou řadu 

negativních vzorců chování. Takže negativní chování způsobuje absence chování 

pozitivního. Zkušenost ukázala, že při ochotě přistoupit k pozitivním způsobům 

vzájemného kontaktu dochází k zásadním příznivým změnám v komunikačním vzorci. 

Proto VTI staví svou pomoc na silných stránkách zúčastněných. Výsledkem jsou 

pozitivní změny v komunikaci uživatele. Uživatel konkrétně vidí, jak svou komunikací 

ovlivňuje chování druhých. Beaufortová (2003, s. 233) jako cíl VTI uvádí opětovné 

aktivování individuálních zdrojů, které zvyšují pozitivní kapacity rodičů a dětí k řešení 

vlastních potíží. Blažková (2013) píše, že VTI poradce doprovází uživatele při aktivním 

hledání a nalezení jeho vlastního funkčního komunikačního vzorce.  

Po dobu procesu VTI má uživatel možnost vše si vyzkoušet a hlavně procvičit. 

Po absolvování spolupráce prostřednictvím metody VTI se kvalitativně mění 

komunikační vzorec uživatele. Beaufortová (2003, s. 249) tvrdí, že někdy pouhá 

přítomnost kamery může zlepšit komunikaci a přispět k rychlému nalezení dobrého 

řešení. 

Fáze průběhu videotréninku interakcí (VTI) 

Tato část popisuje první kontakt s uživatelem, nahrávání, analýza videozáznamu, 

zpětnovazebný rozhovor a ukončení práce s uživatelem je zpracována podle Blažkové 

(2013). 

VTI probíhá v následujících pěti fázích: 

 první kontakt s uživatelem; 

 nahrávání, analýza videozáznamu; 

 rozbor s uživatelem;  

 ukončení práce.  
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Po domluvě s VTI poradcem se nahrávání, poté analýza videozáznamu a následně 

rozbor s uživatelem (fáze 2., 3., 4.) opakují tak dlouho, dokud to rodina považuje za 

nutné. Teprve pak dochází k ukončení práce. 

1. První kontakt 

Slouží VTI poradci a uživateli k dojednání cíle, na kterém budou společně pracovat. Při 

spolupráci s metodou VTI nestačí jen definovat problém, kterým uživatel prochází. Je 

podstatné domlouvat se společně na oblastech, ve kterých chce klient usilovat o změnu 

a v čem konkrétně má změna spočívat. Výsledkem je tedy dohoda o pomoci neboli 

zakázka, to je domluva mezi VTI poradcem a uživatelem na společné práci, cílech 

a cestě k jejich dosažení. V průběhu práce se pak společně stanovují pracovní body. 

2. Nahrávání  

Největší užitek má nahrávání v přímo v prostředí uživatele, kde k problému dochází. 

Při natáčení dává videotrenér přednost úspěšným momentům interakce. Ty jsou 

„vstupenkou“ ke změně. Při prvním nahrávání zároveň dochází k mapování situace, 

k porozumění problému a k rozpoznání možností a všeho, co v rodině funguje. Na 

tomto základě VTI poradce zpracuje plán intervence. Zpravidla stačí z hodinové 

návštěvy pořídit zhruba 10–15minutový záznam. Pokud jde o pracovní poradu nebo 

školní vyučování, je vhodné pořídit záznam celé porady či vyučovací hodiny. 

3. Analýza videozáznamu 

Natočenou situaci si VTI poradce přehraje na svém pracovišti a udělá analýzu, tj. 

připraví momenty pro zpětnovazební rozhovor. Na nich uživateli ukáže, jak reaguje na 

iniciativy ostatních účastníků natáčení, a čím ovlivňuje chování druhých. VTI poradce 

se snaží podchytit všechny prvky úspěšné komunikace. Vybírá takové momenty, které 

budou nějakým způsobem důležité pro to, aby klient mohl udělat postupné, konkrétní 

kroky ke stanovenému cíli. Základem každé komunikace je iniciativa a příjem.  

Analyzovaný a editovaný videozáznam je připraven pro následující zpětnovazební 

rozhovor. Vybrané ukázky a sekvence uživateli pomáhají rozvíjet své možnosti, objevit 

či zdůraznit jeho silné stránky a zdroje. 
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4. Zpětnovazební rozhovor s uživatelem 

Rozhovor nad vybranými momenty nahrávky poskytuje uživateli zpětnou vazbu a je 

klíčovou částí procesu VTI. Při tomto zpětnovazebním rozhovoru pomáhá videotrenér 

uživateli objevit to, co mu ve vztahu k druhým funguje. Toto si uživatel ne vždy 

uvědomuje. Uživatel tak může přicházet na věci, kterých si předtím vůbec nevšiml. 

Podstatné je také hledání nových významů úspěšných interakčních momentů. Tzn. jak 

úspěšné momenty využívat i v dalších situacích, a tak nacházet možnosti pro změnu. 

Společné sledování těchto momentů je startovním bodem pro diskusi s uživateli. Díky 

ní si mohou uživatelé najít svoji vlastní cestu, která bude odpovídat jejich vlastním 

schopnostem a zkušenostem. Setkání trvá 60–90 minut. Na závěr rozhovoru se VTI 

poradce s uživatelem dohodnou na nejbližším cíli, kterého chce uživatel dosáhnout. 

Tento cyklus (fáze 2–4) se opakuje tak dlouho, jak je to užitečné a je ukončen tehdy, 

když je dosaženo stanovených cílů. Nejde tedy o to změnit celou situaci najednou, ale 

pomocí malých konkrétních kroků dosáhnout požadovaného cíle.  

Srovnáním dřívějších a pozdějších videozáznamů mohou také klienti zřetelně sledovat 

svůj pokrok, své dovednosti. Jednotlivé cykly na sebe navazují s maximálně 14 denním 

odstupem. Minimální počet setkání (opakování cyklu) je 3–4x. V případě kumulace více 

problémů najednou je prospěšné cyklus opakovat i 10x. Teprve pak je možné mluvit 

o posílení komunikačních dovedností uživatele, efektivní podpoře či změně 

v komunikaci, v chování nebo ve vztahu mezi jednotlivými členy systému. 

5. Ukončení práce  

Práce může být ukončena ve chvíli, kdy dojde k naplnění předem domluvené zakázky. 

VTI poradce se s uživatelem na ukončení práce obvykle dohodne. O ukončení práce 

mohou však požádat sami uživatelé. VTI poradce má právo ukončit práci také 

v případě, když uživatel opakovaně nespolupracuje nebo spolupráce ohrožuje trenérovu 

bezpečnost.  

Velmi se osvědčilo ještě následné posílení, resp. upevnění získaných změn 

v komunikaci. Jedná se o setkání s určitým časovým odstupem (1–3 měsíce) od 

ukončení terapie. Je to důležité pro ukotvení komunikačních dovedností získaných 

v průběhu procesu VTI terapie (Blažková, 2013). 
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Využití Videotréniku interakcí v Domově pro matky s dětmi 

V systému matka x dítě se dají při zájmu uživatelky udělat opravdové pokroky ve 

vzájemné komunikaci, která je velmi narušena původním partnerským vztahem 

a rodinou situací. Matka je ale často tak unavená současným stavem, že již není v jejích 

fyzických ani psychických možnostech, aby vstoupila do systému nahrávek VTI. 

S uživatelkami v DMD se VTI osvědčilo i s minimem nahrávek. Především jde o to, 

aby se uživatelka sama viděla a sama posoudila, zda jí tato metoda může v něčem 

posunout. Sociální pracovnice z DMD je přesvědčena o vhodnosti této metody právě 

v azylovém Domově, ale někdy uživatelky pociťují nahrávky v azylovém bytě jako 

narušení soukromí a právě to může být další „zátěž“ pro ženu – matku. Už takhle 

zůstala na vše sama, nemá kde bydlet, nemá dostatek finančních prostředků za zajištění 

rodiny a ještě by měla pracovat na komunikaci se svým dítětem nebo dětmi.  

V DMD tedy využívají k motivaci nahrávky ze společných akcí, jako je například 

karneval, soutěže v Domově, zahradní oslavy, ze kterých je videotrenér schopný 

vytáhnout sekvenci, kde je matka se svými dětmi v komunikaci úspěšná a nabídnout tak 

další nahrávání. Uživatelky si ze spolupráce odnáší DVD pouze s pozitivními 

nahrávkami. Ty, jak máme potvrzeno, si děti neustále přehrávají, což je považováno za 

největší pozitivum. Obě strany, matka i děti, tak mají stále připomenuto, že „to jde“. 

Matkám v azylovém domě také často chybějí základní informace o vývoji dítěte 

(vývojová psychologie), sledování iniciativ dítěte je tak dobrou příležitostí, kdy jim 

můžou tyto informace pracovníci poskytnout. VTI není primárně zaměřen na řešení 

problémů, ale na podporu dobré komunikace, na to, aby se lidé spolu dokázali domluvit, 

aby si své soužití, spolupráci a  osobní i profesní vztahy užili.  

5 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

V této části si představíme financování sociálních služeb a komunitní plánování. Které 

považujeme z hlediska samotného poskytování sociální služby, následného rozšiřování 

a zkvalitňování služeb velmi zásadní skutečnost. 

Střednědobý plán Ústeckého kraje uvádí, že sociální služby jsou financovány z celé 

řady zdrojů. Nejvýznamnější státní zdroj představovaly dotace Ministerstva práce 

a sociálních věcí (dále MPSV).  
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Od roku 2015 však přejde tato povinnost na příslušné krajské úřady s tím, že příjemci 

zajistí dofinancování z veřejných zdrojů a to ve výši 10 %. Na financování 

poskytovaných sociálních služeb se v menším rozsahu podílejí i další státní zdroje. 

Jedná se zejména o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 

zdravotnictví, Radu vlády pro záležitosti romské menšiny a Radu vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky. Podíl jednotlivých zdrojů financování se liší dle skupiny sociální 

služby, kdy státní dotace je zásadním zdrojem financování především u služeb 

sociálního poradenství a služeb sociální prevence. Významnou částkou se na 

financování sociálních služeb podílí prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost Evropský sociální fond. Na programovací období 2007–2013 

činil objem finančních prostředků z ESF pro Českou republiku 3,8 mld. EUR 

Střednědobý plán Ústecký kraj (2014, s. 18,19). 

V současné době je služba DMD financována z Evropského sociálního fondu v rámci 

Veřejné zakázky. Toto financování je na období 2013–2014. V letech, kdy DMD nemá 

Veřejnou zakázku je financováno z MPSV a z města Litoměřice. Zde by se dalo říci, že 

vzniká střet zájmů. Město upřednostňuje žadatelky z Litoměřic a okolí. DMD tak 

muselo vykazovat statistiku ubytovaných a obhajovat, proč jsou některé uživatelky 

z jiných měst či dokonce krajů. To se také odrazilo při výběru žadatelek o službu. DMD 

má pořadník, a tak se jedním z hlavních kritérií pro výběr žadatelky stalo i místo 

trvalého pobytu. I přesto musíme konstatovat, že spolupráce s městem je více než 

výborná.  

Ve Veřejné zakázce může DMD přijímat žadatelky z celé České republiky. Ale zase je 

vázáno takzvanou obložností, to jsou lůžkodny (noci, které uživatelka v DMD bydlí). 

Tato obložnost nesmí klesnout pod 85%, v případě nedodržení této podmínky by DMD 

muselo vracet poměrnou část peněz z Veřejné zakázky.  

V tomto období jsou také závazné a pro splnění podmínek Veřejné zakázky důležité 

monitorovací zprávy o činnosti DMD, které se vyplňují každé 3 měsíce a zasílají se na 

Krajský úřad. Samozřejmostí jsou také kontroly z Krajského úřadu. Jedná se 

o zjišťování toho, zda DMD plní závazek Veřejné zakázky aktivně a ne jen formálně. 

Jedná se především o rozhovory s uživatelkami služby, pracovníky. Kontrola 

dokumentace DMD, články na webových stránkách, fotografie nebo videozáznam. 
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Financování sociálních služeb je v současné době velmi nejisté. Proto se nabízí otázka: 

Jakým způsobem lze sociální služby posunout dál, jak je ještě více zkvalitňovat? 

Můžeme říci, že se přeci nabízí řada projektů, grantů, podpory z Evropské unie, ale je 

nutné si uvědomit, že všechny tyto možnosti jsou jen na určitou dobu. Myslíme si, že je 

důležitá podpora politiků, kteří by se měli zasadit o to, aby dobře fungující sociální 

služby byly financovány dlouhodoběji a ne na období 1 roku. Podle informací ve 

Střednědobém plánu, Ústecký kraj (2014, s. 21) „Dle dostupných informací o přípravě 

nového monitorovacího období 2014–2017 je počítáno s programem Zaměstnanost 

rozděleným do pěti prioritních os. Je tak předpokladem, že i nadále bude možné některé 

sociální služby financovat prostřednictvím zmíněného programu. V době přípravy plánu 

nebyly podrobnější informace ještě známy.“ 

5.1 Komunitní plánování 

DMD je aktivním členem komunitního plánování. Je ve skupině Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny. V této sekci se setkávají zástupci 

poskytovatelů sociálních služeb, z různých organizací například Diakonie ČCE, Charita, 

Naděje. Jsou zde také zástupci města, pracovnice z úřadu práce, zástupci městské i stání 

policie. Tato skupina má pravidelné schůzky 1x měsíčně a výstupy jsou zaznamenány 

a předávány vedoucím skupiny dále. To znamená do manažerské skupiny, kde jsou 

projednány a následně předávány místním politikům. 

Dalo by se říci, že v oblasti této sekce, je velkým problémem bydlení, které se nazývá 

různě. Proto se často setkáváme s pojmy sociální bydlení, prostupné bydlení či následné 

bydlení. Tento pojem není v zákoně zatím ukotven. Ze situační  analýzy města 

Litoměřice vyplývá, že pro uživatelky DMD chybí další návazné bydlení (tréninkové). 

Podnájmy ve městě jsou vysoké, město nevlastní žádné byty.  

Problémem jsou také prostředky na kauce, které není možné hradit standardně třeba 

z dávky mimořádné okamžité pomoci. Většina uživatelek končí v koloběhu dalších 

azylových domovů (dále AD) v regionu nebo využívá služeb komerčních ubytoven. 

Část z nich se vrací ke své biologické rodině. Jenom malá část si najde podnájem, ale 

není pak jasné, jak dlouho si ho udrží.  
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Chybí také návazná práce s uživatelkami, které odejdou ze zařízení jinam. Respondenti 

také popisují diskriminaci na trhu s byty, která se týká zejména matek samoživitelek 

s více dětmi. Bariérou pro konsolidaci životní situace uživatelek může být také 

nedostupnost školek pro osoby, které nemají trvalé bydliště, nebo nepracují. Někteří 

poskytovatelé by preferovali spíše jednotlivé byty v „normální“ zástavbě, než vytváření 

nějakého celého specializovaného zařízení (Situační analýza 2013). 

Spolupracující organizace 

V rámci této skupiny je velmi výborná spolupráce s ostatními organizacemi. Příkladem 

může být spolupráce s azylovými domy pro ženy a muže. V případě, že je žena těhotná 

a nemá jiné děti, je pro ni z hlediska časovosti vhodnější využít služeb azylového domu 

pro ženy. A službu DMD využít v posledním trimestru a tím se připravit na porod 

a následné využití služby Domova. Je to z důvodu, který udává zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, který říká, že sociální služba DMD může být využita po dobu 

zpravidla nepřevyšující rok. Azylový dům pro muže je využíván především pro 

ubytování partnerů uživatelek DMD. Jde o situace, kdy se rodina dostala do finančních 

potíží, ztratila bydlení a chtějí společně dále fungovat jako rodina a svoji situaci řešit.  

DMD dále využívá služeb K-centra, který pravidelně realizuje přednášky pro uživatelky 

DMD a jejich děti. V DMD se setkáváme s ženami, které abstinují či které jsou na 

drogách závislé. Především jsou to ženy, které mají děti a preventivní program je 

nastaven tak, aby byl přínosný pro ně, jejich nejbližší, pro rodinu. V tomto vidíme 

spolupráci s K-centrem za více než přínosnou. V současné době nabízí novou službu 

pro abstinující matky. V tomto programu jsou zařazeny matky abstinující od 

návykových látek, které řeší svou závislost, svůj vztah a péči o dítě, či jsou poslány na 

kontrolu dodržení abstinence úřadem OSPOD. 

„Pro tuto skupinu žen je sestaven specifický program s ohledem na jejich současnou 

situaci, jehož součástí jsou aktivity: individuální psychoterapie, krizová intervence, 

toxikologické testy, prevence relapsu, poradenství. Specifická práce s abstinujícími 

matkami je poskytována v dopoledních hodinách po objednání“ (K-Centrum 2013).  
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Službu, kterou využívá DMD nejvíce, je Protidluhová poradna. Většina uživatelek má 

finanční obtíže, které dlouhá léta neřeší a dochází tak k exekucím. Uživatelkám 

pravidelně pracovnice z poradny radí, ukazují možnosti a podporují je v této oblasti. 

Tyto besedy se konají v DMD. Pak již záleží na uživatelce, zda využije služeb této 

poradny a chce své finanční obtíže dořešit. Bohužel praxe v DMD se ukazuje, že většina 

uživatelek DMD si sice setkání přímo v poradně domluví, ale již na ně nepřijdou. 

DMD má zpracován seznam spolupracujících organizací ve vnitřní směrnici 

Spolupracující organizace. Domov pro matky s dětmi spolupracuje s organizacemi, 

které pomáhají nebo mohou nabídnout své služby uživatelkám během užívání služby 

i po odchodu z Domova. Všechny kontakty jsou na internetových stránkách dané 

organizace. Uživatelky mají všechna důležitá čísla k dispozici na nástěnce na služebně 

a na nástěnkách na chodbách. Ostatní kontakty uživatelkám zprostředkují pracovníci 

Domova (DMD 2013g). 

Skupina Prevence kriminality 

DMD je také členem skupiny Prevence kriminality. Tato skupina má pravidelné 

schůzky 1x za 3 měsíce. Je složena z řad poskytovatelů sociálních služeb, policie ČR 

i městské policie, zástupců škol a pracovnice z pedagogicko-psychologické poradny. 

Tato skupina především řeší otázku prevence rizikových oblastí ve městě, ale také se 

podílí a realizuje akce, projekty vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů.  

Tradiční se již stal Den s policií, přenášky policie na všech typech škol, přednášky 

u zdravotně postižených občanů a seniorů. Domov v rámci projektů prevence 

kriminality získal bezpečnostní vchodové dveře, okna s nerozbitnou fólií, kamerový 

systém (tzv. videovrátný), bezpečnostní alarm napojený na městskou policii 

a videokameru, která slouží při Videotréniku interakcí a při využití Scénotestu. 

ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI 

V teoretické části diplomové práce jsme popsali obecnou charakteristiku azylových 

domů a nabídku služeb konkrétního Domova pro matky s dětmi. DMD poskytuje 

sociální službu podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se 

o pobytovou službu sociální prevence. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživatelce 

v DMD základní činnosti dle vyhlášky 505/2006 Sb., § 22 při poskytování služby, dle 

individuálních potřeb uživatele v DMD.  
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Dále jsme si popsali pracovní pozice v Domově, zaměřili jsme se na etiku sociální práce 

a také jsme popsali etická dilemata, se kterými se pracovníci setkávají nejčastěji. Také 

jsme zde zmínili systém supervizí, který je považován za prevenci proti syndromu 

vyhoření. 

V druhé části diplomové práce jsme se zaměřili na rodinu, rodinu v postmoderní době 

a popsali jsme rodinu v Domově. Více jsme se změřili na individuální plánování 

a nabídku sociálního programu. Individuální práce s uživatelkou je základním 

principem při řešení její tíživé situace, také jsme zde zmínili důležité mezníky, které 

rodinu a děti ovlivňují a to je vstup do školy, školní úspěšnost či neúspěšnost.  

V této části jsme se také zaměřili na krizi a práci s lidmi v krizové situaci. Na sociálně 

patologické jevy zde pohlížíme z více rovin, především se jedná o domácí násilí 

a záškoláctví. Popsali jsme práci s rodinou v DMD v rámci preventivních programů. 

Třetí část této práce se zaměřila na metody, se kterými se v DMD pracuje. Představili 

jsme si metodu Scénotestu a Videotréniku interakcí. 

Poslední část diplomové práce se věnovala financování vybraného Domova, 

Komunitnímu plánování a skupině Prevence kriminality, kterým je DMD členem 

a podílí se na vytváření komunitního plánu a plánu prevence kriminality. V neposlední 

řadě jsme psali o spolupracujících organizacích s DMD. Financování sociálních služeb 

je vždy nejisté, není dlouhodobé a tak vzniká jistá obava. Dále je pak velmi složité 

založit novou nebo následnou službu, především z důvodu financování.  

Písmeno c vyhlášky 505/2006 Sb., § 22 uvádí, že poskytovatel podporuje uživatele při 

dalších aktivitách podporující začleňování. Je důležité umět ukázat, že i když je situace 

tíživá má, svá řešení, která ale závisí na aktivitě a chtění každého z nás. Je to velmi 

těžká a zdlouhavá cesta a proto je důležitá profesionální podpora, kterou může DMD 

uživatelkám a jejich dětem poskytnout. Podpora pro matku a děti ve smyslu celku. Tedy 

práce s celou rodinou, byť neúplnou rodinou. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

1 Cíle šetření, úkoly a hypotézy 

Cíl šetření diplomové práce 

Cílem diplomové práce je charakteristika nabídky služeb v Domově pro matky s dětmi 

při práci s celou rodinou. V rámci výzkumu byla stanovena výzkumná otázka tak, aby 

korespondovala s cílem této práce. Výzkumnou otázkou diplomové práce je tedy zjistit, 

zda jsou nabízené služby v azylovém domově pro matky s dětmi komplexní pro práci 

s  rodinou. 

Úkoly diplomové práce  

Úkolem diplomové práce je teoreticky popsat problematiku azylového bydlení, 

individuální práci s uživatelkou služby, sociální program, metody práce s celou rodinou 

a sociálně patologické jevy, které nejvíce matky s dětmi ohrožují. V této práci jsme se 

zaměřili na komunitní plánování a financování sociální služby.  

V empirické části je úkolem pomocí kvalitativního a kvantitativního výzkumu zjistit, 

zda jsou nabízené služby v azylovém domově pro matky s dětmi komplexní pro práci 

s celou rodinou. Výzkum vychází z  hypotéz diplomové práce. Je zaměřen na otázky 

týkající se individuálního plánování s uživatelkou a sociální program. 

Dalším z úkolů této diplomové práce je zjištěná data zpracovat do grafů a vyhodnotit 

následné hypotézy. Závěr této práce bude patřit možným návrhovým opatřením 

a diskusi. 

Hypotézy diplomové práce 

Hypotéza č. 1.: Četnost individuálního plánování s uživatelkou v azylovém domově pro 

matky s dětmi napomáhá k řešení jejich tíživé životní situaci. 

Hypotéza č. 2.: Nabídka aktivit Sociálního programu v azylovém domově pro matky 

s dětmi přispívá k prevenci sociálně patologických jevů u uživatelky a jejich dětí. 

 

 

 



 61 

1.2 Metodologie výzkumu 

Pro zodpovězení výzkumné otázky a hypotéz byl zvolen kvantitativní a kvalitativní 

výzkum. Oba výzkumy používáme z důvodu ucelenosti při zkoumání výzkumné otázky 

a hypotéz. Kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumu nazývá Sochůrek, aj. 

(2013, s. 15) „smíšený přístup“.  

Při kvantitativním výzkumu je použita metoda analýzy spisové dokumentace. Souhlas 

ze zpracování dokumentace a statistik Domova je přílohou č. 4. U kvalitativního 

výzkumu je použita metoda polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumná část pak 

obsahuje výsledky a shrnutí šetření na základě získaných informací, a pokusí se 

vyvrátit nebo potvrdit hypotézy stanovené empirické části. Souhlas s rozhovory je 

přílohou č. 5. 

Kvalitativní metodologie 

Při tomto výzkumu jsme použili metodu polostrukturovaného rozhovoru se sociálními 

pracovníky z Azylových domovů pro matky s dětmi (dále AD) v Ústeckém kraji. 

Možnost přímého setkání, podle mého názoru napomáhá vzájemnému pochopení, ale 

i vyjasnění případných nedorozumění. Respondent má tedy možnost se na výzkumu 

nejvíce podílet. Kvalitativní výzkum se hodí pro ty výzkumy, které se snaží „odhalit 

podstatu něčí zkušenosti s určitým jevem.“(Strauss, Corbinová, 1999, s. 10, 11). 

Kvalitativní výzkum popisuje Sochůrek, aj. (2013, s. 15) jako holisticky orientovaný, 

který chce pochopit všechny rozměry zkoumaného integrovaně v jejich vzájemných 

návaznostech a souvislostech. 

Využili jsme metody polostrukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami, aby bylo 

možno rozhovor co nejvíce využít k rozvedení témat, o kterých začne respondent 

hovořit. Miovský (2006, s. 159, 160) píše, že u polostrukturovaného rozhovoru máme 

definované tzv. jádro interview, tj. minimum témat a otázek, které má tazatel za 

povinnost probrat. Na toto se pak váže různé množství doplňujících témat a otázek, se 

kterými při zpracování a analýze máme možnost pracovat či je ponechat stranou.  
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Rozhovory probíhaly ve vybraných azylových domech v Ústeckém kraji. Za důležité 

a přínosné považujeme to, že jsme nechali prostor také tématům, která z průběhu 

rozhovoru vyplynula. Délka rozhovorů byla různá v závislosti na tom, jak se 

respondenti, byli ochotni rozpovídat. Tyto rozhovory nejsou k této práci přiloženy 

v přepisu z důvodu ochrany práv uživatelek a poskytovatelů služby.  

Kvantitativní metodologie 

Podle Hendla (2008, s. 61) probíhá kvantitativní výzkum více strukturovaně a používá 

spíše deduktivní postupy vědecké metody, přičemž se soustřeďuje na popis variability 

předem definovaných proměnných, které nám vymezují, co budeme pozorovat 

a zachycovat. Disman (2002, s. 77) píše, že tento druh výzkumu není nic jiného než 

testování hypotéz a upozorňuje, že kvantitativní výzkum může nalézt řešení pouze pro 

takové problémy, které lze popsat v termínech vztahů mezi pozorovatelnými 

proměnnými. U kvantitativního výzkumu Sochůrek aj. (2013, s. 15) uvádí, že jde 

o reduktivní zkoumání.  Mnoho-rozměrnost objektu neumožňuje zachytit přesně 

všechny podoby zkoumaného, proto výzkumník některé z nich vybírá, a ty pak pečlivě 

studuje. Sochůrek aj. (2013, s. 15) upozorňuje na skutečnost, že „zjištění mohou být 

přesnější, někdy, ale chybí kontext“. 

Spisovou dokumentaci DMD jsme zvolili především z důvodu lepšího náhledu na 

danou problematiku. Vyházeli jsme z dokumentace za období 2011–2013, tuto 

dokumentaci má DMD uloženu ve své spisovně a v PC. Starší dokumentace je uložena 

v archívu Diakonie ČCE v Litoměřicích. Jednalo se o  osobní katry uživatelky služby 

a statistiky Domova, vycházející z dotazníkových šetření, které v DMD pravidelně 

1x za 3 měsíce dělají. Tento výzkum jsme tedy prováděli v Domově, který je popsán 

v teoretické části této práce. 

1.3 Výzkumný vzorek 

Při kvantitativním výzkumu v této práci jsou použity statistiky Domova pro matky 

s dětmi v Litoměřicích. Statistické údaje byly zpracovány z období 2011–013. V práci 

jsou také použity informace z kazuistik uživatelek služby. Zde jsme pracovali se 65 

kazuistikami. Domov má zpracovány statistiky z dotazníkového šetření.  
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Ve statistikách jsme se zaměřili na otázky, které souvisí s výzkumem diplomové práce, 

tedy na individuální plánování, nabídky služeb Domova, možnosti následných služeb. 

V roce 2011 bylo vyhodnoceno 16 dotazníků, v roce 2012 se vyhodnotilo 19 dotazníků 

a v roce 2013 bylo vyhodnoceno 23 dotazníků.  

Při kvalitativním výzkumu jsme jako výzkumnou metodu použili polostrukturovaný 

rozhovor se sociálními pracovníky z  azylových domovů pro matky s dětmi v Ústeckém 

kraji. Kritériem pro rozhovor bylo, aby sociální pracovník vykonával tuto pozici 

minimálně 1 rok. Rozhovor do této diplomové práce poskytlo 8 sociálních pracovníků 

ze 4 azylových domovů pro matky s dětmi. Získané informace jsou zpracovány do 

tabulek a grafů. 

2 Profil uživatelky služby Domova pro matky s dětmi 

Cílem bylo sestavit profil průměrné uživatelky a zjistit, jaké ženy využívají sociální 

službu Domova. Profil uživatelky byl zpracován od 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013. Tudíž 

jsem pracovala se 73 kazuistikami. Otázky jsem volila podle konkrétních informací, 

které jsem mohla získat z Osobní karty uživatelky, která je součástí Osobního spisu 

uživatelky Domova.  

Byly stanoveny tyto okruhy: 

1. Věk uživatelky služby. 

2. Vzdělání uživatelky služby. 

3. Stav uživatelky služby. 

4. Byl příchod uživatelky služby z trvalé adresy. 

5. Důvod příchodu do Domova.  

6. Počet dětí. 

7. Z kolika vztahů jsou děti uživatelky služby. 

8. V kolika letech měla uživatelka služby první dítě. 

9. Zda je uživatelka služby na mateřské dovolené. 
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10. Jaké má uživatelka služby příjmy. 

11. Kolikrát již uživatelka služby využila službu azylového ubytování (kdekoliv). 

12. Zda má uživatelka dluhy. 

Získané informace jsou zpracovány do tabulek a vyjádřená v grafech. Následná zjištění 

jsou popsána v komentáři k získaným údajům. Ze všech získaných informací je 

zpracován profil uživatelky služby. 

 

Tabulka č. 1: Věk uživatelky služby 

 

Věk uživatelky služby Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

18 - 20 let 1 3 2 

21 - 25 let 2 4 3 

26 - 30 let 7 4 6 

31 - 35 let 6 8 9 

36 - 40 let 2 6 4 

40+ 2 1 3 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Věk uživatelky služby 

 

Zajímavým poznatkem bylo, že jsme v tomto roce v Domově nepracovali s uživatelkou 

ve věku 18–20 let. V jiných letech do Domova přicházely uživatelky přímo z dětských 

domovů nebo z Klokánku v den jejich plnoletosti. Skupina ve věku 31–35 let je nejvíce 

zastoupená. V tuto chvíli je vyvrácen mýtus, že azylové bydlení využívají jen mladé 

a nezkušené matky. 
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Tabulka č. 2: Vzdělání uživatelky služby 

 

 

  Graf č. 2: Vzdělání uživatelky služby 

 

Většina uživatelek má základní vzdělání či nedokončené střední odborné vzdělání. 

V Domově pracovali i s vysokoškolačkami, kterým odmítla rodina pomoci. Z praxe 

Domova také vyplývá, že většina uživatelek služby mají jen minimální nebo žádné 

pracovní dovednosti a návyky a téměř žádnou praxi. Uživatelky služby často nemají 

prioritu vzdělání a to se odráží i na postoji ke škole u jejich dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání uživatelky služby Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Neukončené základní vzdělání 3 2 1 

Základní vzdělání 8 11 15 

Nedokončené střední odborné vzdělání (SOU) 4 7 4 

Dokončené střední odborné vzdělání (SOU) 2 2 5 

Nedokončená střední škola 1 2 0 

Úplné střední vzdělání 1 1 2 

Vysokoškolské vzdělání 1 1 0 
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Tabulka č. 3: Stav uživatelky služby 

 

Stav uživatelky služby Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Svobodná 12 16 11 

Vdaná 2 4 3 

Rozvedená 5 6 13 

Vdova 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Stav uživatelky služby 

 

Většina uživatelek je svobodnými matkami. Dokonce je velmi běžné, že matky nehlásí do 

rodného listu otce dítěte (toto nebylo předmětem zkoumání, ale sociální pracovník na to 

upozornil). Domníváme se, že k tomuto faktu přispívá současná společnost, kde je velmi 

rozšířeno partnerství bez manželství.  
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Tabulka č. 4: Příchod uživatelky do DMD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Příchod uživatelky do DMD 

 

Většina uživatelek přichází z jiné adresy než z trvalého pobytu. Toto je rozhodující pro 

místo žádání o přiznání sociálních dávek. Podle naší praxe některé DMD přijímají 

uživatelky podle adresy trvalého pobytu a vůbec pro ně není rozhodující, žena například 

dlouhodobě žije v místě působnosti sociální služby azylového domova. Uživatelky 

většinou přicházejí z jiných azylových zařízení, z podnájmů, z komerčních ubytoven. 
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Tabulka č. 5: Důvod pro využití sociální služby 

 

Důvod pro využití sociální služby Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Rozchod s partnerem 4 7 8 

Finanční potíže 8 10 8 

Domácí násilí 2 3 5 

Ukončení podnájmu 4 6 7 

Rodina mi nechce pomoci 2  0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 Důvod pro využití sociální služby 

 

 

U uživatelek se také objevuje více různých příčin vstupu do Domova, jejichž souběh 

odstartuje vznik krizové životní situace. Často rozpad vztahu vede k finanční platební 

neschopnosti. Stále častěji se setkáváme s nehlášeným domácím násilí. Uživatelky 

raději násilí (finanční, sociální i fyzické) neřeší, protože odchod od partnera a ztráta 

i nevhodného zázemí by je uvrhla do větší krize a možná i odebrání dětí. 
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Tabulka č. 6: Počet dětí uživatelky služby 

 

Počet dětí uživatelky služby Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

těhotná /první dítě 2 3 1 

1 dítě 2 3 6 

2 děti 7 4 6 

3 děti 2 6 8 

4 a více dětí 1 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6: Počet dětí uživatelky služby 

 

Většina uživatelek má zpravidla 2 děti. Výjimkou nejsou ženy, které mají i více dětí, 

které jsou již dospělé nebo jsou v péči prarodičů nebo partnera. Do DMD jsou přijímány 

i bezdětné těhotné ženy. Jejich nástup k pobytu je směřován na dobu 1 až 2 měsíce před 

termínem porodu, abychom měli dostatek času na zajištění potřebných věcí před 

porodem. Do té doby mají možnost využívat služby azylového domu pro ženy. 
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Tabulka č. 7: Z kolika vztahů jsou děti uživatelky služby 

 

Z kolika vztahů jsou děti uživatelky služby Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

1 vztah 4 6 7 

2 vztahy 13 15 14 

3 vztahy 3 4 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7: Z kolika vtahů jsou děti uživatelky služby 

 

 

Výsledek potvrzuje, že uživatelky mají děti z více vztahů.  Ve většině případů se otec 

o dítě/ děti nezajímá, často se na výchově dětí nepodílí ani zasíláním výživného. 

V Domově pak má uživatelka služby možnost tuto situaci řešit. Podáním žádosti 

o rozvod manželství, úpravu poměrů k dětem nebo podáním žaloby na neplacení 

výživného na dítě. 
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Tabulka č. 8: V kolika letech měla uživatelka služby první dítě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8: V kolika letech měla uživatelka služby první dítě 

 

Většina uživatelek má děti mezi 21 – 25 rokem. V Domově jsme se zabývali tedy 

myšlenkou, co tyto ženy dělaly, jaká byla náplň jejich života. Na tento dotaz uživatelky 

služby sociální pracovnici odpověděly, že byly s různými partnery, neměly stálý 

pracovní poměr, pouze sezónní práce.  

Na tuto dobu rády vzpomínají jako na dobré časy, kdy neměly zodpovědnost. Ženy, 

které měly děti ještě před 18 rokem, sdělily, že o dítě pečovaly s pomocí rodičů nebo 

s podporou svého partnera. Jejich vztah tím ale utrpěl, a tak se nakonec rozpadl. Právě 

tyto ženy mají více dětí z více vztahů. 
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Tabulka č. 9: Zda je uživatelka služby na mateřské dovolené 

 

Zda je uživatelka služby na mateřské dovolené Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Ano 15 18 20 

Ne 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9: Zda je uživatelka služby na mateřské dovolené 

      

Většina uživatelek služby je na mateřské dovolené. Je nutné si uvědomit, že tím že je 

žena na mateřské dovolené má mnohem menší možnosti řešit svoji tíživou situaci. Jde 

především o finanční situaci a neschopnost našetřit na kauci na podnájem. Ale 

i možnost pracovního uplatnění je snížena. Uživatelky, které nemají trvalý pobyt 

v Litoměřicích, nemohou z tohoto důvodu dát své dítě do běžné mateřské školy. Tak, 

vzniká opět kruh, ze kterého lze jen těžko vystoupit. 
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Tabulka č. 10: Příjmy uživatelky služby 

 

Jaké má uživatelka služby příjmy Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Pracuji – výplata 1 3 2 

Podpora z ÚP 8 6 3 

Mateřský příspěvek 11 14 12 

Dětské přídavky 20 26 27 

Alimenty na děti 16 15 18 

Výživné pro sebe 0 0 0 

Dávky HN – živobytí 19 23 25 

Dávky HN – bydlení 19 23 25 

Důchod – vdovský 1 0 0 

Důchod – sirotčí 1 0 0 

Důchod invalidní 0 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10: Příjmy uživatelky služby 

 

Většina uživatelek služby má při vstupu do Domova pouze mateřskou a dětské 

přídavky. Na další dávky nemají z doby partnerství nárok, protože jsou společně 

posuzované s partnerem. Výživné tzv. alimenty dostávají pouze na děti z předchozího 

vztahu a pro děti z posledního vztahu teprve žádáme soudní cestou za dobu pobytu 

v Domově.  Většinou jsou ženy na podpoře z ÚP, protože jako samoživitelky s jedním 

nebo více dětmi jsou v současné době na trhu práce nezařaditelné a tudíž lehce 

diskriminované. Navíc, i pokud mají podanou žádost na umístění dítěte do mateřské 

školy, jejich děti zařazeny nejsou, protože matky nemají práci. Proto je zde větší 

omezení pro řešení tíživé situace až do doby vstupu dítěte do základní školy. 
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Tabulka č. 11: Kolikrát již uživatelka služby využila azylového ubytování 

 

 

Kolikrát již uživatelka využila azylového 

ubytování 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

poprvé 11 13 12 

podruhé 6 7 8 

potřetí 1 4 3 

počtvrté 1 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11: Kolikrát již uživatelka služby využila azylového ubytování 

 

 

Některé uživatelky mají zkušenost i z jiných azylových sociálních zařízení. Tento 

fenomén v Domově nazýváme „azylovou turistikou“, kdy uživatelky díky své 

dlouhodobě nevýhodné životní situaci přecházejí ze zařízení do zařízení na celém území 

ČR. Tento postoj však předává i svým dětem, především dcerám, které se často stávají 

v dospělosti také našimi uživatelkami.  
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Tabulka č. 12: Zda má uživatelka dluhy 

 

Tabulka zda má uživatelka dluhy Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Ano 17 21 25 

Ne 3 5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12: Zda má uživatelka dluhy 

 

Většina uživatelek služby je jakýmkoliv způsobem zadlužena. Od nezaplacení účtů 

mobilních telefonů, které mají téměř všechny uživatelky a někdy i celkem malé děti 

(prvňáci). Dále služby finančních společností Provident nebo Home credit, umožňují 

snadnou půjčku, ale tvrdé podmínky pro vymáhání.  

Z tohoto důvodu volíme možnost spolupráce s Protidluhovou poradnou, a s tím 

spojenou finanční gramotností. Z tohoto grafu vyplývá, že finanční gramotnost 

a zodpovědnost uživatelek je velmi nízká. Uživatelky ve většině případů nejsou schopné 

domýšlet důsledky svého jednání. 
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2.1 Profil uživatelky 

Ze získaných informací jsme sestavili profil ženy, která využívá službu v Domově.  

 Uživatelka je ve věku 25–36let.  

 Je svobodná.  

 Má v péči 1–2 děti, které se narodily ze vztahu s  1–2 partnery.  

 První dítě měla mezi 21–25 rokem. 

 Uživatelka má jen základní vzdělání.  

 Uživatelka přišla do Domova z jiné adresy než z trvalého bydliště. 

 Uživatelka je na mateřské dovolené. 

 Finančně je zajištěná hlavně z rodičovského příspěvku a z přídavků na děti. 

 Výživné dostává zpravidla jen na dítě z minulého vztahu, kde již proběhla soudní 

úprava.  

 Své příjmy řeší ze sociálních dávek a dávek z úřadu práce.  

 Uživatelka je zadlužená a to jí celkově snižuje kvalitu života.  

 Službu v azylovém Domově vyhledala na základě rozchodu s partnerem, a s tím 

spojenou finanční krizí. 

Tyto informace jsou důležité pro sociálního pracovníka a klíčové pracovníky Domova. 

Sociální pracovník je členem Komunitního plánování Města Litoměřice a proto tento 

vytvořený profil může využít pro práci v této skupině. Profil uživatelky může být 

prospěšný i výchovným poradcům na základních školách, pracovníkům OSPOD na 

odborech sociálních věcí a kurátorkám pro práci s mládeží. 
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3 Statistiky Domova pro matky s dětmi – využití služby 

V této části jsou zpracovány statistické údaje Domova z let 2011–2013. Tyto údaje se 

týkají poskytování sociální služby a jejího využití. Kapacita Domova je 8 ubytovacích 

jednotek. Ubytovací jednotka je určena pro 1 uživatelku a maximálně 3 děti. Doba 

pobytu by podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách neměla zpravidla přesahovat 

1 rok. V těchto statistikách jsou zaznamenány počty uživatelek a jejich dětí, průměrná 

doba pobytu, počet žadatelek o službu, počet individuálních plánů. Statistické údaje 

jsou zpracovány do tabulek a grafů a znázorňují vývoj a využití sociální služby Domov 

pro matky s dětmi.  

 

 

Tabulka č. 13: Počet uživatelek a dětí 

 

Počet uživatelek a dětí 
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

20+28 26+44 27+51 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 13: Počet uživatelek a dětí 

 

V této statistice je uveden počet klientek a dětí, které využily službu Domova a v letech 

2011–2013. Je zde vidět nárůst využití služby Domova. Tato skutečnost může také být 

ovlivněna délkou pobytu uživatelek.  
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Tabulka č. 14: Počet kontaktů s žadatelkami o službu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 14: Počet kontaktů s žadatelkami o službu 

 

 

 Graf č. 14 znázorňuje počet kontaktů s žadatelkami o službu. Kontakty mohou být 

telefonické, osobní nebo emailové. Kontakt se žadatelkou o službu je zaznamenám do 

záznamového archu. Pokud je v Domově plná kapacita a žadatelka má i nadále zájem 

o službu, je ponechána v pořadníku. Pokud uživatelka svoji žádost neaktivuje do 

2 měsíců, tak zaniká. V grafu je vidět nárůst žádostí o službu a to především roce 2012. 
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Tabulka č. 15: Žadatelky, které využily sociální službu DMD 

 

Žadatelky, které využily sociální službu  DMD 
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

13 13 16 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 15: Žadatelky, které využily sociální službu  DMD 

 

Tento graf č. 15 znázorňuje počet žadatelek o službu, které se následně staly uživatelkami 

DMD. Tento graf má také mírně stoupající tendenci. Také se ukazuje, že ve většině 

případů žadatelky o službu svoji tíživou situaci vyřešily a již nadále nepotřebovaly využít 

sociální služby, které DMD nabízí. 
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Tabulka č. 16: Průměrná délka pobytu 

 

Průměrná délka pobytu 
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

167 dní 163 dní 139 dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 16: Průměrná délka pobytu 

 

Zde vidíme průměrnou délku pobytu uživatelek DMD ve dnech. Pobyt uživatelek se 

mírně zkracuje. Toto má také vliv na  graf č. Počet uživatelek a dětí.  Průměrná délka 

pobytu v DMD se v měsících pohybuje od 4,6 do 5,5 měsíce.  To znamená, že většina 

uživatelek je schopna svoji situaci vyřešit do půl roku.  
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Tabulka č. 17: Individuální plány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 17: Individuální plány 

 

Individuální plánování je nedílnou součástí poskytované služby, v teoretické části je 

popsáno individuální plánování uživatelkou v DMD. Tento graf nám ukazuje, kolik 

bylo vyhodnocených individuálních plánů v jednotlivých letech. Vyhodnoceným 

plánem rozumíme individuální plán, který byl uživatelkou a sociálním pracovníkem 

zhodnocen  a uzavřen. Ze statistik z DMD tedy vyplývá, že je v průměru vyhodnocen 

1 individuální plán uživatelky za měsíc. 
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Tabulka č. 18: Kontakt s bývalými uživatelkami 

 

Kontakt s bývalými uživatelkami 
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

11 16 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 18: Kontakt s bývalými uživatelkami 

 

DMD nabízí uživatelkám, které opouští sociální službu, následné konzultace. 

Konzultace se týkají především nedořešených záležitostí, které vycházely 

z individuálního plánu uživatelky. Jedná se nejčastěji o žalobu na rozvod manželství, o 

žalobu na dlužné výživné, konzultace pracovních smluv a také konzultace ohledně 

výchovy dětí. Konzultaci si uživatelka předem objedná a sociálnímu pracovníkovi sdělí, 

co chce projednat a ten pak s uživatelkou její záležitost řeší. 
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3.1 Zhodnocení získaných údajů ze statistik 

 

Statistické údaje, které byly dále zpracovány do grafů, nám ukazují, jakým způsobem je 

sociální služba DMD využita.  Od roku 2011 se zvýšil počet žadatelek o sociální službu, 

ale většina žadatelek nakonec svoji nepříznivou sociální situaci vyřešila jiným 

způsobem a o sociální službu již neměla zájem. 

V celkovém pohledu statistické údaje ukazují, že se sice zvýšil počet uživatelek a dětí je 

od roku 2011, ale také je důležité zmínit fakt, že se snížil počet průměrné délky pobytu. 

S tímto také souvisí počet vyhodnocených individuálních plánů. V roce 2013 bylo 

vyhodnoceno nejvíce individuálních plánů, ale vzhledem k počtu uživatelek zůstává 

průměrně vyhodnocen  1 individuální plán za měsíc, jako tomu bylo i v ostatních letech. 

Za velmi využívanou považujeme návaznou službu Kontakt s bývalými uživatelkami. 

Tuto službu ve sledovaném období využila více než polovina bývalých uživatelek. To 

svědčí o tom, že pokud se uživatelce z nějakého důvodu nepodaří započatou záležitost, 

která vyjde z individuálního plánu dokončit má možnost ji dořešit i podchodu 

z Domova.  Tato služba tedy z našeho pohledu plní i preventivní charakter. Uživatelka 

má možnost základního sociálního poradenství, a tím se snižuje riziko možného návratu 

do Domova. 

4 Statistiky Domova pro matky s dětmi – nabízené aktivity  

Základní činností v Domově je individuální plánování s uživatelkou. Již při podpisu 

Smlouvy o ubytování si uživatelka stanoví svůj cíl, na kterém chce při pobytu 

v Domově pracovat. V rámci individuální plánování s uživatelkou pak sociální 

pracovník s uživatelkou rozebere tento cíl a uživatelka si stanoví jednotlivé kroky, jak 

tento cíl lze splnit. Je důležité si uvědomit, že každá uživatelka je individuální a má 

právo svůj cíl změnit. Na druhé straně je zásadní to, že sociální pracovník je pouze 

průvodcem, poradcem uživatelky a neplánuje za uživatelku. Jen jí musí upozornit na 

možná rizika při jejím rozhodování. Domov v rámci sociálního programu nabízí svým 

uživatelkám aktivity, které mohou podpořit uživatelku a její děti při řešení její tíživé 

situace.  
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Jedná se o tyto oblasti: 

 Sociální oblast 

 Finanční oblast 

 Pracovní oblast 

 Následné bydlení 

 Děti, rodina, zdraví 

 Volnočasové aktivity 

Všechny uživatelky služby mají každý pátek společnou schůzku se sociálním 

pracovníkem, pracovníkem v sociálních službách a s pedagogem, kde jsou seznámeny 

s týdenním plánem. V tomto plánu mají uživatelky zapsány všechny aktivity a schůzky 

na příští týden a mohou se k nim vyjádřit. Dále zde uživatelky mohou vyjádřit své 

nápady, připomínky k chodu Domova a nabízeným aktivitám. Uživatelky se také na 

těchto schůzkách podílejí na aktualizaci standardů kvality sociální služby. Domov má 

zpracovány statistiky z dotazníkového šetření.  Dvakrát ročně se uživatelky služby 

formou dotazníku (Dotazník je příloha č. 6) vyjadřují k sociální službě DMD jako takové. 

Hodnotí pracovníky, nabízené aktivity, následné služby, ale i své cíle a svůj pobyt 

v Domově. Dále mají možnost sdělit svůj nápad na zkvalitnění poskytované služby. Tyto 

dotazníky jsou anonymní a jejich výsledky jsou s uživatelkami probírány na pravidelných 

pátečních schůzkách. Sociální pracovnice DMD k tomu uvedla toto: „Uživatelky služby 

mají tak možnost nejen zhodnotit službu jako takovou, ale mají možnost zhodnotit i svůj 

pobyt v DMD. Někdy se bohužel stává, že uživatelka odmítne dotazník vyplnit, nebo jej 

odevzdá prázdný“. 

Ve statistikách jsem se zaměřila na otázky, které souvisí s výzkumem diplomové práce. 

Statistické údaje byly zpracovány z období 2011–2013. V roce 2011 bylo vyhodnoceno 

16 dotazníků, v roce 2012 se vyhodnotilo 19 dotazníků a v roce 2013 bylo vyhodnoceno 

23 dotazníků. Ze statistiky byly použity informace týkající se cílů uživatelky služby, 

individuálního plánování, nabídky služeb Domova, možnosti následných služeb. Získané 

poznatky jsou zpracovány do tabulek a grafů. 
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Tabulka č. 19: Cíl uživatelky služby 

 

Cíl uživatelky služby Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Bydlení 16 19 23 

Práce 3 8 4 

Alimenty 14 2 6 

Úprava poměrů 6 0 9 

Rozvod 1 1 3 

Naspořit na kauci 12 14 18 

Splátkový kalendář na dluhy 3 7 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 19: Cíl uživatelky služby 

 

Cílem většiny uživatelek služby je najít bydlení pro sebe a své děti. S tím souvisí také 

cíl naspořit si na kauci na bydlení, která je většinou ve výši 2 až 3 nájmů. Právě ona 

kauce, která je již dnes nezbytnou součástí získání nájmu, je pro mnohé uživatelky 

velkou překážkou. Nejsou schopny ze svých příjmů na kauci ušetřit a tím vzniká ono 

kolečko „azylová turistika“. Velký nárůst vidíme také ve snaze sestavit si splátkový 

kalendář a zmapovat a začít hradit své dluhy. To, že většina klientek má dluhy, se již 

objevilo i v profilu uživatelky a lze jen potvrdit, že tato skutečnost narůstá a je důležité 

u uživatelek zvyšovat finanční gramotnost. Domov uživatelkám nabízí kontakt 

a odborné besedy s pracovnicemi Protidluhové poradny, mapování dluhů, následné 

oslovení věřitelů a vytvoření finančního rozpočtu na měsíc, tak aby uživatelka byla 

schopna pokrýt základní potřeby své a svých dětí. 

 

0 5 10 15 20 25

Bydlení

Práce

Alimenty

Úprava poměrů

Rozvod

Naspořit na kauci

Splátkový kalendář na dluhy

Cíl uživatelky služby

 rok 2013 rok 2012 rok 2011



 86 

Tabulka č. 20: Pravidla v Domově 

 

Pravidla v Domově  Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Vyhovují 16 17 19 

Nevyhovují 0 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 20: Pravidla v Domově 

Uživatelka služby je před podepsáním smlouvy seznámena s pravidly Domova, která 

jsou sepsána v ubytovacím řádu a jsou přílohou smlouvy. Dále jsou tyto pravidla 

popsána v Průvodci nové uživatelky, který napomáhá uživatelce se lépe zorientovat 

v začátcích pobytu. Uživatelky, které uvedly, že jim pravidla nevyhovují, chtěly více 

volnosti týkající se pobytu dětí v Domově. Jedním z pravidel je, že děti se po DMD 

nesmí pohybovat samy a nesmí být samy na ubytovací jednotce.  

Což některým uživatelkám, především kuřačkám, nevyhovuje, protože kuřárna je 

umístěna ve sklepě Domova. Jedna uživatelka, které pravidla nevyhovují, uvedla, že se 

nechce podílet na přípravě standardů kvality sociální služby, přesnější důvod neuvedla. 

Většině uživatelek pravidla DMD vyhovují. 
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Tabulka č. 21: Četnost individuálního plánování  

Četnost individuální plánování Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Vyhovuje 16 18 21 

Nevyhovuje 0 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 21: Četnost individuálního plánování 

Individuální plánování je nedílnou součástí poskytované služby. Uživatelka služby 

plánuje své kroky k dosažení cíle, který si určila. Četnost setkávání se sociálním 

pracovníkem je individuální. Uživatelky, kterým nevyhovovala četnost setkávání, 

uvedly, že jim připadá moc časté, zbytečné a narušují jejich soukromí. K tomuto zjištění 

se vyjádřil Respondent č. 6: „ Někdy se stává, že uživatelka využije službu Domova jen 

proto, aby jí nebylo odebráno dítě či děti. Uživatelka tak podle svého splnila to, co jí 

OSPOD přikázal a ona má celou situaci za vyřešenou, bydlí. Tak co ještě má řešit?“. 

Zde opět musíme upozornit na fakt, že uživatelka je před podpisem smlouvy seznámena 

se všemi skutečnostmi (práva, povinnosti). Jednou z povinností uživatelky služby je 

individuálně plánovat a aktivně řešit svoji nepříznivou životní situaci. 
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Tabulka č. 22: Prostor, kde se odehrává individuální plánování 

 

Prostor, kde se odehrává individuální plánování Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 

2013 

Vyhovuje 16 19 22 

Nevyhovuje 0 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 22: Prostor, kde se odehrává individuální plánování 

Individuální plánování je důležitou složkou práce s uživatelkou služby. Proto je velmi 

důležité, kde se odehrává. Uživatelka služby má možnost si vybrat, kde se rozhovor 

bude odehrávat. Respondent č. 7 k tomuto tématu uvádí: „Jde o to, aby se uživatelka 

služby cítila bezpečně a dobře, pak je nejen lepší plánování následných kroků, ale jde 

i o to, aby uživatelka získala důvěru i k nám pracovníkům“.  

V dotazníku vedly téměř všechny uživatelky služby, že jim prostor k řešení jejich tíživé 

situace vyhovuje. Pouze 1 uživatelka uvedla, že ji prostor nevyhovuje, ale důvod 

neuvedla. 
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Tabulka č. 23: Řešení tíživé životní situace prostřednictvím individuálního 

plánování 

 

Řešení tíživé životní situace prostřednictvím 

individuálního plánování 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 

2013 

Ano 16 19 22 

Ne 0 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 23: Řešení tíživé životní situace prostřednictvím individuálního plánování 

 

Většina uživatelek služby uvádí, že jim individuální plánování napomáhá řešit jejich 

situaci. Respondent č 6. uvedl: „Uživatelky mají možnost si svůj plán rozdělit do 

jednotlivých kroků, kterým rozumí a jsou pro ně snadněji splnitelné. Často využíváme 

i to, že si vše s uživatelkou nakreslíme, popíšeme pro lepší pochopení celé situace“. 

Jedna uživatelka uvedla, že ji individuální plánování nevyhovuje, ale důvod neuvedla. 
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Tabulka č. 24: Využití nabízených služeb Domova 

Využití nabízených služeb Domova Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 2013 

Individuální plán 16 19 22 

Zprostředkování kontaktů na lékaře, školy a jiné 16 19 23 

Schůzky s uživatelkami 16 19 22 

Schůzky s ředitelkou 16 15 20 

Aktivity pro děti, praxe studentů, 14 17 20 

Společné volnočasové aktivity pro matky a děti 11 15 18 

Výuka a práce na PC 14 18 21 

Besedy s odborníky 12 15 19 

Skupinová a individuální arteterapie 10 18 16 

Videotrénik interakcí 8 9 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 24: Využití nabízených služeb Domova 
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Uživatelky služby uvádějí, že jim všechny nabízené služby Domova vyhovují a jsou pro 

ně potřebné. Téměř všechny uživatelky uvedly, že pro ně byl velmi důležitý krizový 

rozhovor při vstupu do Domova. Nabízené aktivity vyházejí ze Sociálního programu. Za 

velmi důležité také uživatelky vidí individuální plánování, pravidelné schůzky 

s uživatelkami, výuka na PC, zprostředkování jiných služeb a také krizový rozhovor 

před využitím služby.  

Dále také volnočasové aktivity pro děti i společné aktivity, v neposlední řadě i odborné 

besedy. Tento graf ukazuje na to, že nabízené aktivity jsou všechny využívány 

a uživatelky je vnímají jako potřebné. 

Většina uživatelek služby jako potřebné uvádí práci pedagoga a s tím spojené nabízení 

služby.  Respondent č. 6: „Práci pedagoga vnímáme jako nezbytnou v Domově, 

především když s uživatelkou služby řešíte její tíživou situaci, není vhodné, aby byly 

děti přítomny. Proto má pedagog připraveny aktivity pro děti. Pracovní pozici pedagoga 

vnímáme v Domově za důležitou při práci s celou rodinou, jde například o to ukázat 

uživatelkám, jak společně mohou trávit volný čas se svými dětmi, podporovat děti při 

vzdělání a další cestě životem“. Za důležité je také zmínit, že metoda Scénotestu zde 

není uvedena z toho důvodu, že tuto metodu v Domově používají od září 2013 

a dotazníky se budou aktualizovat v průběhu měsíce ledna 2014. 
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Tabulka č. 25: Potřeba dalších služeb v Domově 

 

Potřeba dalších služeb v Domově Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Služby mi vyhovují 16 19 23 

Služby mi nevyhovují 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 25: Potřeba dalších služeb Domově  

Uživatelky Domova vidí nabízené služby jako dostatečné, vyhovují jim. Spíše se 

vyjadřovali k následným službám, které jsou zpracovány v další tabulce a grafu. 
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Tabulka č. 26: Následné služby 

Následné služby  Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Sociální bydlení 16 19 23 

Podpora i po odchodu z Domova 12 16 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 26: Následné služby 

Zde uživatelky služby nejvíce uvádějí, že by potřebovaly sociální bydlení. Pod tím to si 

uživatelky představují byty, které by jim poskytlo město bez kauce. Sociální pracovnice 

říká: „Toto je nejvíce diskutované téma, jde o to, že zde chybí jistý mezistupeň mezi 

azylovým bydlením a nájemním bytem. Jde o to, že většina pronajímatelů chce kauce ve 

výši 3 nájmů a naše uživatelky nejsou schopny na tyto kauce našetřit, a tím vzniká 

kolotoč, kterému říkáme „azylová turistika“. Problematika sociálního bydlení je 

diskutována i na politické scéně. Jde o to, že současné době není ukotven termín 

sociální bydlení v zákoně. Touto problematikou se také zabývá Koncepce prevence a 

řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 (dále jen 

Koncepce).  
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Definice, se kterou pracuje tato Koncepce, respektuje funkční definici bezdomovectví 

ETHOS (Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení). „Dle definice 

bezdomovců ETHOS se jedná o souhrnné označení pro heterogenní populační skupinu 

zahrnující jak viditelné bezdomovce, tj. osoby, které spí venku (bez střechy), tak osoby, 

které v důsledku nemožnosti zajistit si jiné bydlení žijí v ubytovacích zařízeních pro 

bezdomovce, dále osoby, jejichž bydlení je nejisté, a také osoby, které žijí 

v podmínkách, které neodpovídají minimálním standardům bydlení v daném kulturním 

a  sociálním prostředí (MPSV, 2013 s. 8). 

4.1 Vyhodnocení statistiky Domova pro matky s dětmi – nabízené 

aktivity  

Ze statistik nabízených aktivit DMD vyplývá, že většině uživatelek tyto aktivity 

vyhovují a využívají je. Prostřednictvím tohoto výzkumu jsme zjistili nejčastější cíl 

uživatelky, kterým je najít bydlení pro sebe a své děti. Tedy pro svoji rodinu. Velký 

nárůst byl zaznamenán v cíli sestavit si splátkový kalendář a zmapovat a začít hradit své 

dluhy. Za důležitý fakt považujeme i zjištění, že pravidla v DMD uživatelkám vyhovují, 

nemají problém je přijmout. 

 Individuální plánování jsme zde zkoumali z pohledu četnosti, prostoru, kde se odehrává 

a pohledu uživatelek, zda jim napomáhá v řešení jejich tíživé situace. Ze statistik bylo 

zjištěno, že uživatelkám individuální plánování vyhovuje a je pro ně přínosné při řešení 

tíživé situace. Četnost IP a prostor, kde se odehrává, uživatelkám vyhovuje. Je ovšem 

důležité nezapomenout na fakt, že jak již bylo psáno v teoretické části, je důležitá 

motivace aktivně řešit svoji tíživou situaci ze strany uživatelky služby.  

Statistiky nám ukázaly, že nabízené aktivity vycházející ze sociálního programu 

uživatelkám vyhovují a využívají je. Jako nejlépe hodnoceny byly pravidelné schůzky 

s uživatelkami, individuální plánování, výuka na PC, zprostředkování jiných služeb 

a také krizový rozhovor před využitím služby. Dále také volnočasové aktivity pro děti 

i společné aktivity, v neposlední řadě i odborné besedy. Tento fakt také potvrzuje 

tvrzení, že potřeba dalších služeb v DMD není potřeba. Uživatelky uvedly, že jim 

nabízené služby vyhovují. Za zásadní zjištění vidíme fakt, že podle statistik uživatelkám 

chybí následné služby a to především sociální bydlení a podpora po odchodu z DMD. 
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5 Rozhovory se sociálními pracovníky 

V této části si zhodnotíme rozhovory se sociálními pracovníky z azylových domovů pro 

matky s dětmi. Otázky k rozhovoru jsou příloha č. 7. Jednalo se o polostrukturovaný 

rozhovory a byly zaměřeny na tyto témata: 

 Individuální plánování 

 Sociální program  

 Komplexnost služby 

  Pracovní pozice 

  Ohrožení služby 

  Následní služby 

  Dilemata sociální práce 

Respondenti: 

Respondent č. 1 – muž, pracovní pozice vedoucí a sociální pracovník Azylový dům pro 

ženy a matky s dětmi v tísni Mostě. 

Respondent č. 2 – žena, pracovní pozice sociální pracovník Azylový dům pro ženy 

a matky s dětmi v tísni Mostě. 

Respondent č. 3 – žena, pracovní pozice sociální pracovník Azylový dům pro 

ženy a matky s dětmi v Roudnici nad Labem. 

Respondent č. 4 – žena, pracovní pozice sociální pracovník Azylový dům pro ženy 

a matky s dětmi v Lovosicích.  

Respondent č. 5 – žena, pracovní pozice sociální pracovník Azylový dům pro ženy 

a matky s dětmi v Lovosicích. 

Respondent č. 6 – žena, pracovní pozice sociální pracovník Domov pro matky s dětmi 

v Litoměřicích. 
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Respondent č. 7 – žena, pracovní pozice sociální pracovník Domov pro matky s dětmi  

v Litoměřicích. 

Respondent č. 8 – žena, pracovní pozice sociální pracovník Domov pro matky s dětmi 

v Litoměřicích. 

Otázka č. 1  

Napomáhá individuální plánování s uživatelkou ve vašem azylovém domově pro matky 

s dětmi k řešení její tíživé situace? 

Tabulka č. 27: Individuální plánování  

Individuální plánování Počet respondentů 

Ano 8 

Ne 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 27: Individuální plánování  

Zde se jednoznačně sociální pracovníci shodli, že individuální plánování napomáhá při 

práci řešení situace uživatelky. Respondent č. 1uvedl: „Vidím individuální plánování 

jako nástroj, kterým lze problém uživatelky posouvat, ale vždy záleží na uživatelce, zda 

využije naši podporu“. Sociální pracovníci se shodli, že vždy je důležitá především 

motivace ze strany uživatelky.   
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Otázka č. 2  

Nabízí Sociální program ve vašem azylovém domově pro matky s dětmi aktivity, které 

přispívají k prevenci sociálně patologických jevů u klientky a jejich dětí? 

Tabulka č. 28: Sociální program 

Sociální program Počet respondentů 

Ano 8 

Ne 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 28: Sociální program  

Postavení nabídky Sociální programu vidí sociální pracovníci za zásadní. Nabídka 

kvalitních služeb přispívá podle sociálních pracovníků k prevenci sociálně 

patologických jevů. Pracovníci se shodují na tom, že právě práce s celou rodinou je 

důležitá. U dětí se nejčastěji setkávají se záškoláctví ze strany rodičů, krátkodobé 

absence a pak také se šikanou. U uživatelek je to nejčastěji domácí násilí ve všech 

formách, dluhová problematik a neschopnost najít si nebo spíše udržet zaměstnání. 
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Otázka č. 3  

Jsou pracovní pozice ve vašem azylovém domově dostatečné? 

Tabulka č. 29: Pracovní pozice v azylovém domově 

Pracovní pozice v azylovém domově Počet respondentů 

Ano 5 

Ne 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 29: Pracovní pozice v azylovém domově 

Zde se odpovědi sociálních pracovníků lišily. Třem pracovníků pracovní pozice 

nevyhovují. Vidí především absenci v alespoň částečném úvazku psychologa nebo 

psychoterapeuta. Za zajímavým faktem při výzkumu, který pracovníci zmiňovali, je 

pozice pedagoga volného času. V současné době je podmínkou AD pro matky s dětmi 

mít pedagogického pracovníka na minimální úvazek 0,2. Někteří pracovníci se 

domnívají, že je tento úvazek nedostatečný. Respondent č. 3 uvádí:  „Pedagogického 

pracovníka vidíme jako nepostradatelnou součást týmu a to především v oblasti práce 

s dětmi a celou rodinou nejen při volnočasových aktivitách, ale při řešení situací týkající 

se školy, vzdělání a výchovy dětí“. Za důležité také respondenti č. 6 a 7 považují to, že 

pedagogický pracovník je schopen připravit program pro děti v době, kdy matka má 

rozhovor se sociální pracovnicí anebo když jsou pro uživatelky připraveny aktivizační 

činnosti nebo besedy.  
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Otázka č. 4  

Považujete vaši službu za komplexní? 

Tabulka č. 30: Komplexnost služby 

Komplexnost služby Počet respondentů 

Ano 6 

Ne 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 30: Komplexnost služby 

Většina sociální pracovníků uvedla, že vidí službu AD jako komplexní pouze v rámci 

této služby. Jako problém vidí následné služby, jejich absenci. Velmi zajímavé bylo 

vyjádření respondenta č. 1, který říká: „ Komplexnost služby vidím ve dvou rovinách. 

Pokud se jedná pouze o službu AD pro matky s dětmi v rámci zařízení, tak ji vidím jako 

komplexní. Pokud se jedná o službu, která má směřovat i ven tak je velmi nekomplexní, 

z důvodu toho, že chybí především následné bydlení a psychoterapeutická pomoc“. 

Většina sociálních pracovníků právě vidí onu nekomplexnost v chybění následného 

bydlení. Pracovníci uváděli, že zde chybí jistý mezistupeň mezi AD a nájemným 

bydlením, především proto, že většina uživatelek služby není schopna za dobu pobytu 

ušetřit na kauci. Často se také setkávají se „skrytým rasismem“, kdy romská uživatelka 

služby má podnájem přislíben po telefonu, ale po osobní schůzce ji pronajímatel sdělí, 

že byt je již obsazen, nebo se jí už vůbec neozve. 

0

1

2

3

4

5

6

Komplexnost služby

Ano

Ne



 100 

Otázka č. 5 

Jaké máte, nebo existují ve vašem regionu následné služby pro vaši cílovou skupinu? 

Tabulka č. 31: Následné služby 

Následné služby Počet respondentů 

Chybí následné bydlení 8 

Chybí podpora uživatelek po odchodu z Domova 8 

Chybí psychologická, psychoterapeutická a psychiatrická 

včasná péče 

5 

Nedostatek pracovních míst 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 31: Následné služby 

 

Zde všichni sociální pracovníci uvádějí, že následné služby v jejich regionu chybí. 

Všichni pracovníci uvedli, že chybí následné bydlení a také podpora uživatelek po 

odchodu z AD. Respondent č. 4 uvádí: „Většina uživatelek není schopna naspořit na 

kauci, a když už ano, není schopna si bydlení udržet. Podporu tak vidíme v následné 

sociální práci s ní. S tím souvisí i to, že většina uživatelek po odchodu z AD nemá 

vyřešeny všechny své záležitosti a sama je nedokáže vyřešit, neví na koho se obrátit“.  
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Dále většina z nich uvádí, že v následných službách chybí psychologická, 

psychoterapeutická a psychiatrická včasná péče. Respondenti č. 2, 4, 6, 7 k tomuto 

uvedli: Čekací doby u těchto odborníků jsou velmi dlouhé až 3 měsíce. Pokud, 

uživatelka jeho pomoc potřebuje, potřebuje ji okamžitě. 

 

Otázka č. 6 

Co považujete pro vaši službu za ohrožující? 

Tabulka č. 32: Ohrožení služby 

 

Ohrožení služby Počet respondentů 

Financování 6 

Legislativa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 32: Ohrožení služby 

Sociální pracovníci uváděli, že za velké ohrožení služby vidí financování. Jde 

především o to, že sociální služby jsou z  MPSV financovány jen na rok 
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a z individuálních projektů Evropské unie na 2 roky. Nejisté financování pak brání 

možnému rozvoji stávajících služeb a vytváření následných nových služeb.  

Pak zde pracovníci uvádějí legislativu, jak ve smyslu prestiže sociální práce, tak ve 

smyslu něco změnit. Respondent č. 1 uvedl: „Připravovaný zákon o sociálních 

pracovnících má upřesnit kompetence sociálního pracovníka, ale myslím si, že 

nepřinese prestiž sociální práce, to je velmi důležité posilovat u široké veřejnosti a to 

také vidím jako zásadní pro ohrožení vůbec sociální práce “. Respondent č. 6 k tomu 

říká: „ Domov je sice členem komunitního plánování, kam přináší své námět a podměty 

na změny, kde jsou zapsány a zpracovány, ale tím to většinou končí, na vyšší politickou 

scénu se naše podněty nedostanou“. 

Otázka č. 7 

Co považujete za dilemata ve vaší práci? 

Tabulka č. 33: Dilemata sociální práce 

 

Dilemata sociální práce Počet respondentů 

Malá prestiž sociální práce 8 

Předsudky 3 

Motivace uživatelek 6 

Udržení hranic 5 
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Graf č. 33: Dilemata sociální práce 

Většina sociální pracovníků uvedla, že jako velké dilema vidí malou motivaci 

uživatelek služby. Respondent č. 7 uvádí: „Motivace uživatelek je klíčovou pro 

samotnou práci, můžete nabízet různé formy práce, různé programy, ale pokud je 

uživatelka nechce přijmout, musíte hledat jiné formy a metody jak ji zmotivovat, ale 

někdy to opravdu nejde a pak někdy musí uživatelka službu ukončit“. Udržení hranic 

vnímají sociální pracovníci jako velmi důležitou složku své práce, téměř všichni 

zdůrazňovali onu tenkou hranici mezi podporou a manipulací. Malou prestiž sociální 

práce definoval respondent č. 1 takto: Když řeknete lékař, právník, tak všichni 

významně kývají, když řeknete sociální pracovník, nastane ticho a údiv“. To souvisí 

i s předsudky ze strany společnosti, která vidí sociální práci jako práci s lidmi na okraji 

společnosti. 

 5.1 Shrnutí poznatků z rozhovorů 

Z rozhovorů se sociálními pracovníky bylo patrné, že je práce pro ně určitým posláním 

a že je práce s lidmi baví. Individuální plánování vidí jako optimální pro řešení tíživé 

situace uživatelky, ale za předpokladu, že uživatelka aktivně svoji situaci řeší a chce 

řešit. S tímto souvisí i motivace uživatelek a nabídka aktivit Sociálního programu.   

Pracovní tým většině respondentů vyhovuje, jen by navýšili úvazek pedagogického 

pracovníka, jehož pozici vidí jako nepostradatelnou při práci s celou rodinou. Zajímavé 

bylo pojetí komplexnosti služby, která se zde otevřela ve dvou rovinách. V rovině 

nabídky služeb AD vidí respondenti službu jako komplexní.  

V rovině nabídky služeb mimo AD vidí pracovníci nabízené služby jako nekomplexní, 

především v souvislosti s následnými službami pro uživatelky. Zde respondenti uvádějí 

především absenci následného bydlení a podpory uživatelky po odchodu z AD. 

Dilemata, která uváděli respondenti, se také shodovala. Především se jednalo o prestiž 

sociální práce, motivace, udržení hranic uživatelek. Respondenti často uváděli, že je 

těžké najít onu motivaci pro uživatelky a být profesionální a zároveň lidský, 

nepodsouvat uživatelce své názory, ale být opravdu jen poradcem průvodcem při řešení 

její situace. Ohrožení respondenti vidí v nejistém financování a v obtížném prosazování 

nových podmětů, návrhů a změn na politické scéně.  



 104 

6 Shrnutí výsledků   

Výzkumnou otázkou diplomové práce bylo zjistit, zda jsou nabízené služby v azylovém 

domově pro matky s dětmi komplexní pro práci s rodinou.  

Hypotézy diplomové práce 

Hypotéza č. 1.: Četnost individuální plánování s uživatelkou v azylovém domově pro 

matky s dětmi napomáhá k řešení jejich tíživé životní situaci. 

Hypotéza č. 2.: Nabídka aktivit Sociálního programu v azylovém domově pro matky 

s dětmi přispívá k prevenci sociálně patologických jevů u uživatelky a jejich dětí. 

Při výzkumu jsme vycházeli ze statistik DMD za rok 2011–2013 a následně pak 

z rozhovorů se sociálními pracovníky z vybraných AD. Ze statistik jsme sestavili profil 

uživatelky – ženy, která využívá služby DMD.  

Dále jsme pomocí statistik zmapovali využití služby DMD a využití nabízených aktivit 

v tomto Domově, jejich údaje jsme zpracovali do grafů. Dále jsme zpracovávali návrhy 

dle potřeb uživatelek služby a zpracovali možná návrhová opatření. Rozhovory 

s pracovníky byly také zpracovány do grafů. 

Hypotéza č. 1  

Četnost individuálního plánování s uživatelkou v azylovém domově pro matky s dětmi 

napomáhá k řešení její tíživé životní situace. 

Při kvantitativním výzkumu ze statistik DMD využití služby a využití nabízených 

aktivit většina uživatelek služby potvrdila, že jim individuální plánování napomáhá 

k řešení jejich tíživé situace. Individuální plánování je nedílnou součástí poskytované 

služby. Uživatelka služby plánuje své kroky k dosažení cíle, který si určila. Četnost 

setkávání se sociálním pracovníkem je individuální. Ve statistikách využití služby bylo 

zjištěno, že je s uživatelkou vyhodnocen 1 individuální plán za měsíc, jedná se tedy 

o plán, který je uzavřen. Zhodnocen, tak jak je popsáno v teoretické části této práce.  

Zde je také důležité zmínit zjištěnou skutečnost, že průměrná délka pobytu v DMD se 

v měsících pohybuje od 5, 5 do 4,6 měsíce. To znamená, že většina uživatelek je 

schopna svoji situaci vyřešit od půl roku.  
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Při kvalitativním výzkumu sociální pracovníci, se kterými byl veden rozhovor, vidí 

individuální plánování s uživatelkou jako nástroj, kterým lze napomoci k řešení situace 

uživatelky. Hovoří o motivaci uživatelky, bez které nelze tíživou situaci řešit. Četnost 

setkávání s uživatelkou při řešení její situace je podle sociálních pracovníků 

individuální.  

Sociální pracovníci také potvrdili, že vyhodnocují minimálně 1 individuální plán za 

měsíc. Oba tyto výzkumy se shodují. Hypotéza č. 1: Četnost individuálního plánování 

s uživatelkou v azylovém domově pro matky s dětmi napomáhá, k řešení tíživé životní 

situace se tedy potvrdila. 

Hypotéza 2 

Nabídka Sociálního programu v azylovém domově pro matky s dětmi přispívá 

k prevenci sociálně patologických jevů u uživatelky a jejich dětí. 

Při kvalitativním výzkumu bylo zjištěno, že nabízené aktivity Sociálního programu 

podle statistik DMD většina uživatelek využívá. Uživatelky také uvádějí, že nabízené 

aktivity v rámci služby jim vyhovují, a jsou pro ně potřebné. Z výzkumu vyplynulo, že 

uživatelky vidí nedostatek v následných službách, a to v  bydlení a podpoře při odchodu 

ze sociální služby. 

Při kvalitativním výzkumu z rozhovorů se sociálními pracovníky bylo patrné, že 

aktivity sociálního programu napomáhají k prevenci sociálně patologických jevů, 

především v oblasti domácího násilí, záškoláctví, šikany a dluhové problematiky po 

dobu využívání sociální služby. Zde jako zásadní vidí respondenti nabízet a připravovat 

aktivity podle aktuální situace uživatelek a jejich dětí, pracovat s celou rodinou. 

Kvantitativní a kvalitativní výzkum je tedy ve shodě. Hypotéza č. 2: Nabídka 

Sociálního programu v azylové domově pro matky s dětmi přispívá k prevenci sociálně 

patologických jevů u uživatelky a jejich dětí se tedy potvrdila. 

V rámci potvrzení hypotéz je odpověď na výzkumnou otázku diplomové práce, zda jsou 

nabízené služby v azylovém domově pro matky s dětmi komplexní pro práci s celou 

rodinou pozitivní. Výzkum prokázal, že individuální plánování je nástroj pro řešení 

tíživé situace uživatelky a jejich dětí a Sociální program je nedílnou součástí tohoto 

plánování, který pružně reaguje na aktuální situaci uživatelky a jejich dětí v AD.  
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Tedy situaci celé rodiny. Komplexnost služby potvrdily statistické údaje DMD 

a rozhovory se sociálními pracovníky. Za důležité zjištění při výzkumu považujeme 

zjištění dvou rovin komplexnosti. Respondenti uváděli komplexnost ze dvou pohledů.  

V rámci poskytování služby uvnitř AD ji vidí jako komplexní, ale v poskytování 

následných služeb mimo AD vidí absenci. Je proto potřeba se třeba zaměřit na následné 

služby, které by vedly k tomu, aby uživatelky neuvízly v síti „azylové turistiky“. 

Absencí následných služeb se budeme zabývat v návrhových opatřeních a následné 

diskusi. 

7 NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ 

U návrhových opatření, vycházíme ze zjištěných skutečností výzkumu této práce. Ze 

statistik DMD a z rozhovorů se sociálními pracovníky byl zjištěn velký nedostatek 

v  následných službách pro matky s dětmi, které opouštějí sociální službu AD. 

Návrh sociální služby 

S uživatelkami se pracuje individuálně, podle individuálního plánu. Mnohdy se stává, 

že po ukončení služby, končí i nedodělané naplánované věci a uživatelka neví či nemá 

na koho se s dořešením své situace obrátit.  

Poradna pro budoucí, bývalé uživatelky, jejich děti, případně i rodiny 

Z praxe  DMD se ukazuje, že se na DMD obrací nejen bývalé uživatelky, ale také ženy, 

které potřebují pouze podporu, radu co a jak dál, nebo potřebují pouze vyslechnout. 

Podle statistiky z DMD od roku 2011 po odchodu využilo konzultaci 43 uživatelek. 

Jedná se především o poradenství v oblasti podnájemních smluv, dluhů, výchovy dětí, 

výživného, rozvodu. Z praxe DMD se ukazuje velmi negativní jev. Pokud uživatelka 

opustí DMD, padají všechny kroky, které byly naplánovány. Práce zůstává nedodělána. 

Poradenská služba by byla vhodnou následnou službou. 

Návrh sociální služby 

Pro většinu uživatelů služby je velký skok a téměř nemožné dosáhnout běžného 

podnájmu. Většina uživatelek pokud již dosáhnou na běžný podnájem se, po 3 měsících 

ocitají znovu v tíživé životní situaci. Z  praxe z DMD vyplývá (43 konzultací po 

odchodu z DMD od roku 2011), že potřebují určitý dohled (přesně stanovené termíny), 

potřebují podpořit.  
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Většinou se jedná o to, že neumí hospodařit se svými financemi, odkládají zaplacení 

nájmu a znovu se dostávají do kolotoče dluhů, který pak vede k tomu, že znovu musí 

využít sociální službu.  

Z praxe DMD se také ukazuje, že bývalé uživatelky služby potřebují určitý dohled 

(přesně stanovené termíny), potřebují podpořit. Většinou se jedná o to, že neumí 

hospodařit se svými financemi, odkládají zaplacení nájmu. 

S tím souvisí i to, že některé z nich neumí vyplnit potřebné formulář na získání dávek 

hmotné nouze, například na bydlení. Na příslušném pracovišti se stydí požádat 

o pomoc, nebo je nedonesou včas. A pak se, jak již bylo řečeno, ocitají v roli neplatičů 

nájmů, a tím se začíná roztáčet kolotoč dluhů. 

Následné bydlení, podporované bydlení (bydlení s asistencí) 

Vidíme zde velký nedostatek ve startovacích, sociálních bytech s určitými pravidly 

a také na určitou dobu, např. 5 let. Na zajištění a naspoření částky na kauci a určitého 

finančního zajištění je doba pobytu v sociální službě max.1rok krátká doba. Dobu 

pobytu v sociální službě bychom zachovali, protože při delší době vzniká závislost na 

službě a uživatel stagnuje. 

Návrh sociální služby 

Uživatelky služby se velmi často setkávají s tím, že po emailové či telefonické domluvě 

jim je zaměstnání přislíbeno. Na domluvené schůzce se bez jakéhokoliv zdůvodnění 

dozvědí, že místo je již obsazeno. Uživatelky mají velmi často jen základní vzdělání 

a malou nebo žádnou praxi. Neumí, nebo se stydí komunikovat se zaměstnavatelem, 

potřebují podporu. Dále je obtížné znovu vytvořit pracovní návyky, pravidelné „chození 

do práce“ a zodpovědné chování (omluvit se v případě nemoci atd.).  

Asistence při hledání zaměstnání 

Asistent by uživatelku doprovázel na jednání o pracovní místo, popřípadě by se pak 

zkontaktoval se zaměstnavatelem, byl garantem pro zaměstnavatele a zároveň 

prostředníkem mezi uživatelkou a zaměstnavatelem. Pozor, neřešil by nic za uživatele, 

byl by pouze poradcem. 
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8 DISKUZE 

Je důležité si uvědomit, že nesmíme ani nechceme nahrazovat funkci rodiny, nechceme 

suplovat matky nebo rodinu ale ukázat možný směr, ukázat jak by to možná šlo. 

Nepasovat se do role rádců, ale spíše posluchačů a podpůrců a proto je důležitá 

profesionální podpora, kterou může DMD poskytnout.  

Komplexnost služby zahrnuje nejen sociální práci, ale i práci pedagogickou, 

diagnostickou, terapeutickou. Pokud se budeme zabývat pouze sociální prací a opomíjet 

práci s rodinou jako celkem, bude to krok zpátky.  

Průzkumu této práce ukazuje, že služba, kterou nabízejí AD pro matky s dětmi je sama 

o sobě komplexní. Za důležité považujeme i dobře nastavené navazující služby, které by 

mohly zabránit opakovaným pobytů v AD pro matky s dětmi a závislosti na sociálním 

sytému. Navazující služby jsou v současné době velkým nedostatkem, především 

v oblasti následného bydlení a podpory uživatelek, které opouštějí AD. Vytváření těchto 

služeb je velmi obtížné z mnoha důvodů. Jako zásadní vidíme to, že možné následné 

služby především v oblasti bydlení nejsou ukotveny v zákonech ČR. Příčinou problému 

je naprostá absence následných podpůrných služeb, především v oblasti bydlení 

a dalších oblastí pro matky s dětmi v tíživé životní situaci.  

Podle Koncepce MPSV (2013, s. 12) je cílem všech politik vedoucích k řešení 

bezdomovectví udržení nebo nalezení bydlení, nikoliv přístřeší či ubytování. Bydlení 

s podporou je jednou z forem sociálního bydlení a nástrojem sociálního začlenění. Jde 

nejčastěji o bydlení v nájemním vztahu, ale může jít o bydlení družstevní nebo 

podnájemní bydlení (v bytě, který má v nájmu poskytovatel sociálních služeb). 

Podporou se rozumí sociální práce, bez ohledu na to, zda jsou souběžně poskytovány 

dávky nebo ne. Může jít o formu terciární prevence nebo o řešení aktuálního stavu 

bezdomovectví, jako návaznost na službu azylového domu. 

Z praxe DMD vyplývá, že během pobytu uživatelka nestihne naspořit na kauci. 

V případě, že na kauci finance naspoří, odchází z DMD často s ještě nedořešenými 

jinými záležitostmi, se kterými už jí nikdo „venku“ není schopný pomoct anebo neví, na 

koho se má obrátit.  
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Problém má za důsledek tzv. azylovou turistiku (uživatelka putuje z jednoho AD do 

druhého), závislost na sociálních dávkách, závislost na sociálních pobytových službách, 

negativní vliv na vývoj dítěte (časté střídání škol a často nedokončená střední škola) 

a nevhodný model života, které si dítě nevědomě přenáší dál. Z praxe  DMD se ukazuje, 

že se o tomto problému ví, diskutuje se o něm na úrovni Komunitního plánování, píší se 

návrhová opatření, atd.  

Bohužel už se problém nedostane na vyšší politickou úroveň, kde by mohl vzniknout 

podnět k opravdovému řešení a zájmu o tento problém. Touto problematikou se zabývá 

také Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví do roku 2020 

a Platforma pro sociální bydlení. Ideálním stavem by bylo vytvoření následných 

sociálních služeb, jejichž cílem by bylo nalezení a hlavně udržení podnájemního 

bydlení, najít a udržet si zaměstnání, nebýt závislý na sociálních dávkách a stabilizovat 

rodinný systém. 

Koncepce MPSV (2013, s. 31) také poukazuje na to, „že v ČR dosud neexistuje ucelený 

systém prevence zaměřený na udržení bydlení, což jednak souvisí s rostoucími počty 

osob ohrožených ztrátou bydlení, ale také zvýšením výdajů při řešení následně 

vzniklých situací a současně přenášením zátěže do jiných systémů (zejména 

zdravotnictví, soudnictví, vězeňství, ale i některé typy pobytových sociálních služeb 

aj.)“. 

 Z pohledu uživatele pro zlepšení jeho tíživé situace by bylo považováno nalezení 

bydlení, udržení si ho, možnost zaměstnání, budování sociálního zázemí a jistoty, vědět, 

že někam patřím; být samostatný – tzn. žít bez sociálních dávek; ukotvení dítěte ve 

stálém kolektivu vrstevníků. 

Z pohledu poskytovatele pro zlepšení současné situace by bylo právní zakotvení podoby 

následných služeb, především ukotvení sociálního nebo podporovaného bydlení, 

zajištění dlouhodobého financování pro kvalitně poskytované sociální služby, 

zkvalitnění prestiže sociální práce a vůbec větší informovanost široké veřejnosti o této 

problematice. 
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Situace, která by byla považována za zlepšení, je změna v systému sociálních dávek, 

nabídka bytů pro tuto cílovou skupinu, možnost být zaměstnán, efektivní poradenství na 

Úřadech práce, možnosti kvalitních rekvalifikačních kurzů, začlenění dlouhodobě 

nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací. Tedy komplexnost nejen v rámci 

poskytování jedné služby, ale komplexnost, která se bude prolínat ve více směrech 

a oblastech lidského žití. 

ZÁVĚR 

Rodina jako celek, rodina jako soubor vztahů, lásky, nedorozumění. Rodina jako 

domov. Jistě by se dalo napsat mnoho dalších přirovnání. Důležité je si uvědomit, že 

i neúplná rodina, rodina v tíživé situaci, rodina v krizi je celek, se kterým se musí 

systematicky pracovat. Pokud chceme ukázat jiný vzorec chování nebo dokonce změnit 

vzorce chování rodin z DMD, tak je to velmi dlouhá cesta, která musí prostupovat 

celými generacemi. Rozvodovost, ale i neuzavírání manželství, střídání partnerů, má 

vliv na celou populaci.  

Většina uživatelek, převážně ženy, které se staly oběti domácího násilí, nemají zpočátku 

sílu rozhodnou samy za sebe. Mají pocit méněcennosti, mají strach či nevědí jak se 

rozhodnout. Své rozhodnutí neumí přijmout jako vlastní aktivitu, za kterou by měly nést 

odpovědnost. Uživatelky mnohdy potřebují najít potřebnou energii ke zvládnutí svých 

rozhodnutí. Najít význam svých rozhodnutí. Překonat strach ze špatných rozhodnutí. 

Důležitá je podpora při hledání možných kroků, které by posunuly uživatelku k cíli, 

k vyřešení své situace a dostávat zpětnou vazbu, která může uživatelku posunout blíž 

k jejím cílům nebo tyto cíle aktualizovat. Důležité při práci v DMD je pohlížet na 

uživatelku jako na ženu, na osobnost, která má své potřeby. Na druhou stranu nelze 

uživatelku „držet“ za ruku a řešit její situaci, ale nechat ji, aby řešila svoji situaci sama.  

Při této podpoře je nutné neopomenout fakt, že žena je matka, která využívá sociální 

službu se svým dítětem nebo dětmi. A tady je základní podpora rodiny a práce s ní. 

Prostřednictvím rodiče působit na dítě a prostřednictvím dítěte působit na rodiče. Je to 

nelehký a dlouhodobý úkol, ale pokud práci v pomáhajících profesích chápeme jako 

poslání, je to velká výzva. 
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Pracovníci v DMD jsou v rolích pracovníků v pomáhajících profesích, v rolích 

průvodců, pozorovatelů, kteří mohou radou pomoci, dát určitý návod, nabízet různé 

aktivity, ne však řešení, mohou jen ukázat možnou cestu životem.  V dnešní době se ze 

společnosti vytrácí tradiční rodina, pojem manželství se stává pseudonymem pro „papír 

na společné žití“, který nepotřebujeme. Je tomu opravdu tak, nebo se naopak bojíme 

zodpovědnosti, respektování druhého, společného plánování, ale i společného řešení 

krizí a neúspěchů? 
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Příloha č. 1: Osobní karta uživatelky  

OSOBNÍ KARTA UŽIVATELKY 

ČÁST 1 

Uživatelka 

Příjmení a jméno:      

Datum narození:    

Trvalé bydliště:  

Stav: 

 

Vzdělání: 

 

Státní příslušnost: 

 

Telefon: 

 

Pracovníci ÚP 

pro dávky HN 

 

 

Pracovník MěÚ péče 

o děti 

 

 

Děti 

Jméno a příjmení datum narození Škola / třída 

   

   

   

 

kontaktní osoba, která se postará  

o děti  - jméno, vztah k dítěti, adresa, tel. 

spojení 

(viz. - krizový plán) 

 

 

Důvod přijetí do zařízení:  

Jaké jsou Vaše cíle? – na čem chcete pracovat, čeho dosáhnout? S čím Vám můžeme 

pomoci.  

Doplňující informace – nepovinný údaj v zájmu kvality nabízené služby 

/Lékař - specialista, alergie, trestní nebo přestupkové řízení, rozvodové řízení, těhotenství, 

šestinedělí, máte z něčeho obavu aj. 

Se záznamem jsem byla seznámena a prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje 

jsou pravdivé. 

 

dne: 

 

podpis uživatelky: 

 

podpis zpracovatele:                                                                       

 

 

ČÁST 2 - nepovinný údaj v zájmu kvality nabízené služby  



 

Finanční situace   

Současný zaměstnavatel 

(termín a způsob výplaty) 

 

 

Dávky státní sociální podpory 

(termín a způsob výplaty) 

Rodičovský příspěvek (mateřská)   

Přídavky na děti  

jiné 

Dávky hmotné nouze 

(termín a způsob výplaty) 

Příspěvek na živobytí 

Příspěvek na bydlení 

jiné 

Máte nějaké dluhy, splátky? 

Jak je hradíte? 

 

Máte nějaké pracovní omezení? 

(invalidní důchod,  ZTP apod.) 

 

 

 

Rodinná situace 

 

Bytová situace 

Jaký typ bydlení jste využívala? 

(kde jste dosud bydlela) 

 

 

Proč již byt nemůžete užívat?  

 

Využila jste již službu azylových 

domů? (kde a kdy) 

 

 

 

Je něco, co bychom měli vědět a nezeptali jsme se Vás na to? 
 

Se záznamem jsem byla seznámena a prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje 

jsou pravdivé. 

 

   podpis zpracovatele                                                                   podpis uživatelky 

 

                                      

 

Kdo má děti svěřené do výchovy?  

 

Je otec dětí uveden v rodném listě?  

Jak se partner podílí na výchově a 

výživě? Dostáváte, alimenty? 

 

 

Je nad dětmi stanoven dohled?  

Dětský lékař   



 

Příloha č. 2: Individuální plán 

 

Individuální plán práce s uživatelkou č.  Období  

uživatelka  Datum 

vyhodnocení 

IP 

 

děti  

vzdělání  Klíčový pracovník pro uživatelku 

  

hlavní cíl 

uživatelky 

 

Cíl uživatelky a kroky 

k naplnění cíle 

Kdo mi 

pomůže 

Vyhodnocení 

   

 

Doporučení: 

    

  

 

 

 

 Datum:                                             

 

podpis uživatelky:                                                    

podpis sociálního pracovníka: 
 



 

Příloha č. 3: Sociální program 

 

Sociální program 

Osobní cíl uživatelky ke dni uzavírání smlouvy: 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Uživatelka je oprávněná svůj osobní cíl, v průběhu poskytování služby opravovat 

a měnit. Všechny tyto změny jsou evidovány v IP uživatelky. 

 

Sociální oblast 

□ Pohled na svou současnou životní situaci – „ pohled do zrcadla “. 

□ Vyřizování dokladů - občanský průkaz, rodné listy, pojišťovna. 

□  Úřady - MěÚ, OSSZ, ÚP, soudy. 

□ Právní záležitosti – sestavování žádostí – rozvod, úprava poměrů.  

Finanční oblast 

□ Vytvoření přehledu dosavadních příjmů a výdajů (rozpočet rodiny). 

□ Podporu v nezaměstnanosti, evidenci na ÚP. 

□ Dávky státní sociální podpory (mateřská, příspěvek na dítě). 

□ Dávky hmotné nouze (bydlení, živobytí, mimořádné). 

□ Výživné (alimenty). 

□ Řešení dluhů (přehled, poradenství, splátky). 

□ Založit si spoření v Domově. 

□ Nabídka a informace o finančních možnostech (stavební spoření, účet, pojištění). 

3. Pracovní oblast 

 □  Chci najít práci 

      Zjištění pracovních možností, vyhledávání inzerátů na práci (na internetu, 

      v novinách, vývěsky), zajišťování povinných dokumentů pro pracovní poměr  

      (vysvědčení, zápočtový list), JOB klub (životopis, vizitky, výuka na PC, email,  

       modelové situace, komunikační dovednosti) 

 

 



 

4. Následné bydlení 

□  Chci bydlet podle svých možností 

   (zjištění možností následného bydlení, sestavování inzerátů na bydlení, spoření na 

kauci    

    na bydlení, vyhledávání inzerátů na práci (na internetu, v novinách, vývěsky), 

právních 

   dokladech například o bydlení (smlouva, poplatky za služby, trvalý pobyt). 

5. Děti – rodina – zdraví 

□ Kontakt na lékaře (dětský, gynekolog, praktický, zubař). 

□ Kontakt na školy (mateřské, základní, speciální, střední). 

□ Příprava na porod (porodopis, příprava do porodnice, podklady pro rodný list). 

□ Podpora v péči o dítě (novorozenec). 

□ Podpora v péči o rodinu. 

□ Podpora ve vedení domácnosti. 

Ostatní 

□ Volnočasové aktivity (Akce pro děti, akce pro matky s dětmi, besedy, soutěže). 

□ Aktivity pro zkvalitnění rodinných vztahů (arteterapie, videotrénink, muzikoterapie, 

canisterapie). 

        

 

 

………………………………. 

        Podpis uživatelky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Rozhovor s výzkumem pro účely diplomové práce 

 

 

Souhlas s výzkumem pro účely diplomové práce 

 

 

Domov pro matky s dětmi při Diakonii ČCE v Litoměřicích, souhlasí se zpracováním 

spisových dokumentů za období 2011–2013 pro účely diplomové práce „Rodina jako 

celek“, kterou zpracovává Bc. Lenka Vašutová. 

 

 

 

 

V Litoměřicích dne 14. 1. 2014                                            podpis vedoucí zařízení 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Příloha č. 5: Souhlas s rozhovorem pro účely diplomové práce 

 

Souhlas s rozhovorem pro účely diplomové práce 

 

 

Souhlasíme s rozhovory se sociálními pracovníky pro účely diplomové práce „Rodina 

jako celek“, kterou zpracovává Bc. Lenka Vašutová. 

 

 

 

 

V ………………dne……………………….  

 

 

podpis vedoucího zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 6: Dotazník pro uživatelky služby   

 

DOTAZNÍK PRO UŽIVATELE SLUŽEB 

v  Domově pro matky s dětmi    

 

 Jak dlouho jste již v Domově pro matky s dětmi? 

□ do 3 měsíců           □  3 – 6 měsíců              □ 6 – 9 měsíců           □  9 – 12 měsíců             

□  více 

  Bylo pro Vás srozumitelné přijímání do Domova? - sepisování Ubytovací smlouvy, 

seznamování s povinnostmi a právy, poplatky, ubytovací a provozní řád 

oznámkujte jako ve škole – 1 je nejlepší a 5 nejhorší (1 – bylo to srozumitelné – 5 – 

ničemu jsem nerozuměla)  

     

 Jak rychle jste se přizpůsobila životu v DMD ? 

□ rychle a bez problémů                 □ potřebuji více času                           □ mám stále 

problém 

□  jinak  

Co je mým cílem, abych nemusela využívat služby v Domově? 

□ chci získat podnájem                   □ chci najít práci     

□ chci si naspořit na kauci              □ chci získat rekvalifikaci              

□ chci do jiné ubytovny                  □ chci získat vzdělání     

□ chci získat alimenty                     □ chci získat sociální dávky     

□ chci do jiného města                    □ chci zjistit své dluhy             

□ chci úpravu poměrů dětí   

 □ chci se rozvézt                                                                                                       

□ chci sestavit splátkový kalendář na dluhy                          

□ chci si urovnat vztah s rodinou  

□ jiný cíl                                                                          

Co k tomu potřebujete? 

□  větší podporu od pracovníků                            

□  aby se mnou více pracovalo 

□  samostatnost                                                     



 

□  víc času 

□  způsob práce se mnou mi vyhovuje                  

□  jen aby mi pracovníci naslouchali, zařídím se sama 

□  potřebuji, aby mě víc podporovali (nemám na to sama sílu a odvahu) 

□  jiné  

 Jak na Vás působili pracovníci Domova, když jste nastoupila? Vyberte, i několik 

možností. 

      □   příjemní                        

      □   nepříjemní                  

      □   usměvaví      

      □  neochotní 

      □   pomáhali mi               

      □  nepomáhali mi            

      □   jiné postřehy 

     

 Jak dlouho si myslíte, že ještě budete potřebovat ubytování v Domově?   

  □  měsíc           □  do 3 měsíců              □  do půl roku             □  ještě celý rok             

  □   víc než 1 rok 

 

Individuální plánování 

Rozhovory se sociální pracovnicí bych chtěla (vyberte i několik možností) 

□ v „modré“ místnosti s počítačem           □  u mě v bytě                          □ v klubovně 

□ s dětmi v dílně                                        □ bez dětí v dílně                     □ na zahradě 

(v létě) 

Počet setkání se sociální pracovnicí mi  

□ vyhovuje  

□ nevyhovuje 

Posunulo se řešení Vaší situace díky individuálnímu plánování (vidíte nějaký posun, 

vyřešení nějakého problému) 

□ ano  

□ ne 

 



 

Které služby jsou pro Vás nejvíce prospěšné? (vyberte i několik možností) 

□ krizový rozhovor (při vstupu než jste se ubytovala) 

□  individuální plány uživatelkami (pravidelné rozhovory s vedoucím a sociální 

    pracovnicí DMD ) 

□ zprostředkování služeb (kontakty s pracovníky úřadů, lékaři, školou apod. ) 

□ schůzky s uživatelkami (1x týdně s vedoucím a soc. pracovnicí – vždy v pátek) 

□ schůzky s ředitelkou (1x měsíčně) 

□ dětský koutek, praxe studentů, činnosti pro děti (práce s pedagogem) 

□ skupinová a individuální arteterapie (malování na daná témata, malování jako 

   prostředek vyjádření svých pocitů, malování jako způsob zvážení svých možností)  

□ Videotrénik interakcí (natáčení a rozhovor)  

□ JOB club – zdokonalování se v modelových situacích – hra na rozhovor s možným  

   zaměstnavatelem, životopis, tvorba vizitek, jak se správně zeptat, jak mluvit 

  s úředníkem nebo jiným odborníkem) 

□  výuka a práce na PC (hledání na internetu, výuka základních dovedností na PC) 

□ rozhovory s pracovníky na službě  

□ rozhovory s pracovníky v noční službě  

□ společné pracovní činnosti (aranžování, šití, tkaní koberců, výroba hraček, výzdoba 

   DMD, pomoc při vaření, aranžování, batikování apod.) 

□ besedy s odborníky (dětský lékař, gynekolog, sociální pracovnice z MěÚ, poradna pro 

   dlužníky a jiní) 

□ společenské akce (karneval, Den dětí, čarodějnice, soutěže ve vaření 

   Gastrofest, karaoke a jiné) 

□ fotografování, videonahrávky 

Jaké služby byste ještě potřebovala? 

Co byste chtěla vzkázat pracovníkům? 

Myslíte si, že je narušeno Vaše právo na soukromí v bytě? Pokud, ano, tak od 

koho? (zaškrtněte a popište) 

Jiné uživatelky……………………………………………………………………………. 

 

Děti jiných 



 

uživatelek……………………………………………………………………… 

Pracovníci 

Domova………………………………………………………………………… 

Jiné osoby (údržbář, studenti, jiní pracovníci Diakonie, 

návštěvy)…………………………………………………………………………………. 

Jak jste spokojená s vybavením bytů 

  □ vyhovuje        □  nevyhovuje         □  potřebovala bych ještě 

………….………………………………………. 

Jak jste spokojená s vybavením zahrady 

   □ vyhovuje       □   nevyhovuje        □ potřebovala bych ještě 

…………….……………………………………. 

Jak jste spokojená s vybavením koupelny 

   □ vyhovuje       □  nevyhovuje         □ potřebovala bych ještě 

 

Cítíte se v DMD bezpečná? (možné napadení, ohrožení z venku)         

□ ano                      □ nevím                        □ částečně                        □ ne 

Jak jste spokojená s prací pracovníků v jednání s Vámi -  jako ve škole od 1-5 

vedoucí Domova                        

sociální pracovnice                     

pedagogický pracovník               

pracovníci na služebně                

pracovníci v noční službě  

Jak jste celkově spokojená se službami v Domově – oznámkujte jako ve škole – 1 je 

nejlepší a 5 nejhorší 

 

 

Datum:        

 

  nepodepisujte a vhoďte do schránky u služebny - děkujeme

 

 

 

 



 

Příloha č. 7: Otázky k rozhovoru se sociálními pracovníky 

 

Otázky k rozhovoru se sociálními pracovníky 

 

Otázka č. 1: Napomáhá individuální plánování s uživatelkou ve vašem azylovém 

                    domově pro matky s dětmi k řešení její tíživé situace? 

 

Otázka č. 2: Nabízí Sociální program ve vašem azylovém domově pro matky s dětmi  

                    aktivity, které přispívají k prevenci sociálně patologických jevů u 

                    uživatelky a jejich dětí? 

 

Otázka č. 3: Jsou pracovní pozice ve vašem azylovém domově dostatečné? 

 

Otázka č. 4: Považujete vaši službu za komplexní? 

 

Otázka č. 5: Jaké máte, nebo existují ve vašem regionu následné služby pro vaši cílovou  

                    skupinu? 

 

Otázka č. 6: Co považujete pro vaši službu za ohrožující? 

 

Otázka č. 7: Co považujete za dilemata ve vaší práci? 

 

 

 

 

  

 


