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1.	K	čemu	slouží	tato	metodika	
 

Tato metodika byla vytvořena v rámci projektu KOM centrum, číslo projektu: 

CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000801, které zaštiťuje organizace 

Komunikujeme, o.p.s.. Cílem tohoto materiálu je dostatečně vzdělat lektory, 

odborné pracovníky, dobrovolníky a stážisty v oblasti práce s cílovou 

skupinou příslušníků národnostních menšin a integrujících se cizinců, kteří 

budovou využívat aktivity komunitního centra. 

V posledních letech se zaměřuje již více programů na cílovou skupinu 

národnostních menšin případně komunit integrujících se cizinců, což je dáno 

zejména vzrůstajícím podílem těchto dvou skupin na celkové populaci české 

republiky. Programy pro tuto početnou skupinu jsou tak velmi žádoucí. Cílová 

skupina národnostních  menšin a cizinců má svá specifika, kterým se tato 

metodika věnuje.  

 

 

 

 

 

„Moderní člověk je vychován k porozumění cizích jazyků a k neporozumění 

cizinců.“  

 

        Gilbert Keith Chesterton  
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2.	Úvod	do	problematiky	národnostních	menšin		
 

Populace obývající území současné České republiky byla od svého počátku 

heterogenní. Prvopočáteční osídlení bylo především germánské a keltské, 

tato dvě etnika postupně nahradili Slované. Praha raného středověku a 

zejména v období Karla IV. byla středoevropský centrem vzdělanosti a kultury 

a tavícím kotlíkem rozličných etnik a náboženství. Zejména z důvodu založení 

první univerzity na sever od Alp (Karlova univerzita, 1348) proudili do tehdejší 

metropole království evropští vzdělanci a vědění chtiví studenti z širokého 

okolí.  

Po začlenění do Habsburské monarchii (1526-1918) byly České země 

součástí ještě mnohem více multikulturního celku obývaného desítkami 

národů a etnik. Vznik Československa o čtyři sta let později byl spjat s tezí o 

existence československého národa, který měl být nositelem státní myšlenky. 

Češi a Slováci však spolu tvořili jen zhruba 8,8 mil. obyvatel z celkových 13 a 

půl milionu. Nejpočetnější skupinou byli Němci s více než 3 miliony obyvatel, 

následování Maďary. Kromě nich žili na československém území Židé, Poláci, 

Maďaři, Ukrajinci, Rusové, Rumuni, Chorvaté apod.  

Československo poskytovalo též velkorysý azyl moderní politické 
emigrace. V rámci “Ruské pomocné akce“ Československo poskytlo útočiště 

pro cca 30 tis. Uprchlíků z bolševického Sovětského svazu, tisíce dalších pak 

směřovali do Československa po nástupu nacismu v Německu a po anšlusu 

Rakouska Třetí říší.  

Po skončení druhé světové válce bylo německé a maďarské obyvatelstvo 

žijící v tehdejším Československu na základě tzv. Benešových dekretů 

zbaveno státního občanství. Německé obyvatelstvo pak bylo odsunuto. V 

roce 1968 se Československo stalo dvoučlennou federací, čímž řešilo 

problematiku vztahu dvou národů. Proces budování české státnosti byl 

zahájen přijetím ústavy v prosinci 1992. Problematika menšin se stala 

aktuální při budování nové české státnosti a zůstává aktuální  doposud.  
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Po roce 1989 nastalo uvolnění pohybu osob a na území České republiky 

začaly vznikat početnější komunity cizinců, vedle Slováků, Romů, Poláků či 

Vietnamců přibyly komunity z válkou či nestabilitou sužovaných oblastí jako 

zemí bývalého Sovětského svazu či bývalé Jugoslávie, ale též např. komunit 

Američanů či příslušníků západoevropských zemí.  

Tento fakt nebyl přijímán pozitivně všemi obyvateli České republiky, nicméně 

příchod desetitisíců cizinců byl přínosem zejména pro oblast průmyslu a 
služeb a integrace těchto nově příchozích probíhala většinou úspěšně.  

Velkou roli při úspěšné integraci má též odmítání a marginalizace 

problematických kulturních a etnických skupin. Jedním z faktorů vysvětlující 

střety mezi příslušníky většinové společnosti a menšin bývá nedorozumění,  

které je způsobeno špatnou výměnou informací a chybným porozuměním si. 

Zjednodušující pocit, že všichni cizinci pouze zneužívají celospolečenské 

solidarity ve prospěch své existence, v českých poměrech stále přetrvává. 

Málokdo si připouští, že cizinci přinášejí české společnosti, kultuře i státu 

nemalý přínos, naopak bývá tento fakt často přehlušen zprávami o jejich 

kriminalitě, nepochopitelným náboženstvím atd.  
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Národnostní menšiny: 

 

Vymezení pojmu národnostní menšina a příslušník národnostní menšiny 

stanoví zákon 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně § 2 zní: 

 

1) Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na 

území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů 

zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří 

početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za 

národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní 

svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů 

jejich společenství, které se historicky utvořilo. 

 

(2) Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se 

hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za 

příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné 

národnosti.  

 

Následující text přibližuje jednotlivé národnostní menšiny, které mají své 

zastoupení v Radě vlády pro národnostní menšiny. 

 

2.1	Běloruská	národnostní	menšina	
 
První vlna běloruské emigrace do Československa byla vyvolána bolševickou 

okupací Běloruska. Zejména Praha se stala střediskem politického, 

uměleckého, kulturního a intelektuálního života běloruských emigrantů na 

území ČR. V letech 1923 až 1943 měla v Praze své sídlo Běloruská exilová 

vláda. Běloruská emigrační obec byla třetí nejpočetnější v meziválečném 

Československu. V meziválečném období existovala v Praze celá řada 
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běloruských institucí, např. Svaz běloruských studentských organizací. Po 

ukončení druhé světové války došlo k deportacím představitelů běloruské 

menšiny do SSSR.   

Po rozpadu SSSR se v roce 1994 v Bělorusku dostal k moci Aljaksandr 

Lukašenko, který v zemi nastolil autoritářský režim. Od té doby mezi 

běloruskými emigranty v České republice převažují emigranti političtí.  

 

2.2	Bulharská	národnostní	menšina	
 
Sdružování Bulharů v Čechách má dlouholetou tradici. V roce 1862 založili 

bulharští a čeští studenti v Praze tajný spolek Pobratim s cílem podporovat 

bulharské národně osvobozenecké hnutí proti turecké nadvládě a pro 

sjednocení Slovanů. Za podobným účelem byla v roce 1869 ustavena v 

Táboře bulharská matice – sdružení  Postojanstvo. Roku 1880 byl založen 

první oficiální česko-bulharský spolek Bulharská sedjanka a ve 30. letech 20. 

století sdružení Sv. Ilija v Praze, Sv. Georgij v Brně a další sdružení. Po druhé 

světové válce vznikaly po celém území republiky bulharské kluby, později 

sjednocené v Bulharskou kulturně osvětovou organizaci v ČR dnes Asociaci 

bulharských spolků v ČR. 

 

2.3	Chorvatská	národnostní	menšina	
 
Historie usídlení Chorvatů v českých zemích se odvíjí již od konce 16. století, 

kdy do českých zemí přišli Chorvaté prchající z Balkánu před expanzí 

Osmanské říše. Místem největší koncentrace obyvatel, kteří se hlásí k 

chorvatské národnostní menšině, je jižní Morava a město Jeviška, Mikulov či 

Charvátská nová ves. Po únoru 1948 byli z moravskorakouského pohraničí 

násilně vysídlení a rozptýleně rozmístěni na střední Moravu.   
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2.4	Maďarská	národnostní	menšina	
 
Hlavní vlna přílivu Maďarů do českých zemí se uskutečnila po 2. světové 

válce v rámci tzv. výměny obyvatelstva (nedobrovolné přesídlení do českého 

pohraničí), ale také dobrovolnou migrací (převážně do větších měst, 

především za studiem a za prací). Příslušníci maďarské menšiny žijí 

rozptýleně po celém území České republiky, největší zastoupení mají v 

Severočeském a Moravskoslezském kraji, v Praze, následuje kraj Plzeňský, 

Východočeský, Jihomoravský a Jihočeský. 

Na území hl. m. Prahy se řadí maďarská národnostní menšina mezi 

nejaktivnější. Ve svých projektech se zaměřuje na rozvoj identity své 

národnosti, podílí se ale i na společných akcích národnostních menšin.      

 

2.5	Německá	národnostní	menšina	
 
Většina příslušníků této menšiny se řadí mezi starší generaci; mladší 

generace Němců v ČR se plně asimilovala. Od roku 1969 mohlo působit 

Kulturní sdružení občanů německé národnosti (od roku 2015 nový název: 

Spolek Němců a přátel německé kultury) v oblasti pohraničí pouze a výhradně 

podél hranice s tehdejší NDR a jeho činnost musela splňovat tehdejší 

ideologický program socialistického státu.   Němci se stali plnohodnotnou 

národnostní menšinou teprve po roce 1990, kdy bylo možné založit spolky i 

na Moravě a ve Slezsku. Původně byli Němci soustředěni zejména v českém 

pohraničí a ve velkých městech, dnes žijí zcela rozptýleně po celém území, 

což jim ztěžuje jejich snahy o udržení jazyka a tradic, neumožňuje založit 

školy a více aktivizovat mládež.  

 

 



 
 

9 

2.6	Polská	národnostní	menšina	
 
Polská národnostní menšina patří k tradičním menšinám a obývá zejména 

severní Moravu a Slezsko s centry v městech jako je Ostrava, Karviná, Orlová 

či Český Těšín, kde mimo jiné existuje též Polsko-česká scéna Těšínského 

divadla. Pro území tzv. těšínského Slezska je typické autochtonní (původní) 

polské osídlení, vysoká koncentrace polských kulturních, vzdělávacích či 

sportovních organizací a dvojjazyčné nápisy ulic a náměstí či dvojjazyčná 

hlášení např. na nádražích. Na území hl. m. Prahy působí Klub Polski v Praze 

již od konce 19. Století.  

 

2.7	Romská	národnostní	menšina	
 
Přítomnost Romů v českých zemích potvrzují historické záznamy již od 15. 

století. Romové, kteří žili na území naší republiky před druhou světovou 

válkou, byli v průběhu okupace vyvražděni v koncentračních táborech 

(holocaust přežilo cca 600 moravských Romů). Po roce 1945 se Romové 

přistěhovali převážně ze Slovenska, ať již na základě vlastního rozhodnutí, 

nebo vlivem rozhodnutí státu. Dospělí pracovali zejména v nekvalifikovaných 

profesích a žili rozptýleně na celém území s větší koncentrací v průmyslových 

městech severních Čech, severní Moravy a ve Slezsku.  
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2.8	Rusínská	národnostní	menšina	
 
Rusínská národnost byla v průběhu mnoha desetiletí komunistické éry 

zakázána. Řeckokatolická církev, přirozená nejen náboženské, ale i 

národnostní základně Rusínů, byla rovněž zrušena. Z tohoto hlediska je 

příznačné, že početně významná část lidí, kteří z bývalé Podkarpatské Rusi 

migrují do České republiky především z ekonomických důvodů, dodnes vůbec 

netuší, že tato národnost existuje, natož že k ní patří.  Přítomnost Rusínů 

v českých zemích se spojuje s historií Podkarpatské Rusi, která tvořila 

součást první Československé republiky. 

 

2.9	Ruská	národnostní	menšina	
 
Imigrace Rusů na území dnešní České republiky má své kořeny ve 20. století, 

kdy se do Československa v rámci Ruské akce přistěhovalo na 30 tisíc Rusů 

utíkajících před bolševickou revolucí. Mnozí ruští občané se dostali na naše 

území také s československými legionáři, ať už jako doprovod, či při 

slučování rodin. Ve dvacátých letech žilo v ČSR na 35 tisíc Rusů, později se 

ale jejich počet začal snižovat, většinou odcházeli dále na západ, z části i do 

Spojených států. Dosud početně nejsilnější vlnu znamenal příliv Rusů 

v období po rozpadu SSSR. Po roce 1993 po odsunu sovětských vojsk 

přicházeli Rusové do ČR za prací. Také z nich mnozí získávali možnost 

dlouhodobého pobytu, zakládali zde rodiny a žádali o občanství. Tito migranti 

se však většinou nezačleňují do tradičního společenství ruské menšiny 

z meziválečného období. 
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2.10	Řecká	národnostní	menšina	
 
Řecká národnostní menšina nalezla v býv. Československu své místo po 

druhé světové válce, kdy z Řecka uprchly před občanskou válkou tisíce 

dospělých a zejména dětí. Jejich novým domovem se stala zejména severní 

Morava a obce, které po válce přišly o své původní německé obyvatelstvo, 

jako Jeseník, Krnov, Bruntál či Šumperk, ale též metrolog jako Praha, Brno a 

Ostrava. Tito lidé dodnes velmi pozitivně vzpomínají na pomoc, které se jim 

v České republice dostalo.  

 

2.11	Slovenská	národnostní	menšina		
 
Slovenská národnostní menšina zaujímá specifické postavení mezi ostatními 

národnostními menšinami díky období Československa, kdy Češi a Slováci 

žili společně v rámci jednoho státu. Slováci přicházeli za účelem studia do 

Čech již od 18. století a někteří se zde usídlili natrvalo. Velká míra 

provázanosti nastala po vzniku společného státu. Po rozdělení 

Československa se Slováci stali nejpočetnější národnostní menšinou nejen 

v Praze, ale i v celé ČR. Jazyková blízkost umožňuje rovněž dobrou 

komunikaci a další rozvoj vzájemných vztahů mezi Čechy a Slováky. Naopak 

jako problém můžou představitelé slovenské národnostní menšiny vnímat 

spontánní asimilaci.  

 

2.12	Srbská	národnostní	menšina	
 
Srbové, kteří žijí na našem území, pocházejí nejen ze Srbska a Černé Hory, 

ale ze všech historických území, na kterých před balkánským konfliktem žili 

Srbové a v současnosti patří jiným státům (Srbská krajina, Srem, Banat a 

Bačka v Chorvatsku, či oblasti v Bosně a Hercegovině a dnešní Makedonii). 
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2.13	Ukrajinská	národnostní	menšina	
 
Ukrajinci a Rusíni (podobně jako Rusové) přicházeli do českých zemí již 

během druhé poloviny 19. století, ale hlavně po vzniku samostatného 

Československa. Zpočátku převážná většina přišla na naše území za účelem 

studia, ale i získání zaměstnání, během 1. sv. války pak jako uprchlíci i 

zajatci. Vznik Sovětského svazu a jeho represivní sociální politika vyvolaly 

silnou vlnu migrace do Československa. Mezi dvěma světovými válkami si 

ukrajinští imigranti vybudovali vzdělávací instituce (nejen ukrajinské 

gymnázium, ale i univerzitu, pedagogický ústav a polytechniku), řadu 

kulturních i politických spolků. Aktuálně je velké množství Ukrajinců z řad 

migrantů, kteří přišli původně za prací, ale rozhodli se zde zůstat a usadit i 

s rodinou.  Lze tedy očekávat, že díky této skutečnosti se bude ukrajinská 

menšina početně rozrůstat. 

 

2.14	Vietnamská	národnostní	menšina	
 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 uvádí počet občanů ČR hlásících se k 

vietnamské národnosti, což je údaj zahrnující jak občany jiných zemí (cizince), 

tak občany ČR hlásící se k vietnamské národnosti. V případě Vietnamců se 

jedná o 224 občanů ČR. Vietnamci přicházeli do tehdejšího Československa 

v prvé řadě za účelem studia, následně za prací. Migrace výrazně 

pokračovala po roce 1989 – jejich počet se od 90. let 20. století neustále 

zvyšoval a kulminoval v roce 2009.  

 

2.15 Židovská komunita	

Zvláštní místo připadá židovské komunitě, jejíž příslušníci se nevymezují jako 

národnostní menšina, ale jako náboženské a kulturní společenství. Některé 

liberálnější organizace příslušníků židovské komunity participují také na 
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programech podpory aktivit příslušníků národnostních menšin, což je případ 

také grantové podpory hl. m. Prahy. 

Na území hl. m. Prahy se nachází jedna z nejvýznamnějších evropských 

židovských památek - Staronová synagoga (nejstarší synagoga ve střední 

Evropě) pocházející z druhé poloviny 13. století, která je opředena řadou 

pověstí a legend, ale i další významné památky, jako je Starý židovský hřbitov, 

Pinkasova synagoga se seznamem obětí Šoa, či Španělská a Jubilejní 

synagoga – centrum zejména hudebních aktivit. Zástupci židovské menšiny 

kladou zvláště důraz na kulturně sociální činnost Židovské obce v Praze a 

také na  činnost Židovského muzea Praha a jeho Vzdělávacího a kulturního 

centra.  
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2.16	Lužičtí	Srbové	
 
Lužičtí Srbové představují malý západoslovanský národ. Od 14. století do 

roku 1635 byla Lužice součástí zemí Koruny české. Od roku 1635 náležela 

Horní Lužice s většinou území původní Dolní Lužice k Sasku. Po vzniku 

samostatného Československa v roce 1918 usilovali představitelé Lužických 

Srbů o připojení k československému státu, tyto snahy se projevovaly i po 

druhé světové válce. V období po druhé světové válce tvořilo lužickosrbskou 

menšinu v ČR kolem 1000 obyvatel (zejména v oblasti Šluknovského 

výběžku). V tehdejším Československu vyvíjela činnost Domowina 

(zastřešující organizace Lužických Srbů, která hájí jejich zájmy) a 

Lužickosrbský národní výbor. Lužičtí Srbové, kteří se usadili v České 

republice, si zachovávají národní vědomí.  

 

3.	Principy	správného	vedení	cílové	skupiny	
 
Klíčovým fenoménem celé lidské historie je migrace. V posledních letech je to 

jedno z nejdiskutovanějších témat na celosvětové úrovni. Nejčastěji je 

charakterizována, jako přesun jednotlivců nebo určitých skupin přes vnitřní či 

vnější hranice státu na určité časové období, a to buď trvale, dlouhodobě 

nebo krátkodobě. Proces globalizace ekonomiky, modernizace a snižování 

cen za leteckou dopravu napomáhají k jejímu zintenzivnění.  Současná 

migrace je pevně spjatá s globalizací, jelikož propojování světa 

prostřednictvím komunikačních technologií, sociálních sítí a zjednodušením 

přepravy se stalo mnohem dostupnější většímu počtu lidí než kdy dříve. 

Migruje tedy mnohem pestřejší sociální spektrum lidí a to také z míst, ze 

kterých se dříve vzhledem k jejich chudobě a izolované odlehlosti tolik nebo 

vůbec nemigrovalo (Afganistan, Somálsko, Eritrea).  
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Také skrze moderní technologie a média proudí do stále většího počtu míst 

obrazy, které zprostředkovávají představy o životě na různých místech světa. 

Tyto představy poté mají velký vliv na uvažování o migraci, jako strategické 

volbě v určité životní situaci (Klvaňová 2007, s. 14). Nejjednodušším členěním 

je možno rozlišit migraci dobrovolnou a nucenou a dále definovat tři základní 

migrační typy – ekonomické migranty, rodinné migranty a uprchlíky migrující z 

důvodů, které definuje Úmluva o postavení uprchlíků z roku 1951. Hlavním 

záměrem ekonomické migrace je nabytí určitého finančního kapitálu. Migranti 

v cílové zemi pracují a rodině posílají finanční výpomoc, anebo šetří, aby po 

návratu do své původní země zajistili rodinu. Formy rodinné migrace mohou 

představovat migraci celých rodin nebo migraci za účelem sloučení rodiny. V 

neposlední řadě také utvoření rodinné vazby s občanem 13 nebo občankou 

ČR. Důvody migrace nebývají však jenom ekonomické, rodinné či politické. V 

této souvislosti se mluví spíše o multifaktorové podmíněnosti migračního 

procesu. Zde hrají důležitou roli také například faktory demografické, 

psychologické, ekonomické a jiné (Dohnalová 2012, s. 14). 
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V ČR usazení cizinci zpravidla musí překonávat předsudky, stigmatizaci či 

„pouze“ lhostejnost ze strany majoritní společnosti. To vše může u nově 

příchozích vyvolat pocit sociálního vyloučení a uzavření. Pro úspěšnou 

integraci je především nezbytné překonat jazykovou bariéru. Znalost jazyka 

majoritní společnosti je předpoklad pro získání odpovídajícího zaměstnání 

(Rákoczyová 2008, s. 32).  

 

Nestátní neziskové organizace v této oblasti plní nezastupitelnou úlohu 

v pomoci cizincům začlenit se do běžného života v majoritní společnosti. 

Zcela klíčové je pak podpora při hledání práce a  bydlení. Organizace 

cizincům poskytují poradenství a to jak právní, tak i sociální. Sociální 

poradenství i výuka českého jazyka jsou klientům poskytovány zpravidla 

zdarma. Sociální pracovníci nabízejí cizincům asistenci též v tíživých 

životních situacích. Dále pomáhají řešit problémy spojené s bydlením, žádostí 

o státní občanství nebo při potížích s komunikací na úřadech. Při konzultaci s 

klienty se snaží navrhnout maximálně efektivní řešení. 

Sociální práce s cizinci se do určité míry shoduje s principy práce s 

jakoukoliv ohroženou skupinou (Günterová 2005, s. 334). Úspěšným 

předpokladem intervence sociálního pracovníka a klienta je pochopení jeho 

reálných potřeb. Při sociální práci je důležité určit si správný cíl, začínat od 

řešení dílčích problémů a postupovat k vyřešení celého problému. Existují 

různé přístupy práce s cizinci, ale pokud se sociální pracovník, jako člověk 

znalý poměrů ve společnosti, sblíží s touto minoritní skupinou občanů a získá 

si jejich náklonnost, je to první krůček k úspěšnému zvládnutí situace klienta.  

Občané minoritní skupiny věří sociálnímu pracovníkovi, že zná způsoby, jak v 

majoritní společnosti prosadit zájmy menšiny vůči většině (Musil, L., aj. 2001, 

s. 273). Aby mohl sociální pracovník vhodně pomáhat a podporovat cizince, 

musí umět ve spolupráci s cizincem definovat problém, objasnit jejich životní 

situaci a dohodnout se na vhodné intervenci (Baláž 2012, s. 98). Sociální 
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práce s cizinci by měla vždy respektovat sociokulturní a psychologická 
specifika klientely.  

 

 
Zdroj: www.idnes.cz 

 

Důležité je netlačit uprchlíka do pozice oběti. Při práci s touto skupinou 

jedinců je potřeba mít na paměti i to, že každá emigrace je vysoce stresující a 

zároveň traumatizující zkušenost. Je tedy nutná maximální citlivost a 

trpělivost (Günterová 2005, s. 339). Cíl sociální práce s cizinci je informování 

jedinců a zvýšení informovanosti cílových skupin o sociálních službách na 

území České republiky. Konkrétní cíl si vždy stanoví pracovník a klient 

(Maliňáková, aj. 2014). Jak již bylo zmíněno v předešlé části, IFSW v 

Mezinárodní migrační politice určila, jakou roli má sociální práce při práci s 

cizinci. IFSW věří, že sociální pracovníci zprostředkovávají cizincům 

srozumitelné informace, týkající se pobytu v hostitelské zemi. V ČR se 

sociální práce s uprchlíky váže především na azylanty, kteří žijí v pobytových, 

anebo integračních střediscích a také na žadatele o azyl. Pobytová integrační 
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střediska patří pod SUZ, která provozuje čtyři typy zařízení. Liší se i 

způsobem a zaměřením práce s klienty, dle typu zařízení a hlavně dle typu 

klientely, která se v zařízení nachází. (SUZ MV 2014). Dále sociální práci 

vykonávají NNO. Působí v celé řadě oblastí dotýkajících se integrace cizinců. 

Významně se podílejí na koncepci integrace cizinců. Až do vzniku 26 

krajských center na podporu integrace cizinců se též dalo říci, že suplují 

absenci státem koordinované systémové podpory. NNO se orientují zejména 

na poskytování sociálních služeb, vzdělávací aktivity, volnočasové aktivity.  

 

Působení NNO je nezastupitelné zejména při poskytování sociálního a 
právního poradenství, které je směřováno k obhajobě práv klienta, ale i k 

uvědomování a informování o povinnostech, možnostech a směřování k 

integraci (Günter 2010, s. 38). Trousil uvádí, že cílem sociální práce s cizinci 

je: „řešení aktuální situace a prevence konfliktních situací“ (Trousil 2007, s. 

105). Při sociální práci s uprchlíky je důležité klást důraz na klientovu 

důstojnost, neopomenout informovat o jeho právech a povinnostech, 

vysvětlovat praktické věci, pracovat na psychickém stavu klienta, pokud je 

třeba nabídnout pomoc psychologa a být v kontaktu s okolním světem. 

Důležité je také klást důraz na výuku českého jazyka (Poloniová 2002, s. 46).  

 

Řada autorů formuluje cíl sociální práce jako koncept „sociálního fungování“. 

Tento koncept je možné považovat za klíčový k pochopení sociální práce. 

Carlton vysvětluje sociální fungování, jako schopnost lidí provádět úkoly 

denního života a angažovat se ve vztazích k jiným lidem. Literatura uvádí, že 

právě dle Carltona je pomoc sociálního pracovníka potřebná právě v situacích, 

kdy dochází ke změně rolí. Například, když se emigrant usazuje v cílové zemi 

své migrace. V takové situaci je úkolem sociálního pracovníka pomoci 

klientovi porozumět požadavkům nové role. Akceptovat a začít ji aktivně 

naplňovat. 
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Mezi čtyři klíčové předpoklady integrace cizinců do naší společnosti patří 

především znalost českého jazyka, orientace ve společnosti, zaměstnání a 

vazby na majoritní společnost – toto jsou tedy oblasti, kterým by se pracovníci 

a komunitní centrum mělo nejvíce věnovat. Mezi nejčastěji nabízené služby 

neziskových organizací obecně patří různé druhy poradenství (sociální, 

právní, psychologické a v oblasti vzdělávání), asistenční služby, podporu při 

hledání zaměstnání, popř. rekvalifikační kurzy, jazykové vzdělávání, podporu 

bydlení, nabídka volnočasových aktivit a činnosti zacílené na majoritní 

společnost. Některé organizace vytváří pro své klienty individuální plány jejich 

společné práce s klientem na začátku jejich setkávání a na konci je možnost 

jejich vyhodnocení (Kinghamová, 2016).  

	

4.	Principy	empatické	komunikace	s	cílovou	skupinou	
 
Při komunikaci s cizinci a do jisté míry i s příslušníky národnostních menšin je 

potřeba mít na zřeteli specifické aspekty, které ji provázejí. Hlavním bodem je 

nutnost přizpůsobit komunikaci jazykovým schopnostem klienta a jeho 

znalosti českého prostředí. Většina cizinců bude mít jen omezené znalosti 

češtiny (u příslušníků národnostních menšin se většinou se špatnou znalostí 

češtiny naopak setkáváme jen výjimečně), což je samozřejmě limitujícím 

faktorem. Proto by interkulturní komunikace měla být stručná, jasná a 
srozumitelná (pravidlo KISS, keep it short, buďme struční). Instrukce bychom 

měli cizincům dávat po jednotlivých informacích, jasně a přímo, dobré je 

informace opakovat a shrnout, pakliže si nejsme jisti, zda nám druhá strana 

porozuměla. Písemné instrukce by měly být zadávány počítačem či úhledným 

tiskacím písmem, česká psací verze se obvykle cizincům jen obtížně čte.  
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Při dodržování osobní zóny platí pochopitelně pro různé národy různé zvyky a 

pravidla. Měli bychom znát prostorové požadavky určené jinou kulturou, 

navodíme při jejich dodržování pozitivní pocity. Jediný způsob, jak určit 

prostorové požadavky nějakého jedince v různých situacích, je důkladně ho 

pozorovat, než podnikneme jakýkoliv pokus o přiblížení. Níže popsané 

národnosti však mohou být všeobecně charakterizovány jako preferující 

menší nebo větší odstup při prvním setkání: 

• blízká vzdálenost: Arabové, Japonci, Jihoameričané, Francouzi, 

Afroameričané, Iberoameričané, Italové, Španělé, 

• střední vzdálenost: Angličané, Švédové, Švýcaři, Němci, Rakušané, 

• velká vzdálenost: Severoameričané, Australané, Novozélanďané. 

(Lewis, 1995, s. 103–104) 

Jedná se o vzdálenost, ve které se zastavíme, než podáme např. ruku. Tato 

vzdálenost, tj. osobní zóna, může hrát významnou roli co do účinku, kterým 

naše vystupování zapůsobí na druhou osobu. Může, aniž jsme si toho vědomi, 
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vyvolat obavy nebo zlost, pocity nepřátelství nebo nepochopení. Přitom 

nemusí být vyřčeno ani jedno slovo. Při kontaktu s cizincem je třeba se ujistit, 

že jsme zvolili odstup odpovídající výsledkům, které jsou naším cílem. 

Vezměme v úvahu individuální a kulturní rozdíly, stejně jako povahu vztahu. 

Naučme se používat celou škálu vzdáleností bez pocitu odcizení nebo 

znepokojení. Čím umíme být přizpůsobivější v manipulaci s osobními zónami 

jiných lidí, tím větší kontrolu nad setkáním budeme moci uplatnit. (Lewis, 1995, 

s. 103–104) 

 

Velmi opatrně by se mělo nakládat zejména s humorem, ironií, nadsázkou, 

které jsou kulturně podmíněné fenomény, u kterých není jasné, zdali je 

cizinec pochopí, jakým způsobem je pochopí a zdali se nebude cítit uražen. 

Humor je specifický a to co může být přijato pozitivně jednou kulturou, může 

v druhé narazit.  
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Předpokladem úspěšné interkulturní komunikace je uvědomění si, že jedno 

sdělení může být přijímáno různými kulturami rozdílně. Tím, že si tento fakt 

uvědomíme, můžeme úspěšně eliminovat riziko nedorozumění.  

 

Výraz tváře je obecně srozumitelný napříč kulturami. Může nám prozradit, 

zdali jsme šťastní, smutní, rozladění či apatičtí. Bez ohledu na kulturu 

zůstávají výraz tváře osoby vyjadřující takto své emoce dobře srozumitelné 

kdekoliv na zemi. Při studiu neverbálních projevů se hledají tzv. emické 

projevy, tj. projevy vlastní jen určité kultuře, a tzv. etogramy, tj. nepsané, ale 

přece jen striktně dodržované jednotné normy chování společné všem lidem. 

Existuje řeč – třeba řeč beze slov, které rozumí lidé hovořící různými jazyky, 

žijící v různých kulturních oblastech na celém světě. Existuje řada obecných, 

univerzálně srozumitelných neverbálních komunikačních projevů.  

U neverbálních projevů existuje ve všech kulturních oblastech značná 

shoda v souboru projevů žalu a zármutku. V rozpacích si lidé zakryjí obličej 

oběma rukama nebo alespoň jednou rukou, tyto projevy je možno odvodit od 

projevů, které charakterizují snahu ukrýt se před někým. Projevy ostýchání 

mají v podstatě univerzální charakter – snaha schovat se, skrýt se, schoulit do 

klubíčka atp. Při loučení jde o obecně srozumitelné projevy s řadou 

jednoznačně srozumitelných jevů. 

 

Oční kontakt pak hraje klíčovou roli při navazování kontaktu a důvěry mezi 

dvěma lidmi. Na rozdíl od výrazů obličeje ale zde již sehrává roli kulturní 

kontext. V Evropě či USA je oční kontakt považován za projev upřímosti a 

zájmu o druhou osobu. Naopak osoby, které se očnímu kontaktu vyhýbají, 

jsou považovány za nedůvěryhodné, zatajující pravdu či je jim přisuzováno 

nízké sebevědomí. V Africe, na Blízkém Východě či v některých asijských 

zemích je naopak oční kontakt považován za neuctivý a nezdvořilý či za 

projev vyzývavosti a provokace. Zde se zpravidla za zdvořilý považuje pouze 

úvodní krátký oční kontakt.   
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Vyvarovat bychom se měli příliš hlasité mluvy či direktivního způsobu 

komunikace. Empatický postoj k cizímu mluvčímu vychází především z úcty 

k a respektu k jeho odlišnosti, k jeho životnímu příběhu a často i těžkostem a 

nepřízni osudu, které musel ve své domovině překonávat.  

 

Je vhodné klienta na začátek informovat, jak dlouho bude pohovor trvat, 

protože vnímání času může být u jednotlivých komunit odlišné a též 

schopnost soustředit se a vést hovor v cizím jazyce (češtině) může být pro 

mnoho klientů z cizineckého prostředí namáhavá a stresující. Důležitá je 

domluva s klientem, jakým způsobem chce být oslovován a tohoto oslovení 

se striktně držet. U některých klientů je silná potřeba „vyprávět svůj příběh“, 

sdělovat důvody, které je přivedli do České republiky. To většinou nevyžaduje 

aktivní součinnost pracovníka, ten tak svou ochotou naslouchat jen vyjadřuje 

otevřenost a empatii. Svým postojem tak pracovník dává najevo zájem a 

akceptuje klienta v přátelské a bezpečné atmosféře. Je možné, že se klient 

bude opakovat či z důvodu malé slovní zásoby se nebude schopen vyjádřit 

tak, jak zamýšlí, proto je ze strany pracovníka důležitá trpělivost a vstřícnost.  

 

V komunikaci obecně, ale velmi často právě v komunikaci s cizinci, se 

uplatňují dva způsoby neuspokojivé interakce: jedním z nich je komunikační 
invaze, kdy člověk vnucuje cizinci něco, co nechce a o co si nežádá a co 

vzhledem ke snížené schopnosti vyjádřit se v jiném než rodném jazyce není 

sto odmítnout. Druhým znepokojivým jevem pak je komunikační deprivace, 

kdy je jedinec přehlížen, zanedbáván, odmítán. Je mu přisuzováno, že nemá 

potřebu komunikovat, nebo je neochotný naslouchat, není mu vyhověno, 

čehož následkem jedinec zakouší frustraci ze vzájemného nedorozumění a 

nepochopení a stáhne se do sebe a uzavře. Tím, že s cizinci často 

komunikujeme znevažujícím způsobem, vytváříme v nich bariéry v naplňování 

potřeb sebevyjádření a seberozvoje. Následkem špatné komunikace pak 
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klienti mohou pociťovat nižší sebeúctu a bezmocnost, interpretovat jej jako 

odmítnutí ze strany majoritní společnosti a rezignovat na úspěšnou adaptaci a 

integraci v novém prostředí.    

 

Mezi základní pravidla komunikace patří též optimální nastavení hlasu a 
rychlosti mluvy. Pracovník by tak neměl hovořit ani příliš rychle, ale ani příliš 

pomalu, pokud klient mluvené češtině rozumí a není k tomu důvod. Pracovník 

by se měl snažit o přirozený tón a také, aby tón, mimika a gestikulace 

odpovídaly významu slov a nebyly přehnané. Nedoporučuje se používat 

různé zdrobněliny či novotvary a pro dobré porozumění je též důležité 

eliminovat jakékoliv rušivé zvuky z okolí. Zaměstnanec by měl též poskytnout 

klientovi dostatek prostoru reagovat na jeho slova či zopakovat cokoliv, čemu 

klient dostatečně neporozuměl.   

    

Důležitou roli plní též neverbální komunikace. Nedostatek komunikace či 
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neochota komunikovat tak zůstává hlavním problém nejen při interkulturní 

komunikaci, ale též komunikaci jako takové.   

 

Strategie, jak docílit efektivní interkulturní komunikace, se opírá o tyto 

komunikační předpoklady, které by měly obě strany respektovat: 

 

• umění naslouchat 

• schopnost být upřímný 

• dostatek vzájemného respektu  

• oboustranná snaha o pochopení a dorozumění  

• slušnost  

• schopnost nepaušalizovat a vyhnout se stereotypizaci  

 

5.	Možnosti	a	příklady	aktivizace	cílové	skupiny	
 
Skupinová práce s příslušníky cizineckých a národně menšinových komunit je 

důležitá, protože udržuje vzájemné vztahy mezi pracovníkem a klienty a 

zároveň pomáhá navazovat pozitivní vztah klientů k České republice. 

Důležitou roli hraje zejména odborná sociální a právní pomoc a sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  Zejména pro nově příchozí je zásadní 

poradenství ohledem fungování pracovního a sociálního systému v České 

republice, asistence při hledání bydlení, podpora klientů při zajišťování 

vzdělávání a doprovázení na úřady, k lékařům a do dalších institucí.  

 

Právní poradenství pak pomáhá klientům v oblasti pobytového oprávnění, 

v některých občanskoprávních sporech, při řešení otázek ohledně udělování 

či zamítnutí udělení státního občanství či při rozjezdu podnikatelských aktivit. 

Důležitou oblastí je též sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

zaměřené na poznávání zvyklostí a kultury naší země. Pozitivní roli sehrávají 
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pracovní listy, diskuze, projekce, workshopy či výlety nebo letní příměstské 

tábory seznamující děti a jejich rodiče s reáliemi života v České republice, s 

jejími dějinami i současností.  

Zcela zásadním předpokladem pro úspěšnou integraci nově příchozích je 

úspěšné osvojení jazyka nové země. Úroveň jeho znalosti má přímý vliv na 

rozvoj sociálního a pracovního potenciálu cizinců, na intenzitu a kvalitu 

interakce mezi nově příchozími a majoritní populací i na úspěšnost začlenění 

do majoritní společnosti.  

U dětí - cizinců může nedostatečná znalost češtiny limitovat jejich školní 

prospěch a negativně ovlivnit možnosti jejich dalšího vzdělávání. Důležité tak 

je ze strany samospráv zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání cizinců, 

resp. žáků na jednotlivých vzdělávacích stupních .  

V některých německých městech je jako příklad dobré praxe aktivizující děti i 

jejich rodiče uváděn projekt Mama lernt Deutsch (Mamka se učí německy). 

Ten je určen pro matky- cizinky, jejichž děti navštěvují např. frankfurtské školy. 

Nejedná se o obyčejný jazykový kurz, ale o účast matek přímo ve výuce. 

Dvakrát měsíčně jdou matky se svými dětmi do školy, kde se učí slovní 

zásobu nutnou pro život v Německu a také tu potřebnou pro pomoc svým 

dětem s úkoly do školy. Program sice není zadarmo, ale na rozdíl od běžných 

jazykových kurzů se koná během dopoledne, kdy jsou děti ve škole (pro 

menší děti je zajištěno hlídání), a ženám tak odpadá starost o to, jak zajistit 

drahé hlídání.  

Hlavním cílem programu je nejen pomoci s jazykovým vzděláváním ženám, 

které jsou v tomto ohledu často závislé na partnerovi, ale i zajistit zázemí pro 

děti tím, že jim doma vznikne podpora a matky jim budou schopné pomoci 

s úkoly a podpořit je ve vzdělávání. V neposlední řadě se účastnice programu 

seznámí navzájem, a mohou si tak pomáhat a sdílet své problémy a 

zkušenosti. Tento příklad dobré praxe je vlastně velmi snadno přenositelný i 

do zázemí a možností komunitního centra, kde jsou pracovnice zvyklé na 

skupinovou práci s matkami a jejich dětmi. Nejenže se prohlubuje jejich 
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znalost českého jazyka a prostředí, ale také mají možnost se seznámit 

s ostatními ženami v obdobné situaci, což posiluje jejich sebevědomí a 

možnost začlenění se do společnosti. 

Mezi klíčové aktivity, které by organizace měly nabízet této cílové skupině 

jsou především aktivity  v oblasti poradenství. Poradenství se nejčastěji týká 

právní oblasti (např. informace ohledně nabývání a pozbývání českého 

občanství, azylového řízení atd.), dále oblasti sociální (vyřizování dávek státní 

sociální podpory, informace o sociálním systému ČR atp.) a oblasti trhu práce 

čI vzdělávání (pomoc s vyhledáváním zaměstnání, vhodné školy atd.) 

(Kinghamová, 2016).  

Další důležitou nabídkou je psychologické poradenství, které lze nabízet ve 

spolupráci s externími psychology a psychoterapeuty, v některých případech I 

ve spolupráci s kouči či kariérními poradci. Podpora duševního zdraví je 

velice důležitou a často podceňovanou oblastí u cizinců či osob patřící k 

menšinám. Samozřejmě je důležité se zaměřit na praktické řešení aktuálních 

problémů, ale zároveň podpora, empatie, možnost důvěrně se svěřit či 

požádat o radu odborníka jsou důležité pilíře, které napomáhají lepšímu 

začlenění do společnosti.  

Integraci ale také napomáhají další služby. Mezi ně patří například asistenční 
služby, zejména pak při jednání s úřady a dalšími institucemi, zajišťování 

bydlení, komunikace se zaměstnavateli a podobně. Zařazení cizince na trh 
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práce je jedním ze stěžejních aspektů dobré integrace. V tom mohou 

pracovníci pomáhat různými cestami – pomáhat s přípravami do zaměstnání 

(vypracovat životopisy, nácvik pohovorů, vyhledávání vhodných pracovních 

pozic), nabízet různé vhodné vzdělávací programy (kurzy počítačových 

dovedností, semináře o pracovním právu, o komunikačních technikách), či 

přímo nabízet rekvalifikační kurzy (Kinghamová, 2016).  

Nabízet výuku českého jazyka je vždy tou správnou volbou při práci s touto 

cílovou skupinou, nejedná se jen o základy jazyka, či učení se gramatiky, ale 

také o snahu konverzace v místním jazyce, přiblížení české kultury, zvykům a 

zvláštností. Kromě nabídek pro dospělé, by neziskové organizace neměly 

zapomínat i na nabídku pro děti a mládež cílové skupiny, ať už jsou to 

zájmové kroužky, či pomoc ve škole, různé druhy doučování, ale i u dětí a 

mladistvých možnost nabídnutí psychologických  a terapeutických služeb.  

Kromě nabídek praktického charakteru, je také dobré neopomenout nabídky 
volnočasových aktivit. Tím se efektivně předchází sociální izolaci, naopak 

se podporuje předávání informací, podpora, nenásilné seznamování se 

s českou zemí a její kulturou, síťování a další propojování. Do těchto aktivit je 

dobré zapojit i majoritní společnost, čímž se zvyšuje tolerance k odlišnostem 

ve společnosti, zvyšuje se povědomí a informovanost a celkově jsou tyto akce 

obohacením všech přítomných (Kinghamová, 2016). 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 

6.	Konkrétní	techniky	k	posílení	participace	a	skupinové	spolupráce	
 
V této kapitole si představíme možnosti konkrétních aktivit, které jsou 

realizovatelné v rámci komunitního centra. 

Jednou z klíčových aktivit je tedy možnost nabízet kurzy českého jazyka, či 

konverzace v českém jazyce. Tyto kurzy mohou být vedeny jak českým 

lektorem, který má 

tedy češtinu jako svůj 

mateřský jazyk, tak 

ale i tyto kurzy může 

vést někdo s jinou 

národností, který je již 

v České republice 

déle usazen a může 

cílové skupině snáze 

přiblížit překážky a 

bariéry, se kterými se 

sám potýkal v začátcích. K tomu také mohou být obdobné přidružené aktivity. 

Ať už jsou to specializované kroužky doučování pro děti cizinců, nebo jsou 

to večery, při kterých se přibližuje česká kultura a zvyklosti, a nebo naopak to 

mohou být skupiny, tzv. peer skupiny, ve kterých se schází lidé ze stejné 

cílové skupiny, a společně si povídají a sdílejí, jaké to pro ně je žít právě 

v České republice, jaké problémy či nástrahy aktuálně řeší. Tyto skupiny 

mohou probíhat buď neformální formou hovorů při čaji či kávě, anebo mohou 

mít konkrétní specializovaná témata, která se dotýkají většiny klientů. Je také 

na dohodě s klienty komunitního centra, zda by si přáli mít tato setkání ve 

svém rodném jazyce, v češtině (a třeba s nabídkou překladatele), či 

v nějakém neutrálním jazyce, jako je například angličtina. Všechny varianty 

jsou možné a každá z těchto variant přináší často nové klienty do organizace. 
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Kromě vzdělávacích aktivit zaměřených na osvojení českého jazyka, je velice 

vhodné přinášet i další vzdělávací programy a semináře pro tuto cílovou 

skupinu. Mohou to být tzv. sociokulturní kurzy, které přinášejí klientům 

znalosti a dovednosti týkající se života v České republice. Mezi témata těchto 

kurzů patří například informace o České republice, o jejím fungování, 

geografii a historii, informace o státním zřízení. Tyto informace jsou často 

důležitou součástí znalostní nutné ke zkoušce z českých reálií k získání 

státního občanství. Mezi další témata patří finanční gramotnost, fungování 

zdravotního pojištění, sociálního pojišťování a důchodů. Ale i informace 

ohledně legálního zaměstnávání, podmínek a 

náležitostí trvalého pobytu, získání státního občanství a mnohé další 

technikálie.  

V případě cizinců a klientů z menšin je také dobré propojovat aktivity jedné 

neziskové organizace s aktivitami jiných neziskových organizací. Síťování je 

vždy dobrým prvkem, který je prospěšný nejen pro neziskové organizace, 

jejich spolupracovníky, ale také pro samotné klienty. Spolupráce s jinými 

komunitami, s jinými druhy práce s cílovou skupinou dávají klientům pocit, že 
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nejsou jen objekty pomoci určité organizace, ale dává jim možnost vlastního 

sebevyjádření, prezentace a integrace do společnosti.  

Aktivity pro veřejnost, při kterých lidé z cílové skupiny jsou součástí většího 

celku jsou vždy dobrou akcí, která napomáhá k integraci, snižování 

předsudků a podporuje vzájemnou informovanost a rozvoji vztahů mezi všemi 

skupinami. Aktivity to mohou být různorodé, ať už vzdělávací, kdy se 

dovídáme informace o zemi, zvycích či různorodosti někoho z cílové skupiny 

cizinců, či naopak, ale mohou to být i kulturní akce. Zde se opět nekladou 

meze, zda půjde o nějaký neutrální kulturní zážitek, který stmelí všechny 

přítomné, nebo opět můžeme objevovat kulturní specifika daného národa či 

menšiny. Dobrým integračním prvkem jsou také sportovní události, protože 

sport od nepaměti stmeluje zúčastněné a nedělá rozdíly mezi jednotlivými 

účastníky. 

	

7.	Řešení	krizových	situací	
 
Krize u cizinců či menšin jsou často náročnější než u osob z majoritní 

společnosti. Je tomu dáno především tím, že tu nejsou zakořeněny, nemají 

mnoho vazeb, přátel ani záchranných sítí, které by je v případě krizových 

situací podpořily a správně nasměrovaly. Zároveň i zde, jako u všech 

ostatních překážek hraje jazyková bariéra důležitou roli, stejně tak jako často 

nižší ekonomický status. Neznalost kulturních zvyklostí, možnosti, na koho se 

obrátit, či celého systému péče vše jen ztěžuje. Pracovník komunitního centra 

by především měl být schopen pomoci zorientovat se v systému sociální 
pomoci pro cizince a menšiny. I zde hraje důležitou roli síťování a využití 

kontaktů na organizace, které se cíleně zabývají určitou pomocí. V případě 

jakékoliv krize je důležité zmapovat zázemí klienta z cílové skupiny, jeho síť 

přátel a nejbližších, na které se dá v případě nouze obrátit. Pokud se 
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pracovníkovi zdá, že nikdo takový v okolí není, je důležité se obrátit na pomoc 

odborníků, kteří se na danou oblast pomoci specializují.  

Jednou z častou oblastí krizové situace je možnost, že pracovník komunitního 

centra objeví v rodině klienta domácí násilí. Na odbornou pomoc a podporu 

cizinců na území České republiky se specializuje nezisková organizace 

Spondea. Jejich intervenční centrum Brno poskytuje sociální, psychologické 

a právní poradenství a své bezplatné služby nabízejí kromě češtiny, také 

v anglickém, ruském a vietnamském jazyce (Tesař, 2019). 

Poradna Magdala od Arcidiecézní charity Praha se zabývá nejen pomocí 

ženám v krizi, v případech domácího násilí, ale také pokud byly či jsou 

nuceny k prostituci, zavlečeny do zahraničí, vězněny či zneužívány. Poskytují 

odborné sociální poradenství včetně možnosti nalezení bydlení, zajištění 

dávek sociálního zabezpečení, zaměstnání, školy a zprostředkování dalších 

kontaktu, ale také dokonce ubytování v režimu utajení. Spolupracují i 

s partnery v rámci celé Evropské Unie a účinněji tak mohou pomáhat i díky 

informacím z mezinárodní databáze obětí obchodování s lidmi.  
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Další specifickou oblastí u menšin a cizinců jsou rozvody a únosy dětí. 
V této problematice se nejvíce angažuje Úřad pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí. Na úřad se může obrátit rodič, pokud má problémy se 

pravidelně stýkat se s svými dětmi, pokud mu je v kontaktu bráněno, během 

rozvodových řízení, ale i placení výživného či osvojení. Také se na úřad může 

rodič, který má obavy, že se druhý rodič chce přestěhovat do zahraničí 

natrvalo, nebo naopak že se chce klient přestěhovat do zahraničí a druhý 

rodič mu v tom brání. Tento úřad také řeší samozřejmě i extrémní situace, kdy 

už k mezinárodnímu únosu dětí dojde (Tesař, 2019).  

Další problematickou oblastí může být u této cílové skupiny ústavní nebo 
ochranná péče. Pokud je na území České republiky nezletilý cizinec bez 

doprovodu, je mu ustanoven opatrovník – orgán sociálně právní ochrany dětí. 

Tento opatrovník pak řeší všechny otázky a problémy vztahující se k tomuto 

nezletilému cizinci tak, aby co nejlépe hájil jeho práva a zájmy na území 

České republiky. Někdy je bohužel nutné zajistit jejich ústavní či ochrannou 

výchovu, kam je nezletilý cizinec umístěn po rozhodnutí soudu a vždy je 

zájmem přítomných, aby toto rozhodnutí bylo jen dočasné. Toto jsou však 

extrémní případy, v těch méně krizových situacích, kdy se klienti potýkají 

s problémy u svých dětí, se klienti z cílové skupiny mohou obrátit na Středisko 

výchovné péče, které nabízí především psychologickou a etopedickou 

diagnostiku a následnou ambulantní péči dětem a mladistvým včetně dětí – 

cizinců, které sídlí na Praze 5. 

Obecně se dá říci, že v případě krizových situací u této specifické cílové 

skupiny je vždy dobré a efektivní propojit se s jinými organizacemi, které 

se tématice věnují zcela a které jsou schopné klienta správně nasměrovat. 

Jedná se o dostatečný počet organizací, například: Centrum pro integraci 

cizinců, Charita ČR, InBáze, Integrační centrum Praha, Mezinárodní 

organizace pro migraci, La Strada, Meta – sdružení pro příležitosti mladých 

migrantům, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro integraci a další.    
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Pokud se pracovník setká s akutními problémy obecného charakteru, které se 

vyskytují i u jiných cílových skupin, je možné využít tipy a rady z ostatních 

metodických pokynů. Jedná se především o psychické obtíže: krizová 

intervence, ataky panické úzkosti, dekompenzace stavu u osob s psychickým 

onemocněním, hrozba možnosti ublížení si sám sobě. U osob starších se 

pak jedná o výskyt 

deliria, agrese či 

nevhodného chování, 

základy první pomoci. 

U rodin pak možnost, 

že pracovník objeví 

ohrožení dítěte 

v rodině na úrovni 

tělesného, 

psychického, sociální i 

emočního vývoje, závislost na alkoholu či jiných psychoaktivních látkách, či že 

pracovník dojde k závažnému podezření, že je dítě v rodině týrané, 

zneužívané či zanedbávané. Všechny tyto krizové situace jsou podrobně 

popsány v ostatních materiálech pro pracovníky komunitního centra. 
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8. Kazuistiky	–	příklady	z	praxe		
 

Na následujících stránkách se můžete blíže seznámit s reálnými příběhy 

našich klientů, kteří byli zapojeni v projektu Komunitního KOM centra. Údaje o 

klientech jsou lehce pozměněny tak, aby nebyla odhalena jejich identita, ale 

příběh je zároveň̌ natolik autentický, aby na něm byla ukázána práce 

jednotlivých poradců̊ a odborníků.  

 

8.1.	Případová	studie	č.	1	
 

Klientka je 27mi letá mladá žena romského původu, která navštívila KOM za 

účelem podpůrného poradenství. Jak sama líčila, život se jí otočil vzhůru 

nohama poté, co se s ní přítel rozešel po 5ti letech vztahu. Klientka se 

nedokázala sama se situací smířit a zažívala pocity beznaděje, smutku, 

apatie.  

Klientka má středoškolské vzdělání v oboru kuchař/číšník. Tuto profesi nějaký 

čas vykonávala, ale uvědomovala si, že práce je pro ni stereotypní, nemůže 

se rozvíjet, byla zklamaná z chování některých hostů a využila nabídky 

pracovat v bance jako recepční. Klientka vnímala práci jako zajímavou, jako 

posun na profesním žebříčku. Bavilo ji dělat podporu pro kolegy, 

administrovat jejich časové schůzky, zároveň být v kontaktu s klienty. Díky 

svým komunikačním dovednostem, orientaci v problematice, schopnosti 

fungovat v kolektivu, povýšila na pozici bankovního poradce. V pracovním 

kolektivu je oblíbená, nepřichází s ostatními do konfliktů. Je pro ni důležité být 

v práci úspěšná. 

Obecně tuto potřebu obstát v kolektivu popisuje jako vlastnost, kterou asi 

podědila po své mamince, která je ředitelkou jednoho romského sdružení. 

Dává ji do protikladu s ostatními členy rodiny, kteří nemají žádné ambice, 

střídají práce bez rozmyslu nebo jsou doma a práci skoro nehledají.  
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V této oblasti cítí jakousi ambivalenci. Zároveň zmiňuje kořeny, příslušnost 

k romské menšině, na druhou stranu mluví o jejich „neživotaschopnosti“, 

životu “tady a teď“ bez přemýšlení o své budoucnosti a zajištění svých dětí. 

Sama balancuje kdo je a není, kam patří či nepatří. 

Pro klientku je velmi důležitý její vzhled a působení na ostatní. Je/bylo pro ni 

důležité, co má sobě, jaký má účes, nyní je jí nechce svlékat z tepláků a do 

práce obléknout se tak, aby splňovala dress code, je velmi náročné. Všimli si 

toho i její kolegyně. Popisuje, že vždy chodila ráda cvičit, žila aktivním 

způsobem života, jezdila na kole, na výlety, stále něco vymýšlela. Uvědomuje 

si, že její k většině aktivit přivedl její bývalý partner a proto má v současné 

chvíli ke všem těmto volnočasovým aktivitám problematický vztah a nechuť. 

 

 
 

Klientka přišla do KOM v poměrně akutním stavu. Jednou z možností bylo i 

kontaktování psychiatra a nasazení antidepresiv na přechodnou dobu, které 

by ji pomohly zvládnou stavy pláče, životního neštěstí, neschopnosti vylézt 
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z postele a ostatní další projevy depresivní symptomatologie. Klientka se 

nakonec rozhodla pro variantu nasazení volně dostupných léčiv v lékárně a 

bylinkových čajů na večer. Byla edukována o možnosti relaxačních technik, 

které si rovněž při sezeních sama na sobě zkoušela. Tento způsob 

„medikace“ byl nakonec dostatečný. 

                                

 
 

Hlavním tématem při úvodních setkáních byl rozchod s partnerem a 

neschopnost představy, plánovat svůj život bez něj. S partnerem byli spolu 

5let, společně bydleli rodině jeho rodičů a přítel stavěl dům. Klientka 

popisovala všechny hezké chvíle, společné projížďky po horách na kole, jak 

ho podporovala, když na kole závodil. Na to, že vztah již dlouhodoběji nebyl 

funkční, neměla náhled.  

S klientkou jsme otevíraly témata jejích představ o fungování vztahu, její role 

v něm, preference, co je pro ni u partnera důležité. Postupně si klientka 

začala uvědomovat, že vztah, ve kterém zůstávala nebylo to, co by chtěla. 

Uvědomila si, že se vždy musela přizpůsobovat, že partner vždy 

upřednostňoval své potřeby na úkor jejich, že byly chvíle, kdy byla nešťastná, 

že pomalu ztratila povědomí o tom, co chce ona a ne její partner. Postupně 
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přešla do fáze naštvání, že s bývalým přítelem ztratila své nejlepší roky 

(opakovaně se nám objevovalo téma mateřství a že nemá již čas na to, aby 

stihla dítě mít) a že jí nikdy neměl rád.  

Pracovaly jsme s tématem závislostního vztahu jako takového.  

Při sezeních jsme se postupně vydávaly cestou objevování, co by ona sama 

chtěla, jaká je, jaká by chtěla být kvůli sobě, kvůli okolí.  

Dalším z hlavních motivů, který jsme odhalily, byla klientčina vnímaná 

sebehodnota a pocity méněcennosti, které s ní byly spjaty. Hlavní autoritou 

pro ni nebyla ona sama, ale její rodiče, okolí, de facto všichni ostatní, o které 

stála. Nebyla se schopna postavit za svůj názor a názor okolí ji velmi snadno 

přesvědčilo a ona jej přijala za svůj. Za to se následně sebeobviňovala.  

Klientka se postupně v průběhu roku odpoutávala od bývalého partnera a 

podařilo se jí navázat i vztah, který popisuje jako přechodný. 

Uvědomila si, že znejistění, které jí způsobí opačný názor není na škodu, 

může o něm přemýšlet a následně se rozhodnout, zda je přijatelný i pro ni.  

Měla zpočátku velkou potřebu podpoření, která postupně ustupovala. 

Naučila se lépe pracovat s pocity stresu, diskomfortu a napětí pomocí 

relaxačních a katatymně imaginativních technik. Byla edukována o technikách 

KBT. 

Pomocí „domácích úkolů“ si měla zvědomovat své pozitivní vlastnosti a 

chválit se za dobré úkony, zaměřovat se i na drobnosti.  

 

8.2	Případová	studie	č.	2	
 

Klientem je 65ti letý muž, který, když šel náhodně kolem Komunitního centra, 

se ho rozhodl navštívit. Upoutal ho letáček, který měl pocit, je určen přesně 

pro něj. Potřeboval se zorientovat v sociální oblastí ohledně odchodu ze 

zaměstnání a zároveň využít psychologickou pomoc v řešení konfliktů 

v rodině. Toto impulzivní jednání bylo jedním z hlavních témat, se kterým 

jsme v rámci poradenství setkávali. 
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Prvním tématem, které jsme při sezení otevírali, byl jeho odchod se 

zaměstnání a pocity zneužití. Klientovi se opakovaně v minulých 

zaměstnáních stávalo, že po poměrně krátké době se nepohodl se svým 

nadřízeným. Měl pocit, že ostatní spolupracovníci ho před šéfem pomlouvali, 

zdůrazňovali jeho pomalejší tempo a náhodné selhání. Od vstupu do 

zaměstnání byla poslední jeho práce asi 18. v pořadí. Poslední nedorozumění, 

které zde měl, se týkalo změny pracovního úkonu a předvedení na jinou práci. 

Klient nabyl dojmu, že jeho vedoucí, věděl, že „tahat těžké 

pneumatiky“ nebude a sám dá výpověď a ušetří peníze za jeho odstupné. 

Klient situace hodně emočně prožíval, vycházel z nich většinou sám jako oběť. 

Při opakovaném se vracení k této situaci si postupně uvědomoval, že ji mohl 

vyřešit promluvou s nadřízeným, pomocí ze strany kolegů a projevoval se 

lítost, kterou ale stejně směřoval sám k sobě.  

Vztahy s jeho dcerami, matkou a širší rodinou byly tématem spojeným 

s každou naší návštěvou. 

Klientova matka se rozvedla s jeho otcem, když mu byly 4 roky a znovu se 

vdala a měla s novým manželem klientova nevlastního bratra. Klient s velkým 

emočním doprovodem líčil, jak se jeho matka zbavila jeho otce, že si ho 

neměla nikdy brát, nikdy ho prý nemilovala. Jeho rovněž také nechtěla a 

opakovaně mu sdělovala, že je nechtěné dítě a že se narodil i přes cílené 

pokusy o jeho potrat.  

Klient líčil, že mu matka zakázala se s otcem vídat, i když bydlel ve stejné 

vesnici. Byl nešťastný, že nejsou v kontaktu. Otec měl následně novou rodinu 

a klient velmi citově trpěl, že na něj zapomněl a věnoval se již svým dalším 

synům. Vyčítal si, že neměl odvahu za ním zajít. Neměl ji ani teď na jeho hrob, 

když je mrtvý. Chodil s matkou na hrob jejího 2.manžela, ale na jeho nesmí. 

Matka mu to zakázala (Klientově matce 80let) a kdyby se jí vzepřel, tak ho 

zapudí. 

Všichni v rodině byli, dle jeho slov, proti němu. Jeho nevlastní bratr nechtěl, 

aby chodil do jejich rodného domu. Chodil tam za matkou na návštěvu jen, 
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když nejsou doma a matka mu dávala nějaké jídlo, o kterém nesměl nikdo 

vědět. Hodně trpěl svými pocity vyloučenosti z rodiny a velmi toužil do ní patřit. 

Čím více se klient snažil, tím jeho chování bylo víc urputné, nedokázal 

detekovat potřeby ostatních, určitou společenskou normu. Klient byl často 

„vyhozen“ ze setkání, byly doprovázeny konflikty a klient si potvrzoval svůj 

předpoklad o nepřijetí.  

 

 
 

Podobné konflikty měl se svými 2 dospělými dcerami. Chtěl by, aby s ním 

volaly. Neuvědomoval si, že je vůči nim hodně kritický. Svoji zraňující 

upřímnost spojoval s láskou a vztahem, který by v rodině měl být. Snažil se 

dcery donutit být s ním v kontaktu takovým způsobem, že kdyby mu nevolaly 

a nechtěly se vidět, tak by je vydědil.  

Klient je 25let rozvedený. Vyčítá si dobu rozvodu, že nepřišel na 

mimomanželský vztah své ženy s jejich společným kamarádem. Nějakou 

dobu žili všichni v jednom domě a poté ho taky vyhodili. Klient o konci vztahu 

mluvil hodně o poměrně čerstvé události. 

Uváděl, že další vztah by už nechtěl, ale spíš takovou kamarádku, která by 

s ním chodila plavat, projít se. To se mu nedaří.  
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Obecně má pocit, že ho ženy opouští, má z nich strach, jsou zraňující. Má 

jednu kamarádku, na začátku vypadalo, že mu chce pomoc, ale zjistil, že 

chce jen využívat, že má plavenky, nebo že jí přezuje pneumatiky. Docela mu 

nadává, vše si zapisuje a říkal si, že ji nebude již kontaktovat (pozn. Tato 

situace se objevuje opakovaně).  

Klient měl blok, kam si zapisoval často poznámky ze sezení. Různě blok 

otáčel a zapisoval v půlce, vzhůru nohama. Velmi detailní byly jeho zápisy ze 

situací, kdy měl pocit, že ho lidé, jeho rodina, dcery, kamarádi zneužívají. Bylo 

patrné, že nedokáže dekódovat, proč k situacím došlo, jakou roli v nich hrál. 

Měl pocit, že se mu „věcí dějí“ a byl vůči ostatním nastražený. Nedokázal 

odejít ze svého pohledu, jakožto oběti a netrvat na „neuspokojování“ svých 

potřeb jakožto relevantních argumentů.  

Výše zmíněné charakteristiky odpovídají psychologickému vyšetření z roku 

2010, ve kterém je uvedeno, že klient má polymorfní poruchu osobnosti 

(narcistická, paranoidní, závislá) s projevy depresivní symptomatologie.  

Výše zmíněný popis však nic nemění na tom, že klient je ze své situace 

upřímně nešťastný a zažíval pocity samoty. Snažil se je řešit neefektivními 

způsoby – nabízel úplatky sociálním pracovnicím, když mu pomůžou doma 

uklidit a budou s ním obědvat, navazoval vztahy s neznámými lidmi, kterým 

naivně důvěřoval.  
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Klient měl po celou dobu naších sezení velkou ventilační potřebu. Byla patrná 

emoční nestabilita, měl potřebu si potvrzovat své názory. 

 Cílem našich společných setkání bylo nacházet nové vztahové vazby, 

které by zakládal na reálných očekáváních a předpokladech.  

Snažili jsme se pracovat na „nečernobílém vidění“ situace a uvažovat i 

z perspektivy druhých. Při sezeních jsme se zaměřili na budování pocitu, že 

situace, ve kterých je, může měnit a je aktivním tvůrcem.  

Klient se učil strukturovat den, dát mu hranice a pravidelnost a získat tím 

určitým způsobem jistotu. Tento mechanismus aplikoval i ve svém domě při 

úklidu a třízení nepotřebných věcí, kterými byl doma zavalen.  

Dali jsme si za jeden z dílčích cílů využít jeho času a životních zkušeností, při 

pomoci ostatním. Zde by mohl zažívat pocit své vlastní potřebnosti.  

 

8.3.	Případová	studie	č.	3	
 

Klientka je 40ti letá žena. Kontakt na psychologickou podporu dostala 

od své sociální pracovnice. Klientka má invalidní důchod 2.stupně a se svoji 

praktickou lékařkou a psychiatričkou diskutovaly možnost zažádat o 3.stupeň. 

Poradenství s klientkou začalo tématem rodinné anamnézy, které jsme 

probíraly po několik hodin a téma rodiny se objevovalo při sezeních                        

v pravidelných intervalech.  

Hlavními tématy ve vztahu s rodinou je vztah se starším bratrem, vztah 

s matkou, abúzus alkoholu, rodinné fungování (další bratři - prostřední o 7          

a nejmladší o 20let). 

Se straším bratrem měli velmi silné pouto, určitým způsobem incestní. 

Do 12ti let věku se navzájem sexuálně uspokojovali, 1x proběhla neúspěšná 

snaha o pohlavní styk v 10ti letech z důvodu velké obavy o možné otěhotnění 

klientky. Vazba mezi sourozenci byla tak úzká i z důvodu vytvoření si jakési 

koalice proti nefunkčnímu vztahu rodičů – otec byl silný alkoholik, po požití 

děti krutě trestal (starší bratr se do 12ti let pomočoval, klientka do 4. třídy 
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nemluvila), s matkou provozoval sexuální aktivity, na děti nebyl brán zřetel. 

Oba sourozenci díky tomuto nastavení v rodině měli posunuté hranice 

vnímání sexuality a své vlastní role v ní. Klientka byla následně od 13ti let 

sexuálně zneužívaná personálem v penzionu, který si její rodina pronajala. 

V té době se objevil 1.pokus o sebevraždu.  

Současným následkem je absolutní neschopnost prožívat sexuální 

vztahy bez požití alkoholických nápojů a oscilace mezi homosexuálními a 

heterosexuálními vztahy. Klientka vnímala „poskytnutí pohlavního styku“ jako 

určitou povinnost a následně prožívala pocity frustrace, zklamání, nenávisti 

vůči sobě i okolí, které končily sebepoškozováním. Klientka líčila, že pokud 

měla s někým pohlavní styk, věděla, že vztah končí a už nemohla ve vztahu 

pokračovat.  

Vztah s bratrem 

se proměňoval léty od 

fixace, po odmítání 

s velkou mírou strachu. 

Staršího bratra líčí jako 

osobu, která je 

disociální, agresivní, 

manipulátorská – 

poskytne pomoc, ale 

ostatní pak musí plnit 

jeho příkazy. 5 let s ním 

nebyla v kontaktu, 

minulé Vánoce se 

setkali v domě rodičů a popisuje vztah k němu za ambivalentní.  

 

 

 



 
 

44 

Klientka měla silný vztah s matkou. Měla o ni velký strach. Popisovala 

jej tak, že ji chtěla mít stále u sebe. Z vyprávění si pamatovala, že jí prý matka 

chtěla chovat a utěšovat a ona nechtěla. Reflektovala, že by to chtěla i nyní. 

Že s ní nikdy nezažila pocity bezpečí. Chtěla jí odmala pomáhat, zastávat. 

Někdy se jí naopak bála, že dostane výprask. Hodně u sebe vnímá  úzkost.    

Byla edukována o druzích citových vazeb a dezorientovaná vazba, 

která je nositelem chronické úzkosti a dezorganizace vzorců chování, jí 

připadá nejbližší.  

Klientka má za sebou 3 dlouhodobé psychoterapie, které probíhaly 

v posledních 12ti letech a s menšími intervaly na sebe napojovaly. 

Před 10ti lety absolvovala psychoterapeutický výcvik humanitně 

zaměřený. Bylo to v době, kdy končila profesi letušky. Často se vracela ke 

vzpomínkách na tuto práci. Vnímala ji jako hodně náročnou, jako z jiného 

světa při 

srovnání se 

současným 

stavem, ve 

kterém nyní 

žije. Pomáhal 

jí v tom 

alkohol. Když 

měla volno, 

nebyla 

střízlivá, 

měnila nájmy, střídala partnerské vztahy. První terapeutka jí v tom hodně 

pomohla. Naučila jí abstinovat. Docházela k ní 1x týdně po dobu 3let. Vztah 

skončil konfliktem. Klientka si nedokázala přesně uvědomit, co bylo jablkem 

sváru. Cítila velké odmítnutí a smutek. 

Podobnými průběhy prošly i její další terapeutické vztahy. Klientka 

s terapeutkami měla blízké vztahy, tykala si s nimi a v situaci, kdy neměla na 
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platbu poradenství, terapeutky peníze nevyžadovaly. Oba další vztahy 

skončily konflikty, klientka si opět nebyla vědoma své viny. Často na výše 

zmíněné ženy vzpomínala, vnímá je jako důležité ženy jejího života a stýská 

se jí.  

V tomto kontextu jsme se snažily probírat téma odcházení, společné 

cesty, která se může na konci rozpojit a každý může jít tou svou. Klientka si 

zvědomovala pozitivní vlivy, které na ní mohly zmiňované terapeutky 

zanechat i naopak to, co potřebovala jinak.  

Téma obhajitelnosti svých vlastních potřeb bylo další důležitou oblastí 

naších setkání.  

Klientka od ukončení svého působení u Českých aerolinií střídala 

práce, odpovídala na inzeráty, ale většinou na ně nedorazila. Poslední 

zaměstnání, které měla byly v obchodech za pokladnou, na vykládání zboží. 

Nikde nevydržela dlouho a často odcházela po konfliktní situaci. 

V posledních letech už klientka začala práci hledat. Měla pocit, že je to 

všude stejné. Neví, jestli najde někdy energií na hledání práce. Cítila pocit 

vyhoření. 

Za další problematickou oblast klientka vnímala její způsob stravování 

a frekvence sportovních aktivit. Každodenně měla potřebu běhat 10km denně 

a do té doby, než cítila fyzické vyčerpání. Ve velké míře jí uspokojovalo 

dětské mléko pro kojence.  

U klientky se objevovaly pocity zmaru, stagnace, beznaděje ze 

současné situace, neschopnost fungovat v běžném světě. Klientka byla velmi 

výkonově nastavena a při společných sezeních jsme probíraly možnost 

plánovat změny v širším horizontu a své chování nehodnotit. I malou změnu 

zvědomovat a obecně brát psychoterapií jako cestu, která je častokrát 

dlouhodobá. Klientka měla velkou potřebu kontaktu a naše sezení jí určitým 

způsobem saturovaly nedostatek sociálních a rodinných kontaktů, které měla 

ve svém životě.  
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8.4	Případová	studie	č.	4	
 

Klient se přistěhoval kvůli práci do Prahy a zjišťoval možnosti pokračování v 

psychoterapeutické práci. Od roku 2007 chodil k psychologovi a skončili 

spolupráci. Sami si nakonec řekli, že je už nejvyšší čas se rozloučit, že si dali 

navzájem co mohli a dalším důvodem by byla nemožnost/ komplikace s 

dojížděním do Pardubic. Ten psycholog byl takový tvrdší a někdy to na něj 

bylo už moc. Bál se od něj odejít, ten strach byl silný a kdyby se nestěhoval, 

tak by to asi neudělal. Má zkušenost i s jinými, jedna mu pomohla se dostat z 

nemocnice zpátky do života.  

Klient se rozhodl v minulém roce, že prodá svůj byt, který má v Chrudimi a s 

přestávkou u rodičů se odstěhoval do Prahy, kde začal hledat práci a bydlení.. 

Byl zvědavý, jak to bude zvládat ve velkém městě. Vnímal Prahu jako velmi 

rychlou, stresující, zároveň poskytující možnosti a anonymitu, která mu velmi 

chyběla. 

Otázka prodeje bytu byla opakovaným tématem. Klient si jej koupil z 

naspořených financí a zmiňoval, že v něm cítil bezpečí, mohl zde odpočívat a  

bylo to “jeho doma”. Situace se změnila, když majitelka vedlejšího bytu začala 

pronajímat byt nepřizpůsobivým nájemníkům. Vydržel, dle jeho slov, půl roku 

a pak už to nešlo. Snažil se domluvit s ostatními nájemci, domlouvat 

sousedům, majitelce bytu. Několikrát volal Policií kvůli domácímu násilí. 

Jistoty, které v bytu měl, ustupovaly a vedly k jeho rozhodnutí prodat byt. 

Hodnotí jej jako jedno z nejtěžších v jeho životě. Na přechodnou dobu 3 

měsíců šel k rodičům, ale situace byla neudržitelná a našel si bydlení na 

hotelu v centru Prahy. Díky COVIDu si mohl vyzkoušet, jak se bydlí na Staré 

Praze. Chtěl koupit nějaký byt, ale čeká, až ceny půjdou dolů. Za dobu, co 

jsme se v kontaktu se již 4x stěhoval. Z hotelu, do pronájmu a poté zpátky do 

hotelu. V bytech/pokojích se doposud necítil dobře a vždy vyhodnotil, že musí 

situaci vyřešit stěhováním. V prvním hotelu měl pocit, že cítí nelibou vůni, v 

bytě v podkroví měl zimu, v minulém hotelovém pokoji bydlel v posledním 
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patře a slyšel strojovnu a měl pocit, že se již nejedná a hotelové ubytování, 

ale ubytovnu pro zahraniční dělníky. To, že mu prostory, ve kterých bydlí, 

nevyhovují jej velmi stresuje. Vnitřně cítí, že by právě doma potřeboval onen 

klid k načerpání jistoty, k odpočinku, zažil úlevu po náročném pracovním dni. 

Hodně se poté myšlenkami vracel ke své snaze o koupi bytu. Úvahy týkající 

se koupě a zadlužení hypotékou byly rovněž častým tématem při sezeních. 

Mít dluh a povinnost splácet jej velmi znejišťovaly, spouštěly pocity úzkosti – 

co kdyby ztratil práci, co kdyby ceny nemovitosti šly dolů a on by prohloupil, 

kde by vlastně chtěl bydlet. Při těchto tématech se objevovala silná ventilační 

potřeba.  

 

V souvislosti se svým častým stěhování, musel řešit obtíže s převážením 

svých věcí a větších objektů, které vlastnil. Ukázalo mu to komplikovaný vztah, 

který má s rodiči. Vnímá, že se “neslyší”, Nikdy si to neuvědomoval jako v 

tomto životním období. Táta mu ani nenabídl pomoc a jen pozoroval, jak se 

bojí, když přijede na návštěvu a aby od něj nechytl Covid. Opakovaně se 
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vracel k obrazu sám sebe stěhujíc těžké věci a tátu, který se dívá na tiskové 

konference v televizi o stavu pandemie a ani mu nepomůže. Vnímá situaci 

jako vyhrocenou, nikdy své rodiče neviděl v tomto světle – mámu, která se 

cokoliv bojí říct, aby se táta nenaštval a tátu, který má jeden pohled na věc a 

není schopen přijímat “jeho argumenty”. Připadá mu to málo. Reflektoval svoji 

dlouhodobou terapeutickou práci a měl pocit, že mu otevřela oči a dala křídla 

ve formě možností, jak se bude chovat a co bude dělat. Na sezeních při 

kterých probíráme rodiče 

byla patrná silná emoční 

vazba. Snažili jsme se 

budovat nadhled a 

pohled na rodiče jako na 

někoho, kdo nemá 

schopnosti vidět jinak, 

než ze své perspektivy a 

vnímat ho jako malého 

kluka. Uvědomoval si, že 

různé pohledy na věc 

měli s rodiči dlouhodobě, 

vnímal jejich pohled jako 

omezený, ale postupně si uvědomoval, jak velmi touží po jejich úspěchu a 

ocenění. Klient osciloval mezi rozhořčeností a lítostí.  

Od roku 2002 byl zamilovaný, závislý na ni, bál se o ni přijít. Bál se, že bude 

odsouzen, že ho zavrhne, že bude v jeho očích špatný člověk, to, co dělala 

jejich společným známým. Její soud by ho dostal na kolena, proto se snažil 

vycházet vstříc. Zapomínal na své pocity, potřeby. 6,5let byl ve vztahu. Bylo 

to tak od počátku. Dost se tématu přítelkyně vyhýbal, ale věděl, že je to 

potřeba. Bylo to pro něj traumatické. Od té doby přítelkyni neměl. Nebyl na to 

připravený. Minulý vztah mu hodně ublížil, znejistěl, nevěděl, jestli bude 

připravený na další.   
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V roce 2007 se dostal do hospitalizací. To byl nejhorší zážitek ten akutní 

psychický stav. Dostal diagnózu akutní polymorfní psychóza bez 

schizofrenních symptomů. Pak začal chodit do stacionáře. V roce 2007 začalo 

škrábání z nervozity. Bylo to spojené se škrábáním do krve. Měl stavy 

zoufalství.  

Problémy s kůží měl od té doby a střídají se stavy lepší a horší. Uvědomoval 

si, že má celkový stav ovlivněn nervozitou, škrábání ho uklidňuje. Za ty léta s 

tím ale dokázal lépe pracovat. Naučil se zvědomovat, kdy se škrábe z napětí 

a přesouvat pozornost jiným směrem.  

Byl zhrozen z hospitalizace, že je to potupa. Uvědomil si ale přitom spoustu 

věcí, aktivovalo ho to. Měl velký strach, ale říkal si, že musí bojovat. Chyběla 

mu možnost vyjádřit emoce, takové to bezpodmínečné přijetí, dostat se k 

pocitům. Opakovaně zmiňoval, že se “potřebuje se dostat k sobě”.  

Emoce jsou téma, na kterém pracuje. Uvědomovat si je, sdílet s ostatními. 

Klient na sezení přinášel témata z KBT. Hodně se inspiroval publikacemi Jána 

Praška. Přinášel si z knih poznámky a stál o diskuze nad praktickým využitím 

v osobních i pracovních rozhovorech.  

Jedním z velkých oblastí, bylo téma sebevědomí a sebehodnoty. Klient 

osciloval mezi neurotickým uchopováním své nejistoty a opakovaným 

“obviňováním se” po narcistické vnímání své důležitosti a obtížné pochopení 

jiných pohledů na situaci.  

Cílem společné terapeutické práce bylo: snížení stavů napětí a úzkosti, 

rozpoznání patologických a vztahových vzorců, přijímání zodpovědnosti za 

své chování, hledání zdrojů, budování sebevědomí.  
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8.5	Případová	studie	č.	5	
 

 

Klient se dozvěděl o nabízených službách KOM z internetu. Když trávil čas na 

sociálních sítích, objevil i nabídku poradenství a kontaktoval nás. 

Klient je 22letý student VŠ oboru ČVUT. Žil nyní u svého bratrance v Praze, 

který je o 20let starší než on. Bydleli v bytě zároveň s jeho přítelkyní. 

Popisoval společné bydlení někdy jako náročnější. Každý měl jinou představu 

o povinnostech a trávení času. Ale vnímal, že s postupujícím časem se všem 

třem dařilo nastavovat lepší pravidla pro fungování. Bratrance popisoval jako 

někoho, kdo mu rozuměl. Měl také určité psychické obtíže, takže věděl, čím 

různě musel procházet. Věřil mu, cítil se s ním v bezpečí. 

Klientovi rodiče se rozvedli, když mu bylo 12. Původně žil v Olomouci s 

mamkou. Ta si našla nového partnera a měla s ním sestru klienta. Matka 

partnery hodně střídala a on se staral o svou sestru. Popisuje, že se také 

psychiatricky léčila. Když nastoupil na gymnázium, neuměl zapadnou do 

kolektivu, zažíval pocity samoty. Nemohl se na nikoho spolehnout. Chyběl mu 

ve škole kamarád a po nějaké době byl v kolektivu šikanován. Ostatní ho 

popisovali jako “divného”. Rád spravoval staré mobily, dělal to i ve třídě. 

Pamatoval si na velký konflikt ve škole, díky kterému musel odejít na jinou 

školu. Učitelka si z něj dělala legraci, ale bylo to jedno z mála situací, kdy se 

za sebe dokázal postavit. To vyvolalo konflikt, řešil to i ředitel a dostal třídní 

důtku. Byla to pro něj potupa, cítil se ukřivděný. Uvědomoval si, že tento pocit 

občas v životě zažíval. 

Konflikt s učitelkou byl důvodem, proč se do situace zapojil i jeho otec a 

přesvědčil ho, aby se nastěhoval k němu. Pamatoval si situaci, kdy měl dojem, 

že si má vybírat. Že nechal sestru u mamky, která se o ni pořádně nestarala. 

Ale tehdy rostly konflikty s dalším přítelem, cítil se sám, nepochopený, 

nešťastný ve škole, tak se rozhodl přestěhovat k taťkovi a nastoupit na novou 

školu. Pár měsíců po změně bydliště, mamka spáchala sebevraždu. Nechtěl 

se k situaci příliš vracet. Popisoval, že mu v tu dobu hodně pomohlo nasazení 
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medikace a psycholožka, ke které několik let docházel. Pomohla mu 

především “zvládnout” pocity viny, které v té době hodně zažíval. Měl 

sebevražední myšlenky, ale puzení nerealizoval. Měl silnou potřebu ochránit 

svého sourozence, ale uvědomoval si, že to v jeho 16ti není v jeho 

možnostech. Popisoval toto životní období jako jednu z nejtěžších v jeho 

dosavadním životě.  

 

S tátou měli, dle jeho slov, docela dobrý vztah. Měli společnou zálibu v 

technice. Tátovi nevadilo, že měl u něj velkou sbírku mobilních telefonů. Měl 

jich několik tisíc. Když je čistil a spravoval, tak se uklidňoval. Ale v poslední 

době cítil na sebe tlak, aby měl vše hotovo, protože slíbil, že bude 

spoluorganizovat výstavu mobilních telefonů. Nakonec se ale kvůli Covidu, 

výstava posunula. Byla to pro něj velká úleva.  

Popisoval, že by měl rád s tátou bližší vztahy. Aby mohl popisovat své pocity. 

Často se cítil de facto sám. Uvědomoval si, že v tom hraje svoji roli jeho 

neschopnost popsat, co by potřeboval. Táta to sám asi neuměl, ale myslel si, 

že kdyby s tím začal, mohlo by to fungovat.  
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V této souvislosti jsme otevírali téma zodpovědnosti za své chování a 

možnost ovlivňovat okolnosti ve svém životě (locus of control). 

Spouštěčem využití podpory byl konflikt s přítelkyní, který ho hodně znejistil a 

vyčítal si ho. Hlavními tématy, se kterými přicházel byly pocity osamělosti, 

pocity, že je k ničemu, špatně snášel odmítnutí. Líčil, jak pomáhal ostatním, i 

když ostatní nechtěli. Uvědomoval si, že byl hodně urputný, v jakémsi 

emočním vypětí. Nedokonale poslouchal, co jeho přítelkyně potřebovala. Bylo 

jí nepříjemné mu to vysvětlovat a neodepisovala, tak zareagoval dost 

direktivně. Nebylo mu v situaci dobře. Konflikt s přítelkyní viděl, po dobu 

několika prvních sezeni, jako hlavní téma. Byl pak v beznaději, vyčítal si to. 

Popisoval, že si hodně věci vyčítal, byl to, dle jeho slov, ústřední problém. 

Oblast byla především vztahová ve vztazích a když se mu někdo líbí, tak si 

vyčítal úplně všechno. Často sám sebe v těchto situacích označoval až za 

paranoidního osobnost. Spojené emoce byly dlouhodobé a intenzivní. Když 

se mu někdo líbil, tak měl velký strach, zablokoval se a nepromluví s ním. 

Klient se vracel k tématům, že není podle něj normální mít takové úzkosti a 

strach. Měl velké obavy i s kamarády, že neobstojí. Zajímavá věc, které si 

všiml, že obdobné prožívání ve vztahu tlaku na výkon, neměl u osob, o které 

nestál. Probírali jsme cílové skupiny od rodiny, kamarádů, profesorů ve škole, 

s osobami, které zná okrajově. Dalším zjištěním bylo jeho uvědomění si, že u 

autorit na sebe “tolik netlačí”, protože měl pocit, že se může zeptat a 

informace nemusí automaticky vědět.  

Klient byl ve své reflexi upřímný. Snažil se nad svými pocity a prožitky 

uvažovat do hloubky, časté byly pomlky, aby správně popsal prožívané téma. 

Další konverzační oblast, byla jeho potřeba důkazů, že ho mají lidé rádi. U 

osob druhého pohlaví popisoval, že je v prožívání paranoidní. Měl silnou 

obavu ze ztráty vztahu. Traumatickou situací pro něj byl zážitek fyzického 

kontaktu, ve kterém byl dominantní a špatně kódoval nezájem. K situaci se 

často vracel, měl s ní spojený velký pocit viny. Zamiloval se. Vytvořil si 

iluzorní představu, že je nějaká naděje. Pak ji poslal nevhodnou fotku, 
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zahalenou, ale nevhodnou. Zopakoval to znovu ještě jednou, moc a dlouho se 

jí omlouval. V této souvislosti měl silnou tendenci přítelkyni přesvědčit, že to 

nebyla její chyba. Klient popisoval, že měl vždy sklon ubližoval sobě, ale kvůli 

jeho problémům, situace “odnášeli” ostatní. Hodně se zamýšlel nad 

okolnostmi, jak ostatní vnímají jeho činy a s tím měl spojené další 

autoakuzační tendence.  

Popisoval nedůvěru vůči ostatním a k tématu důvěry se hodně vracel.            

U osob druhého pohlaví si chybu vyčítal do té doby, než k nim zažíval pocity 

zamilovanosti. Silný negativní zážitek líčil ve zvláštním pocitu, že “šel přes 

čáru” (slovní obrat, který velmi často užíval). V tu chvíli asi nemyslel na to, že 

je na druhé straně zranitelný člověk. Snažil si dokázat, že jde překročit hranici 

přátelství a uvědomil si silně, že tuto situaci už nechce nikdy zažít.  

 

 Autoakuzační tendence, 

byly klientovým určitým 

rysem a objevovaly se v 

průběhu našeho sezení 

opakovaně a byly spjaty 

nejen s tématem 

vztahovým, ale také v 

jeho tlaku na sebe v 

oblasti uspět ve školním 

prostředí, vyjadřovat se “správným” způsobem na sezeních, budit “dobrý” 

dojem obecně. Byly doplněny o masivní úzkost, depresivní ladění.  

Cílem poradenské práce bylo hledání zdrojů uznání, navazování sociálních 

vztahů, nácvik relaxačních technik, rozpoznání patologických a vztahových 

vzorců a přijímání zodpovědnosti za své chování. 
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