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Stra nka 1 

Úvod 

Metodika pro zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel  

a obyvatelek azylových domů na území České republiky vznikla v rámci projektu TAČR 

Zéta s názvem Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění 

konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů 

(reg. č. TJ01000359), jehož cílem je: (1) porozumět a popsat žádoucí budoucnost  

a související faktory změny jako nástroj uplatnění konceptu recovery u obyvatel  

a obyvatelek azylových domů s akcentem na genderové dimenze daných konceptů,  

(2) vytvořit relevantní měřící nástroj, software a metodiku umožňující zjišťování žádoucí 

budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako nástrojů uplatnění konceptu recovery pro 

sociální pracovníky a pracovnice ve specifickém prostředí azylových domů v České 

republice, za účelem individualizace podpory cílové skupiny a z ní plynoucí zvýšení kvality 

a efektivity daných sociálních služeb, (3) provést pilotáž měřícího nástroje i software,  

(4) realizovat školení k využívání měřícího nástroje, software, (4) realizovat školení  

k využívání měřícího nástroje, software a metodiky. 

Samotný software i metodika vznikly na základě dvouletého výzkumu sestávajícího  

z 32 hloubkových kvalitativních interview nad životními trajektoriemi a čárami života 

zaměřených na identifikaci a analýzu dimenzí žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů 

změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů 

na území České republiky s akcentem na možná genderová specifika jednotlivých dimenzí. 

V rámci kvalitativních rozhovorů byly objeveny jednotlivé dimenze a témata pro 

individuální plánování, které byly dále využity v rámci kvantitativní výzkumné 

strategie, v rámci níž jsme pilotovali využívání jednotlivých tematických os ve 

stanovování individuálních plánů klientů do budoucnosti pomocí dotazníkového šetření. 

V rámci kvantitativní výzkumné strategie jsme získali dotazníky od 135 klientů a klientek 

azylových domů.  

Předkládaná metodika vznikla v rámci naplnění subcíle (2) a je členěna na teoretický úvod, 

metodické pokyny práce se software a samotný popis práce se software.  
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Vznik metodiky 

Metodika vznikla na základě již existujících výstupů k projektu. Jednalo se zejména o: 

1. Metaanalýzu 

Metanalýza je výsledkem vytvoření předběžného modelu žádoucí budoucnosti  

a souvisejících faktorů změny jako nástrojů uplatnění konceptu recovery u obyvatel  

a obyvatelek azylových domů. Text vznikl na základě realizace metaanalýzy zahraničních  

a tuzemských textů věnujících se tématu a souvisejícím oblastem. Metanalýza vznikla na 

základě rešerše databází EBSCO, PROQUEST, SAGE, Google Scholar, SpringerLink  

a dalších. Výběrovým kritériem pro použité dokumenty byla pro nás jejich intencionalita 

k tématu. Hledali jsme následující klíčová slova: azylový dům, orientace na budoucnost  

a naděje u osob bez domova, recovery, faktory změny, individuální plánování. Zaměřili 

jsme se na publikované výzkumy v anglickém a německém jazyce. Zahrnuty byly  

i francouzské a české studie. Publikovaný výzkum jsme v tomto kontextu chápaly jako 

výzkum uveřejněný v odborném časopise, v odborné (recenzované) publikaci či výzkumné 

zprávě. Vzhledem k relevantnosti využitých publikací jsme zpravidla volili texty ne starší 

než z roku 2000. Získaná data byla kategorizována na základě postupů situační analýzy  

A. Clarke a tematické analýzy dokumentů.  

2. Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů faktorů změny jako 

nástrojů uplatnění konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území 

České republiky je zaměřena na jednotlivé dimenze žádoucí budoucnosti a situační analýzu 

vztaženou k žádoucí budoucnosti. Výsledku bylo dosaženo pomocí kvalitativní výzkumné 

strategie, konkrétně pomocí 32 hloubkových opakovaných interview s obyvateli  

a obyvatelkami azylových domů. Komunikační partneři byli v souladu se záměrem projektu 

vybráni pomocí záměrného výběru přes instituci (azylové domy v České republice). 

Rozhovory byly vedeny pomocí využití techniky životních trajektorií a čar života. Data byla 

zpracována pomocí nejnovějších přístupů k zakotvené teorii K. Charmaz a A. Clarke. 

Dosažený výsledek sestává z konkrétního popisu využité metodologie, rozboru jednotlivých 

kategorií vytvořených v rámci výzkumu: naděje, beznaděj, orientace na minulost, orientace 

na budoucnost, vnitřní a vnější zdroje naděje, trajektorie životní osy a individuální 

plánování v azylových domech. V rámci výstupu věnujeme zvláštní pozornost genderovým 

specifikům v získaných datech. Výstup rovněž obsahuje popis životních trajektorií ve 

specifických oblastech u každého komunikačního partnera.  

3. Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum je založen na sběru dat pomocí dotazníku vlastní konstrukce, který 

byl zaměřen na 11 životních oblastí: (zacházení s financemi, zdraví, zisk a udržení si 

bydlení, smysluplné trávení volného času: práce, smysluplné trávení volného času: 

seberozvoj, sociální zdroje opory, sebehodnocení, spolehnutí se sám na sebe, obavy 
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z budoucnosti, životní stabilita, kontrola nad užíváním návykových látek). Výzkumu se 

zúčastnilo 135 respondentů ze 46 azylových domů v České republice. Data byla 

vyhodnocena pomocí statistického software R. Výsledky výzkumu poukazují na 

propojenost jednotlivých životních oblastí a na zážitky pozitivních a negativních změn  

u celého výzkumného souboru a v závislosti na pohlaví a délce pobytu respondentů 

v azylovém domě.  

4. Nástroj  

Nástroj byl vytvořen na základě: a) výše uvedených zdrojů dat; b) konzultací s aplikačním 

garantem a dalšími subjekty z praxe; c) pilotáže se 100 klienty a klientkami z azylových 

domů. Nástroj obsahuje 8 tematických škál a metodické pokyny pro jejich vyplnění. 

Tematické osy/položky jsou následující: bydlení; zdraví; práce; peníze; volný čas: koníčky, 

zájmy a další vzdělávání; blízké a podporující osoby (rodina, kamarádi, odborníci); 

sebehodnocení; naděje a obavy z budoucnosti; volná osa. 

5. Software 

Software byl vytvářen na základě: a) výše uvedených zdrojů dat; b) konzultací s aplikačním 

garantem a dalšími subjekty z praxe; c) pilotáže Nástroje a software s klienty (viz výše). 

Podrobný popis software je uveden v kapitole „Metodika práce se software“. 
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Metodické ukotvení využívání software 

Recovery 

Termín „recovery“ je na základě odborné literatury možno přeložit jako „zotavení“. Pojem 

vznikl v medicínské oblasti, zabývající se duševními obtížemi jedinců a léčbou závislostí 

s významem udržení abstinence a zlepšení kvality života (Probstová, Pěč, 2014). V dnešní 

době se již nejedná o koncept využívaný pouze při práci s lidmi s duševním onemocněním, 

ale koncept, který může být aplikován na širší cílové skupiny, mezi které můžeme zahrnout 

i osoby bez domova.  

Životní situace lidí bez domova je multifaktoriálně podmíněna, je na ni nahlíženo jako na 

kombinaci strukturálních a individuálních příčin (Marek, Strnad, Hotovcová, 2012). Osoby 

bez domova se potýkají s komplexními problémy, mezi které patří špatné duševní zdraví či 

užívání drog, tělesné problémy, negativní hodnocení sebe sama, nefunkční rodinné  

a společenské vazby, materiální problémy, ztráta bydlení či zaměstnání (Vágnerová, 2002, 

McNaughton, Atherton 2007, Horák, 2006, Průdková, Novotný, 2008). Setkávají se 

s marginalizací a stigmatizací (Marek, Strnad, Hotovcová, 2012), která bývá zdrojem jejich 

demotivace pro opětovné začlenění do společnosti (Horák, 2006). U mnohých tak převládá 

postoj rezignace a apatie (Vágnerová, 2002). 

Koncept „recovery“ (dále také „zotavení“) se přiklání k tomu, že účelem práce s klientem 

není pouze snížit intenzitu symptomů či je zcela eliminovat. Účelem je zvýšení funkčních 

kapacit jedinců a identifikace jejich uspokojivého místa ve společnosti (Probstová, Pěč, 

2014). V zahraničí tak dochází ke změnám v přístupu v sociálních službách pro osoby bez 

domova, kdy tyto přístupy reflektují jejich individualitu, zplnomocňují klienty v rámci 

procesu zotavení a umožňují jim změnu jejich sebe-náhledu, pracují s jejich zdroji  

a soustředí se na orientaci na jejich budoucnost (McNaughton, Atherton, 2007). 

Existuje mnoho definic tohoto konceptu, na základě kterých je recovery možno popsat jako: 

„osobní, jedinečný proces změny postojů, pocitů, hodnot, cílů, dovedností a rolí. „Zotavení“ 

je způsob, skrze který je možno žít spokojený, přínosný a nadějeplný život přes všechna 

omezení, která s sebou nemoc přináší. Zotavení buduje nový význam a smysl života tím, že 

člověk katastrofální důsledky způsobené duševním onemocněním překoná“ Anthony (1993, 

s. 527). Je to proces, skrze nějž jedinci či rodiny obnovují svá práva, role a zodpovědnosti, 

které pozbyli v důsledku nemoci, zneschopnění či v důsledku sociálních problémů (Webber, 

Joubert, 2015). Důležité je podotknout, že proces zotavení může pokračovat i za stále 

přetrvávajících příznaků nemoci a postižení (Anthony, 1993). 

Jacobson, Greenley (2001) předkládají, že „recovery“ prostupuje dvěma rovinami. Rovinou 

interní a rovinou externí. Na jedné straně jde o zotavení „vnitřních“ zdrojů člověka (práce 

na vlastních zdrojích, jakými je mapování osobních zdrojů naděje, hledání záchytných 

bodů, postoje jedinců, jejich zkušenosti), na straně druhé jde o proces zaměřený na vnější 

zdroje, které pak proces zotavení umožňují pozitivně ovlivňovat a rozvíjet (důraz je kladen 
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na lidská práva, pozitivní kulturu léčby, služby, orientované na recovery, opětovné zapojení 

člověka do společnosti) (Hollander, Wilken, 2016, Jacobson, Greenley 2001). 

Mental Health Commission (2005) konstatuje, že zotavení není lineární proces, nýbrž 

proces, ve kterém se dosahuje menších cílů, po menších krocích, postupně. Zlomovými 

body v tomto procesu jsou například uvědomění si nemoci, přijetí zodpovědnosti sama za 

sebe, schopnost přijmout podporu z vnějška, ale nebýt na ni závislý, nacházení sebeúcty  

a životního smyslu (Young, Ensing, 2002 in Probstová, Pěč, 2014). Koncept „zotavení“ je 

založen na naději a zplnomocnění, posílení životního smyslu, významů a cílů u klienta 

(Webber, Joubert, 2015). 

I přes hluboce individuální a jedinečný charakter zotavení každého jednotlivce je možno 

definovat několik společných obecných bodů tohoto konceptu. 

 Těmito body jsou:  

- „Dobré žití“ („Living - Well")  (i přes omezení, spojené s nemocí) 

- Plná participace v komunitě 

- Autonomie 

- Samospráva a odpovědnost 

- Naděje 

- Osobní růst 

- Služby orientované na klienta 

- Odolnost 

- Zplnomocnění 

(Mental Health Commission, 2005, s. 11) 

Pohledů na fáze, kterými člověk při svém zotavení prochází, je mnoho, pro inspiraci lze 

uvést koncept Raginse (2002), který určil 4 etapy procesu zotavení. První etapou je naděje, 

druhou zplnomocnění, třetí přijetí odpovědnosti a čtvrtou nalezení smysluplné životní role. 

Naděje je velkou motivací a měla by být přeformulována do reálných naplánovaných 

kroků. Principem pak není nutně dosažení určeného cíle, jako spíše plánování určitých 

reálných kroků, které posléze vedou ke změně. Zplnomocnění je nutné k tomu, aby si lidé 

uvědomovali vlastní moc a zodpovědnost, soustředili se na své silné stránky a uměli je 

využít. Třetí fází je převzetí odpovědnosti. Tato fáze je dle Raginse (2002) obtížná, klient 

musí převzít zodpovědnost za svůj život, zkoušet nové věci, učit se ze svých minulých 

chyb, a odpoutat se od negativních pocitů – hněvu, zklamání. V této fázi jde o zrušení 

závislosti klientů na službě, přičemž je třeba klienty podporovat v tom, aby svůj život vzali 

do vlastních rukou. Čtvrtou fází je nalezení smysluplné životní role, v této fázi jde o to, 

aby nově získané postoje, jako jsou naděje, důvěra a větší odpovědnost za sebe sama, byly 

transformovány do nově formulovaných rolí daného člověka (otec, matka, syn, 

zaměstnanec). Role pomohou ukončit izolaci a urychlí a ustálí zotavení klientů. 

Lze tedy shrnout, že koncept recovery je postaven na několika principech. 



 

Stra nka 6 

Je postaven na respektu, že výsledky, nabyté v procesu zotavení, jsou osobní a jedinečné 

pro každého jednotlivce. Zahrnuje citlivost a úctu k hodnotám a kultuře každého člověka. 

Zotavení podporuje a chrání právní, občanská a lidská práva, podporuje jedince při 

udržování a rozvíjení sociálních, rekreačních a profesních vztahů a rolí, které mají pro něj 

smysl. Staví se proti diskriminaci a stigmatizaci. Důraz je kladen na zdraví, sociální 

začlenění a kvalitu života. Proces zotavení je založen na aktivním naslouchání klientům, 

uznává, že klient je odborníkem na svůj vlastní život a že zotavení zahrnuje partnerskou 

spolupráci mezi klientem a poskytovatelem služby, kdy klientům je umožněna aktivní 

participace na plánovaných rozhodnutích. K úspěšnému recovery je nutné vytvořit 

prostředí, ve kterém se klient cítí oceněn a vítán. Model recovery vyžaduje, aby 

poskytovatelé služeb umožnili uživatelům služby identifikovat a rozvíjet jejich vlastní 

zdroje a silné stránky a pomoci jim aktivně se podílet na zlepšování kvality jejich života 

(Field, Reed, 2016). Pracovník s uživatelem služby společně tvoří individuální plán 

zotavení, který obsahuje řadu svépomocných strategií s cílem zlepšit schopnost klienta 

převzít odpovědnost za své vlastní zotavení (Horan a Fox, 2016).  Koncept recovery 

umožňuje průběžné vyhodnocování praxe, kdy klienti a pracovníci služby mohou 

sledovat pokrok, kterého dosáhli (Mental Health Commission, 2005, Field, Reed, 2016, 

Horan, Fox, 2016, National Standards for Mental Health Services 2010). 

Žádoucí budoucnost 

Orientace na budoucnost zahrnuje myšlenky, plány, motivace, naděje a pocity týkající se 

budoucnosti. Pojetí orientace na budoucnost se u jednotlivých autorů liší. Seginer (2008) 

definuje orientaci na budoucnost jako obraz jedince o své budoucnosti, kontinuálně 

reprezentované a reportované, který se vztahuje v rámci multidimenzionálního přístupu ke 

klíčovým perspektivním doménám. Steinberg a kol. (2009) zase považuje orientaci na 

budoucnost za míru, ve které jedinec předjímá budoucí následky a plánuje, než začne 

jednat.  

Johnson a kol. (2014) vytvořili komplexní model orientace na budoucnost, který zahrnuje tři 

složky: očekávání, aspirace a plánování. Očekávání zahrnuje myšlenky na budoucnost, 

aspirace sestává ze záměrů a tužeb vztažených k budoucnosti a plánování obsahuje 

povědomí a schopnost člověka vytvářet akční plán pro dosažení svých cílů. Foster  

a Spencer (2011) uvádí, že lidé bez domova spojovali žádoucí budoucnost s možností 

dovolit si koupit hmotné věci, se zážitky a se stabilitou. Přesný význam stability se přitom 

lišil, někteří lidé bez domova si pod stabilitou představovali dům s hypotékou a funkční 

nukleární rodinu, jiní zase dostatečný příjem, který by jim umožnil ukončení 

bezdomovectví. I význam vlastnictví hmotných věcí se lišil na spektru od kartonu mléka, 

přes moderní oblečení až po elektroniku. Autoři zároveň uvádí, že lze na základě rozhovorů 

s lidmi bez domova žádoucí budoucnost vnímat jako: práci na pokroku; něco, čemu je třeba 

se vyhnout a budoucnost jako něco nepoznaného (Glumbíková, Vávrová, 2018).  
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Naděje 

„Bez snu neexistuje žádná změna, bez naděje neexistuje žádný sen.“  

Paulo Freire 

Postupy plánování v sociálních službách jsou často zaměřeny na deficity nebo jsou 

určovány „těmi druhými“ (Sanderson a kol., 2006). Cesta k dosažení žádoucí budoucnosti 

pro lidi, kteří zažívají a překonávají problémy spojené se ztrátou domova se tak může zdát 

nesnadná. Jedním z konceptů, který může proces plánování žádoucí budoucnosti usnadnit je 

naděje, jako obzvláště cenný a smysluplný zdroj, který pomáhá lidem vyrovnat se s těmito 

obtížnými časy. 

V odborné literatuře je naděje nahlížena jako optimismus ohledně budoucího rozvoje, jež 

má vztah k duševnímu zdraví, well-beingu a kvalitě života, posiluje sebevědomí  

a schopnost důvěřovat vlastním životním rozhodnutím. Naděje je mechanismem, jak 

překonat nedostatek motivace jednotlivce k dosažení cílů. Je vnímána jako pozitivní 

motivační síla pro posun k žádoucí budoucnosti, jako klíčová součást při rozhodování  

o stanovení budoucích cílů, jako společná a univerzální aktivita pro všechny lidi, která 

souvisí se schopností najít smysl života nebo jako základní kvalita a potenciál pro 

transformaci a změnu ve společnosti, komunitách, organizacích, rodinách a v životech 

jedinců. Je zřejmé, že naděje hraje v procesu zotavení (Simpson, Penney, 2011)  

a reintegrace do stabilních forem bydlení zásadní roli (Kirst a kol., 2014). 

Zároveň je nutné poukázat na to, že existují individuální rozdíly v pojímání naděje 

v závislosti na situaci, ve které se lidé mohou ocitnout. Někteří lidé mohou naději pojímat 

jako něco, co jim umožní přechod od obtížné přítomnosti k lepší budoucnosti. Naděje takto 

může být vnímána jako cesta nebo směr, který představuje spojnici k dosažení cíle. Často 

jde o entitu, která může být součástí života, zároveň ji lze ztratit nebo získat zpět. 

Naději mohou posilovat, ale i oslabovat, vztahy s druhými lidmi, spiritualita, religiozita, 

věk, zdravotní stav, dostupnost práce a bydlení, společenská situace nebo očekávání 

sociálních pracovníků apod. Pochopení individuálních a environmentálních zdrojů naděje je 

rozhodující pro navrhování intervencí, které by pomohly lidem bez domova zvýšit jejich 

orientaci na budoucnost a pomoci jim při stanovování cílů.  

Udržení naděje u lidí bez domova vyžaduje podporu ze strany organizace i dalších systémů. 

Naděje sociálních pracovníků má centrální roli ve způsobech, jakými provádějí pomoc, 

v literatuře existují důkazy o přenesení naděje z pracovníka na klienta (Darlington, Bland, 

1999, Schwartz, Tiamiyu, Dwyer, 2007). Sociální pracovníci mohou u klientů podporovat 

rozvoj naděje prostřednictvím empatického vztahu, obnovení sebeúcty, sebevědomí  

a hodnotných sociálních rolí (Dorsett, 2010).  

Je mnoho cest, prostřednictvím nichž můžeme uskutečnit plánování s klienty. Rozvoj 

individuálního plánování v azylových domech je velmi tvůrčí a zodpovědný úkol. Nelze 

stanovit jeden jediný universální způsob. Rozhovor nad individuálním plánem bude vždy 
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jiný v konkrétní službě, s konkrétním klientem v určité situaci, jen tak lze vyjít vstříc 

individuálním potřebám klientů. Je potřeba zmínit, že plán je jen první krok, plán není 

výsledek (Sanderson a kol. 2006). Kromě toho samotný plán by neměl být považován za 

pevný a neměnný v čase. Jde o průvodce v daném okamžiku, vyžaduje kontinuitu  

a aktualizuje se s ohledem na měnící se potřeby, rozhodnutí a touhy klienta či klientky 

služby.  

Kontinuitu a aktuálnost plánu může pomoci zajistit individuální plánování prostřednictvím 

softwaru. Software pro individuální plánování v azylových domech staví na konceptu 

naděje a snaží se sjednotit směr a účel plánování s jasnou cestou vpřed pomocí 

strukturovaného procesu. Prostřednictvím vyprávění osobního příběhu, současných názorů  

i budoucích nadějí s pomocí vizualizace a grafiky, může být individuální plánování cenným 

příspěvkem k obnovení zplnomocnění a posílení osobního směřování. Grafická facilitace je 

formou komunikace, která zlepšuje porozumění prostřednictvím personalizovaných obrazů. 

Software zaznamenává obrazy a symboly, které zachycují podstatu klíčových témat 

vyjevujících se v konverzaci. Tato klíčová témata mohou představovat osobní boje nebo 

obtíže, které jsou přiznané a jsou tak oceněny, ale nedochází ke koncentraci na problémy  

a slabé stránky. Tento strukturovaný proces tak zahrnuje obrazy a slova, které představují 

význam pro osobu, která se ocitá na cestě k cíli. Grafika se stává vyjádřením snů a aspirací. 

Softwarové řešení individuálního plánování pomáhá prozkoumat vlastní vizi naděje pro 

smysluplnou a žádoucí budoucnost. Možné a pozitivní cíle jsou vizualizovány ve zvoleném 

časovém rámci. Po krátké návštěvě v minulosti a přítomnosti, pak systematicky zjišťujeme, 

kdo musí udělat co, aby klient nebo klientka „zůstali na cestě k cíli“. 

 

Změna v individuálním plánování a techniky práce se změnou 

Změnu můžeme chápat jako (pozorovatelný, měřitelný, kvantifikovatelný) rozdíl ve stavu 

nebo vlastnosti nějakého objektu; ať už se jedná o chování (např. péče o zdraví, fyzická 

aktivita či užívání látek) nebo prožívání (např. změna hodnot, schopností či smíření se). 

Model Prochasky a DiClementeho nahlíží na změnu jako na proces, který probíhá 

v určitých podmínkách.1 Autoři založili svůj model změny chování na pravidelnostech  

a úkolech/požadavcích, které každá změna lidského chování vykazuje (Prochaska, 

Norcross, 1999). Teorie Prochasky a DiClementheho poskytuje model časové dimenze2, 

v níž se změna uskutečňuje. Změna samotná přitom probíhá v pěti po sobě jdoucích 

stádiích, jsou jimi prekontemplace, kontemplace, příprava, akce a udržení (Velicer a kol., 

2000). 

Každé ze stádií je charakteristické určitými znaky. Stádium prekontemplace je typické 

absencí záměru na změnu (změna není vnímána jako možná).3 Pro stádium kontemplace je 

                                                                    
1 Autoři založili svou teorii na pozorování populace kuřáků, obézních, alkoholiků a jejich probíhající změny. 
2 Doba setrvání v jednotlivých stádiích může být různá.  
3 V tomto stádiu se objevuje váhavost, rebelství, racionalizace (využívaní myšlením vytvořené argumentace 

akcentovaných rizik) a rezignace (vzdání se naděje na změnu) (Miller, Rollnick, 2003). 
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charakteristické zaměření na daný problém. Jsou zvažována pro a proti (Prochaska,  

Norcross, 1999). Stádium přípravy je již přímo svázáno s provedením akce, do života 

člověka prožívajícího změnu jsou již zavedeny drobné změny (DiClemente a kol., 1991). 

Stádium akce je typické jasným plánem změny (po provedené analýze možných překážek). 

Dochází již ke konkrétní změně životního stylu člověka. Posledním stádiem je stádium 

udržení, které je třeba vnímat jako pokračování změny (nejde tedy o statické stádium). Pro 

toto stádium je příznačné, že se lidé zaměřují na prevenci relapsu. V průběhu udržování 

změny u nich roste sebedůvěra. Autoři ve svém modelu přidávají i poslední stádium, 

stádium relapsu, které lze popsat jako návrat do jednoho z předchozích stádií. Stádium 

relapsu je obvykle zdrojem frustrace, ale i ono je autory považováno za součást procesu 

změny (Prochaska, Norcross, 1999). 

Fenomény spojené s procesem změny 

S procesem změny se pojí několik fenoménů, jedná se o ambivalenci, obhajovací reflex  

a napravovací reflex. Ambivalenci můžeme chápat jako prožívání rozporu mezi současným 

stavem a představou stavu změněného, mezi nimiž se člověk nemůže rozhodnout (vždy, 

když se přikloní na jednu stanu, začne zvažovat její negativa a druhá strana mu přijde jako 

lákavější). Obhajovací reflex můžeme nazývat také psychologickou reaktancí, která je 

reakcí na pocit reálného či hrozícího omezení vlastní svobody či možnosti výběru. Jedná se 

v zásadě o přirozenou tendenci přiklánět se k opačnému stanovisku, než v dané situaci 

prosazuje náš komunikační partner. V reálu se může objevit tendencí obhajovat opačné 

stanovisko, než klientovi doporučuje sociální pracovník. Napravovací reflex může souviset 

spíše s osobou sociálního pracovníka než klienta a jedná se o potřebu či puzení uvádět věci 

kolem sebe do pořádku.  

Předpoklady změny a role pracovníka v procesu změny 

V procesu změny existují dva základní předpoklady, jsou jimi vnímaná důležitost změny  

a důvěra ve vlastní schopnosti změnu realizovat. Ve vztahu ke změně je důležité, aby změna 

probíhala zevnitř (od klienta). Rolí pracovníka v procesu změny je pomoci klientovi vidět 

rozpory mezi aktuální situací a stavem změny4 a podpořit klienta v jejich prozkoumávání. 

Změna proto musí probíhat v procesu spolupráce, kdy je pracovník odborníkem na proces 

změny a klient na svůj vlastní život. Základním pocitem, který by měl pracovník u klienta 

vytvářet je pocit bezpečí, který u klienta vede k opuštění potřeby se obhajovat nebo bránit, 

snižuje strach podívat se pozorně sám na sebe, na svůj život a na své chování. 

Základní principy, které by měl sociální pracovník v procesu změny uznávat, jsou: 

- Respekt ke klientovi, 

- Empatie, 

- Uznání ve vztahu k osobnosti klienta a jeho životním zkušenostem, 

- Soucit, 

                                                                    
4 Musí to být ale klient sám, kdo konfrontuje současnou situaci se stavem změny. Pracovník by měl rozpory 

pouze rozvíjet, ne je vytvářet. 
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- Evokace (vyvolávání, objevování a aktivizace zdrojů) – důvěra v to, že má klient 

potřebné nápady, motivaci a zkušenosti; pracovník by neměl radit a říkat, co má 

klient dělat, ale evokovat. 

Základní techniky práce s klientem v rámci teorie změny 

Reflektivní naslouchání 

Existuje mnoho technik reflektivního naslouchání, mezi základní patří: 

- Parafrázování – jedná se o techniku „tlumočení“, neboli zopakování hlavní 

myšlenky uživatele pomocí jiných slov, může uživatele zároveň nabídnout nový úhel 

pohledu.  

- Zrcadlení emocí – popis (verbalizace) emočního stavu uživatele. 

- Povzbuzování a pochvaly – využívá se za účelem projevení zájmu, povzbuzení 

k dalšímu hovoru, projevení důvěry, zároveň dynamizuje rozhovor např. „Řekněte 

mi o tom více.“; „Zajímá mě, co se stalo potom.“ 

- Rekapitulace – provádí se pomocí určitého shrnutí, kdy pracovník vlastními slovy 

vyjádří myšlenky uživatele. Účelem je jednak dokázat mluvčímu, že mu pracovník 

naslouchá a rozumí.  

- Kotvení – využívají se techniky aktivní zpětné vazby v rozhovoru, navracení se 

k řečenému, okomentování a zopakování.  

Otevřené a konstruktivní otázky 

Aby se mohl klient změnit, potřebuje dvojí informace o svých vnitřních a vnějších vztazích: 

o tom, co je a co by mohlo být. Otevřené a konstruktivní otázky lze chápat jako prostředek, 

jak nabízet nové cesty, vytvářet hypotézy a umožňovat klientovi hru na „co kdyby“. 

Konstruktivní otázky umožňují neohrožující jednání na zkoušku a zmenšují strach ze 

změny; realita „jakoby“ nikoho nezavazuje, proto mohou sloužit i k přerámování a nabízet 

alternativy. 

Můžeme klást např. otázky na: 

- Na zlepšení (Co vaši situaci zlepšuje? Kdy je vaše situace lepší?) 

- Na zhoršení (Ukazují, že jsou problémy aktivně utvářeny a udržovány, ozřejmí tak, 

čemu by se měli klienti vyhnout.) 

- Otázky na výjimku (Kdy se problém neobjevuje? Co tehdy děláte jinak?) 

- Otázky na zdroje (Co byste ve svém životě chtěl zachovat takové, jaké to je? Co se 

vám na vás/na vašem vztahu líbí? Co nebo kdo vám pomáhá?) 
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Pokročilé techniky konstruktivních otázek 

Otázky na zázrak  

Principem je poukázat na to, že to, co bychom dělali po „zázraku“ není nic nadpřirozeného; 

repertoár chování „po zázraku“ je k dispozici již dnes.5 

Otázka na zázrak vznikala velmi pragmatickým způsobem ve snaze objevit, co doopravdy  

v terapii funguje a klientům pomáhá, se snažili oprostit od všeho ostatního. Tak postupně 

opustili diagnostiku a analýzu problémů a vytvořili koncept tzv. zázračné otázky: 

„Představte si, že by se jedné noci, zatímco budete spát, stal zázrak – a vaše problémy, se 

kterými jste sem přišel, by se vyřešily. Podle čeho byste si toho všiml? Co by bylo jinak? Jak 

by se o tom dozvěděla osoba XY, aniž byste se jí slovem zmínil? Kdo by si toho všiml jako 

první? Podle čeho?“ Využívání zázračné otázky vyžaduje u pracovníka určité zkušenosti  

a dovednosti, k využívání zázračné otázky proto existuje samostatná publikace od De 

Shazer a Dolan (2014).  

Cirkulární otázky 

Cirkulární myšlení představuje pokus popsat chování prvků systému jako pohyb v kruhu 

pravidel, čímž se osvětlí zapojení daného chování do procesu obíhajícího v kruhu. Způsoby 

chování, symptomy, ale i různé formy vyjadřování pocitů je třeba chápat nejen jako děje 

probíhající v člověku, protože mají také funkci vzájemně definovat vztahy. V důsledku toho 

je i u otázek týkajících se symptomů v popředí pozornosti to, jak je vidí každý člen rodiny, 

jaká očekávání a pozorování jsou s nimi spojena a jak na ně kdo reaguje. Je rozdíl mezi 

otázkami:  Jak se cítíš? x Co myslíš, jak se tvoje sestra cítí? Pocit znamená poselství 

směrem k někomu jinému, proto se tážeme toho, kdo poselství přijímá a ne toho, kdo jej 

vysílá. Příklad: Co myslíte, jak vaše žena hodnotí vztah mezi vámi a vaším otcem? Vidí to 

vaše tchýně podobně nebo úplně jinak? 

Cirkulárními otázkami jednak sbíráme informace, jednak je zviditelňujeme. Tyto otázky lze 

proto jen stěží oddělit od intervence. Cirkulární otázky jsou výzvou pro klientský systém, 

aby nepopisoval skutečnost podle obvyklého vzorce a aby si vyjasnil domněnky jednoho  

o druhém.  

Techniky motivačního rozhovoru 

I v rámci motivačního rozhovoru existuje řada, technik, které lze využít v procesu 

individuálního plánování s klientem.  

- Ohlédnutí se zpět (vybavení plánů, cílů, hodnot, řešení…) 

 Jaké to bylo před tím, než jste začal mít tyto potíže? 

- O co jste v životě stál, když jste ještě studoval střední školu? 

 Už jste někdy podobnou situaci řešil? Jak? 

- Pohled do budoucna 

 Jak by to asi v budoucnu vypadalo, kdyby věci zůstaly tak, jak jsou? 

                                                                    
5 Můžeme pak klientovi zadat úkol, aby se choval po určitou dobu tak, jako by se již zázrak stal. 
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 Jak byste si přál, aby Váš život vypadal za pět let? 

- Zkoumání cílů a hodnot (podpora tvorby rozporu) 

 Jaké hodnoty jsou pro Vás nejdůležitější? 

 Co chcete v životě dokázat? 

- Zkoumání extrémů 

 Co by se mohlo stát nejhoršího, kdybyste neuskutečnila tuto změnu? 

 Co nejhoršího by se mohlo stát, kdybyste uskutečnil tuto změnu? 

- Podrobné rozpracování klientových důvodů ke změně 

 Jak jste k nápadu na změnu došel? 

 Jaké to pro Vás je, když se Vám nedaří dodržovat nastavené kroky ke 

změně? 

- Otevřené evokační otázky 

 Co Vás vede k tomu uvažovat o změně? 

 Kdybyste se rozhodl uskutečnit tuto změnu, jak byste postupoval? 

 Jaký bude Váš příští krok v tomto směru? 

Práce s nemotivovaným klientem 

Při práci s nemotivovaným klientem je třeba si položit otázku, kdo pro nás tímto 

nemotivovaným klientem je. Nemotivovaného klienta lze vnímat jako klienta, který „nemá 

zájem dělat to, co by měl“. V tomto kontextu je třeba si vždy pokládat otázku, zda k tomu 

má klient nějaký důvod a zda tím důvodem není sám pracovník nebo nějaký prvek v jeho 

chování či přístupu ke klientovi.  

Práce s nemotivovaným klientem je pro pracovníka velmi zatěžující, může v něm vyvolávat 

např. pocit, že „nestíhá“, obavu o klienta, únavu, potřebu klienta ochraňovat či vést či 

pocity nejistoty ve vztahu k vlastním schopnostem.  

Práce s nemotivovaným klientem se opírá o tyto základní principy: naslouchání a vytváření 

prostoru; vyjádření zájmu a poskytnutí možnosti hovořit o sobě; porozumění tomu, co 

možná až tak moc nechceme slyšet; navázání spolupráce; přijetí a nehodnocení. 

 

Zplnomocnění a zplnomocňující přístup 

Na vysvětlení pojmu zplnomocnění a definici tohoto pojmu, lze nahlížet několika způsoby: 

a) Obecně jej lze popisovat jako vztah lidí a moci ve společnosti. (Definice 

zplnomocnění pracují se základem tohoto slova, kterým je moc.) (Adams, 2008) 

b) Další definice reflektují politický vliv, kontrolu nad všemi aspekty života  

a dosahování sociální spravedlnosti. V sociální práci je důležitým náhledem na 

zplnomocnění koncept bezmocnosti a hledání způsobů, jak tuto bezmoc překonat. 

Bezmocnost představuje znevýhodněný přístup ke zdrojům, chybějící politický vliv 

a je provázena pocity méněcennosti a podřízenosti. Zplnomocnění se zabývá tím, 

jak lidé dosahují vlivu nad svými životy, jak dosahují svých zájmů jako 
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skupina. Jako metoda se používá tam, kde je třeba posílit moc lidí, kteří ji 

nemají (Gojová, 2012). 

c) Jiný náhled na definici zplnomocnění je jako na sociální akci, která podporuje 

participaci lidí, organizací a komunit, jejímž cílem je individuální a komunitní 

kontrola, politický vliv a zlepšení kvality komunitního života a sociální 

spravedlnosti. Za zplnomocňující můžeme označit aktivitu, která umožňuje přístup 

ke komponentům moci, za které považuje: vědění, dovednosti, rozhodování, sítě  

a zdroje (Wallerstein in Anderson, 1996). 

Zplnomocnění je možné také pojímat jako proces, jako metodu sociální inkluze, ale také 

jako cíl, výsledek intervencí sociální práce. Pojetí zplnomocnění jako výsledku znamená, 

že se jedinec či skupina stane nezávislá a samostatná v řešení svých problémů a ve 

svém rozhodování (Gojová a kol., 2015). 

Zplnomocňující přístup  

Zplnomocňující přístup pomáhá lidem převzít kontrolu nad jejich životy. Lze ho vymezit 

jako podporu schopnosti klientů ovlivňovat lidi, organizace a prostředí, které působí na 

jejich život, získávat a rozvíjet moc a kontrolu nad svým životem a životem jejich 

komunity. 

Jaký je rozdíl mezi zplnomocněním (empowerment) a uschopněním (enabling)? Zatímco 

uschopnění (vlastní konvenční sociální práci) znamená, že sociální práce umožňuje lidem 

vytvořit strategie, kterými se vyrovnají s podmínkami jejich života, tak zplnomocnění 

znamená nejenom se přizpůsobovat, ale naučit se převzít kontrolu nad vlastními životy  

i životními podmínkami. Podmínkami zplnomocňujícího přístupu jsou principy 

spravedlnosti, rovnosti příležitostí a partnerství pracovnice a klienta. Zároveň je 

reflektováno, jak je takové partnerství „zapeklité“, vzhledem k apriorní mocenské 

nerovnosti mezi pracovnicí a klientem.  

Proto se doporučuje využívat princip „minimální intervence“, což znamená převádět 

maximální odpovědnost za situaci na klienty, aby sami získali kontrolu nad svými životy 

(Janebová, 2014). 

V tradiční sociální práci se po dlouhou dobu kladl velký důraz na koncept uschopnění 

(enabling). Šlo o to klienta vybavit potřebnými znalostmi a dovednostmi, které mu měly 

umožnit lépe žít. Zatímco koncept uschopnění je individualistický (problém vidí zejména  

v individuálních nedostatcích), zplnomocnění znamená pomoc lidem, aby získali větší moc 

(kontrolu, vládu) nad vlastními životy a životními podmínkami. Také proto je tento koncept 

vhodným prostředkem proti opresi a diskriminaci. Oprese a diskriminace znamenají 

zneužití moci; zmocňování je cesta, která má většinou skupinám klientů pomoci odmítnout 

a překonat taková omezení (Thompson in Janebová, 2014). 

Zplnomocnění a zplnomocňující přístup je dlouhodobý oboustranný proces, níže uvádíme 

některá z možných doporučení, které se mohou aplikovat v praxi sociální práce 

s jednotlivcem: 
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1. Posilování partnerského přístupu – projevování respektu a partnerství při běžném 

dialogu a interakcí je důležitým aspektem. Dávání klientovi najevo, že jste partneři 

v dialogu i mimo něj a nikdo, zde není nadřazený. Je to vždy dialogický vztah  

já – ty. 

2. Tvorba společných pravidel spolupráce – tvorba pravidel spolupráce, nebo 

komunikace, či dalších aspektů, kdy každý ze stran má právo pravidla iniciovat, ale 

zároveň respektovat. Může to být další způsob, jak pracovat s „mocí“ ve vzájemném 

vztahu. 

3. Prostor pro sebevyjádření – klíčové je dát každému klientovi/klientce prostor, aby 

mohl/la  vysvětlit sám/ sama sebe a zvolit si pro sebe vhodný popis, určit si, co je 

pro ně relevantní. Tato otevřenost a svoboda přináší/otvírá jiný poměr sil a moci. 

K základnímu postoji patří také to, že vznikne prostor pro vyjádření a vysvětlení 

vlastního sebepojetí, kde se lze stavět vlastním strachům a potřebám, aniž by člověk 

byl od ostatních škatulkován nebo kategorizován. 

4. Transparentnost procesu – důležité je jasně prezentovat svoje cíle a záměry. 

Klient/klientka se od sebe navzájem učí přímo během interakce. Tím pádem mají 

pracovníci spíše roli průvodkyň než vedoucích, které stojí ve středu pozornosti.  
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Metodické pokyny pro administraci nástroje/ 
software 

Měřící nástroj/software má podobu dotazníku o 8 tematických osách/položkách a jedné 

volné ose/položce. Tematické osy/položky jsou následující: bydlení; zdraví; práce; peníze; 

volný čas: koníčky, zájmy a další vzdělávání; blízké a podporující osoby (rodina, kamarádi, 

odborníci); sebehodnocení; naděje a obavy z budoucnosti. Téma rozhovoru na volné ose 

může být určeno na základě: a) zakázky klienta/klientky; b) tématu, které vyvstalo 

z úvodního rozhovoru nad čárou života; c) přání klienta/klientky; d) společné dohody 

klienta/klientky a pracovníka.  

 

Základní pokyny pro administraci při využití nástroje/dotazníku/software 

v individuálním plánování (v azylových domech):  

- vhodnost využití nástroje/dotazníku/software v průběhu individuálního 

plánování je záležitostí posouzení sociálního pracovníka; 

- klient/ka musí být informován/a o účelu vyplnění dotazníku/software a o tom, 

kdy bude mít příležitost své odpovědi v rámci individuálního plánování 

aktualizovat;  

- individuální plánování by mělo probíhat v situaci, kdy je klient/ka v emočním  

a tělesném rozpoložení, které mu/jí umožňuje na otázky adekvátně odpovídat 

tedy ne např. v situaci hlubokého emočního pohnutí;6 

- individuální plánování by nemělo probíhat ve chvíli, kdy hrozí klientovi/klientce 

vypovězení smlouvy nebo ve chvíli, kdy klient/ka čeká na prodloužení smlouvy/je 

těsně před prodloužením smlouvy; 

- klient/ka musí mít dispozici potřebné kompenzační pomůcky; 

- individuální plánování by mělo probíhat v souladu s potřebami klienta/klientky;  

- průběh dotazování by měl být přizpůsoben klientově/klientčině tempu; 

- pro individuální plánování je nezbytné si vyhradit dostatek prostoru a v případě, 

že bude již klient/ka v průběhu plánování unaven/a, nechat další plánování na jiný 

(ne však příliš vzdálený) termín;  

- individuální plánování by mělo probíhat v bezpečném a klidném prostředí, kde 

spolu mohou klient/ka i pracovník hovořit bez obav, že je zaslechne třetí osoba; 

- některé tematické oblasti, např. sebehodnocení a naděje a obavy do budoucna, 

vyžadují navázání dobrého vztahu s klientem a vytvoření atmosféry důvěry  

a bezpečí; 

- individuální plánování je prováděno ve spolupráci s klientem/klientkou, úkolem 

pracovníka/pracovnice je: a) provázat klienta/klientku procesem plánování,  

b) podporovat klienta/klientku při plánování, c) evokovat klientovy/klientčiny 

                                                                    
6 Z hlediska zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách musí být individuální plánování zahájeno od 

okamžiku přijetí klienta/klientky do služby. Některé sociální služby tuto situaci řeší tzv. adaptačním plánem, 

tedy tím, že je v rámci individuálního plánování stanoven s klientem/klientkou první cíl v podobě adaptace 

v dané sociální službě a až posléze probíhá individuální plánování v dalších oblastech.  
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nápady a myšlenky ve vztahu k budoucnosti, d) v případě, že si klient/ka stanovuje 

nereálné cíle, může na to pracovník/pracovnice vhodným způsobem upozornit;7 

- pracovník/pracovnice by se měl s klientem/klientkou domluvit na začátku 

dotazování na tom, kdo bude odpovědi na otázky značit do dotazníku/ 

inventáře/software. Je přitom třeba brát v úvahu fakt, že pokud bude odpovědi 

značit přímo klient/ka, tak je mu třeba pro tento úkon nechat dostatečný časový 

prostor, jelikož mezi tím přeruší své vyprávění. (Čáru života by měl nakreslit přímo 

klient/ka.); 

- před samotným začátkem plánování je vhodné dát klientovi/klientce prostor pro 

volný rozhovor o jeho minulosti, přítomnosti a budoucnosti (prostor by měl být 

poskytnut při prvním plánování a posléze dle aktuální potřeby klienta). Řada 

klientů/klientek má potřebu sdílet svůj životní příběh a „vypovídat se“, což může 

následně usnadnit proces samotného plánování. Tento prostor v dotazníku vymezuje 

Čára života (na níž je možné zaznamenávat klientem řečené informace); 

- pracovník/pracovnice by se měl/a v průběhu rozhovoru snažit klienta/klientku, co 

nejvíce „rozpovídat“ a nespokojit se s jednoslovnou odpovědí, zároveň by měl/a ale 

respektovat, pokud se klient/ka nebude chtít k dané oblasti více vyjadřovat; 

- u klientů/klientek by měl být upřednostněn volnější průběh rozhovoru, kdy je nechá 

pracovník/pracovnice napřed volně hovořit a v interakci s pracovníkem/pracovnicí 

tak přemýšlet o odpovědích na dané otázky a až posléze odpovědi zaznamenat na 

škále. (Pracovník/pracovnice si při tomto volném rozhovoru může dělat poznámky  

a pak využívat např. techniky reflektivního naslouchání.); 

- osy/položky je možné vynechat s ohledem na individuální potřeby klienta/klientky 

plánovat v určitých oblastech, např. v případě, že je klientem/klientkou osoba 

v důchodovém věku, je možné vynechat osu/položku zaměřenou na zaměstnání. 

Pracovník/pracovnice provádějící individuální plánování by měl klientovi/ 

klientce vždy nabídnout všechny osy/položky a klient/klientka se sám rozhodne, 

které chce využít, popř. zda potřebuje nějakou osu/položku doplnit, viz osa  

č. 9: Volná osa.  

- klienti a klientky si mohou sami seřadit jednotlivé osy/položky dle priorit, které 

jim přikládají (např. priorita č. 1);  

- v průběhu dotazování je reálné, že bude klient/ka využívat v odpovědích určitou 

nadsázku, např. na otázku: Jak byste na tom chtěl/a být s penězi při odchodu 

z azylového domu? Klient/ka odpoví, že by chtěl/a být milionářem/milionářkou. 

V tomto kontextu je vhodné uvést dotazování na míru reálných cílů a jejich 

dosahování; 

- v průběhu rozhovoru by měl/a pracovník/pracovnice pracovat s tendencí klientů/ 

klientek uvádět spíše to, co je do budoucna plánováno než to, co by si 

klienti/klientky přáli/y (co je jejich žádoucí budoucností); 

                                                                    
7 Rozsah a forma pomoci a podpory musí: a) zachovávat lidskou důstojnost uživatelů b) vycházet  

z individuálních potřeb uživatelů, c) působit na klienta/klientku aktivně, d) odporovat rozvoj samostatnosti 

uživatelů, e) motivovat klienta/klientku k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo 

prohlubování nepříznivé sociální situace a posilovat jejich sociální začleňování. 
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- cíl je: a) pro klienta/klientku významný, b) „malý“ a naplnitelný v stanoveném čase8, 

c) konkrétní a ověřitelný (např. cíl být šťastný se špatně ověřuje, je dobré se doptat 

„A co to pro Vás znamená?/Jak to poznáte?“), d) časově ohraničený, e) přiměřený 

možnostem klientů/klientek; 

- na konci dotazování by měl/a klient/ka dostat prostor reflektovat celkový proces 

plánování a svoje myšlenky a pocity s ním spojené; 

- klient/ka by měl/a dostat individuální plán v kopii při odchodu ze schůzky 

s pracovníkem/pracovnicí; 

- stanovené cíle by měly být aktualizovány pravidelně v souladu s termíny jejich 

dosažení, ne však později než za 3 měsíce; 

- v rámci aktualizace cílů sociální pracovník/pracovnice spolupracuje s klientem/ 

klientkou také na tom, jaké mají zdroje, s čím potřebují pomoci a jaké vnímají rizika 

dosažení stanovených cílů; 

- v rámci aktualizace cílů spolupracuje sociální pracovník/pracovnice s klientem/ 

klientkou na vyhodnocení naplnění kroků, kdy spolu vyhodnocují na škále 

(splněn, nesplněn, pokračuje do budoucna). Pracovník/pracovnice s klientem/ 

klientkou dále stanovují kroky na další období spolupráce – zde doporučujeme  

(s ohledem na přehlednost) uvést i pokračující kroky, které si pracovník/pracovnice 

s klientem/klientkou stanovili v průběhu předchozího setkání. 

 

Specifické pokyny pro administraci dotazníku: 

Čára života 

Čáry života (biografické trajektorie) se zaměřují na životní dráhu člověka a umožňují se 

zaměřit na zkušenosti a prožitky získané v jednotlivých fázích jeho života. Čáry života 

ovšem nejsou zaměřeny jen do minulosti, ale i do budoucnosti.  

Čára života je: a) prostředek strukturace vyprávění o životě či vytvoření základního rámce 

pro tematizaci narativního rozhovoru; b) projektivní prvek, do nějž může člověk promítat 

svůj životní příběh. 

 

Zhodnocení současné situace a plánování do budoucna 

Každé zhodnocení situace a plánování do budoucna začíná volným rozhovorem 

s klientem/klientkou na otázky, které jsou uvedeny v bodě A).   

Poté se pokračuje zaznačením bodu/čísla  na ose: 

A) kde se klient/ka nyní nachází v dané oblasti (SOUČASNÝ STAV); 

B) kam byste se chtěl/a klient/ka posunout do další schůzky se sociálním pracovníkem/ 

sociální pracovnicí (CÍL);  

C) kde by klient/ka chtěl/a být při odchodu z azylového domu (BUDOUCNOST).   

                                                                    
8 Je snazší stavět na dosažených úspěších, pro klienty je to povzbuzující.  
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Bod 0 přitom znamená nejnižší/nejhorší možnou hodnotu v dané oblasti a bod 10 nejvyšší/ 

nejlepší možnou hodnotu v dané oblasti. Každý bod/číslo klient/klientka stručně 

pojmenuje, např. nájemní bydlení.  

Pracovník/pracovnice by měl klientovi/klientce v procesu určování cílů a budoucnosti klást 

otázky vztahující se k posunu na jednotlivých osách, např.: 

- Proč jste aktuálně na 4 a ne na 0? (Tyto typy otázek vedou k pojmenování změny. Když 

se bude pracovník/pracovnice ptát naopak, tedy proč jste na 4 a ne na 10, klient/ka bude 

mít tendenci spíše jmenovat důvody, proč není změna možná.) 

- Za jakých okolností byste se posunul/a ze 4 na 5 nebo na 6? Co byste musel udělat, 

abyste se posunul/a? Co by se muselo stát, abyste se posunul/a? (Pracovník/pracovnice 

by se měl/a doptávat spíše na malé posuny, které budou klientem/klientkou vnímány 

jako reálné a dosažitelné.)  

Pracovník/pracovnice dále pokračuje v plánování otázkami na:  

A) zdroje, které může klient/ka využít; 

B) oblasti, s nimiž bude potřebovat pomoci od sociálního pracovníka/pracovnice; 

C) vnímaná rizika při dosahování plánů/cílů; 

D) kroky klienta/klientky do další schůzky9; 

E) kroky pracovníka/pracovnice do další schůzky; 

F) dlouhodobé kroky. 

                                                                    
9 Pro přehlednost, s ohledem na následující seřazení kroků dle priorit, je vhodné kroky s klientem napřed 

stanovit na zvláštní papír a až posléze je vyplnit do připravené šablony.  
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Metodika práce se software 

Software vyhodnocuje data jednotlivých klientů, statisticky je zpracovává a přenáší jejich 

výsledky do grafické podoby, která slouží k další participaci klienta na individuálním 

plánování, tím že: a) převádí výsledky plánování do grafické podoby, b) tímto převedením 

umožňuje klientovi vidět posun na jednotlivých škálách a dimenzích, c) dává klientovi 

prostor evaluovat využití vnějších a vnitřních zdrojů. Software rovněž dovoluje sociálním 

pracovníkům evaluovat jejich práci s jednotlivcem i celou skupinou klientů za zvolené 

časové období.  

Konkrétní funkce software umožňují: zaznamenání kazuistiky klienta; interaktivní kresbu 

čáry života klienta; možnost vyznačit na čáře života klienta důležité osoby či události; 

možnost plánovat na předem připravených životních osách klienta do budoucnosti; možnost 

editovat seznam předem připravených životních os klienta do budoucnosti; vytvářet 

s klientem cíle ve vztahu k budoucnosti a konkrétním životním osám; mapovat s klientem 

zdroje ve vztahu k buducnosti a konkrétním životním osám; plánovat s klientem konkrétní 

(životní) kroky ve vztahu k budoucnosti ve vztahu ke konkrétním životním osám; sledovat  

a evaluovat ve spolupráci s klientem posun na jednotlivých životních osách v jednotlivých 

oblastech; sledovat průběh individuálního plánování u jednotlivých klientů s ohledem na 

datum plánování; sledovat seznam úkolů pracovníka a klienta ve vztahu k určeným plánům; 

vytvářet statistiky v oblasti individuálního plánování pro konkrétní azylové domy; vytvářet 

reporty pro: a) klienty, b) sociální pracovníky, c) azylové domy; editovat účty sociálních 

pracovníků v jednotlivých azylových domech; zakládat a editovat účty jednotlivých 

azylových domů. 

V rámci evaluace fungování software lze stanovit následující přínosy a možná rizika 

využívání software:  

Přínosy využívání software: využívání inovativních přístupů v oblasti individuálního 

plánování; možnost participativně plánovat s klientem přímo za využití software; 

uživatelská přívětivost; interaktivnost; grafické zpracování; transparentnost; uchování 

údajů pro možnost sledování a evaluace posunu; převedení výstupů do tištěné podoby; 

zvyšování počítačové gramotnosti u sociálních pracovníků i klientů. 

Rizika využívání software: případná nízká počítačová gramotnost u sociálních pracovníků 

a klientů; bariéry na straně klienta ve vztahu k využitelnosti software (posouzení 

využitelnosti software je vždy na sociálním pracovníkovi klienta);  přílišná inovativnost 

využitých přístupů v software; nutnost studia metodiky využívání software pro dosažení 

kvalitního plánování. 

Software je k dispozici na stránkách Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity a byl 

dán k dispozici aplikačnímu garantovi (Síť aktérů pro domov). 
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Návod k využívání software 

Pokud chcete software využívat, musíte být připojeni k internetu, software naleznete na 

tomto odkaze: 

https://ipad.sw.osu.cz/ 

 

Ideální je využívat internetový prohlížeč Google Chrome, software by měl fungovat  

i v dalších prohlížečích jako Internet Explorer či Mozilla Firefox. 

První přihlášení 

Na úvodní straně software se dozvíte podrobnosti projektu s názvem „Žádoucí budoucnost  

a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního 

plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů“ financovaného Technologickou 

agenturou České Republiky v rámci první veřejné soutěže programu na podporu 

aplikovaného výzkumu ZÉTA (registrační číslo projektu: TJ01000359).  

https://ipad.sw.osu.cz/
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Pokud máte zájem software využívat, klikněte na políčko „Mám zájem“, které se nachází 

v horní modré liště. 

 

Následně se zobrazí registrace pro přístup do software. Pro registraci je nutné vyplnit: název 

zařízení; IČO (zařízení služby, pod kterou se registrujete); datum založení (jedná se o datum 

založení účtu služby nebo organizace); kontaktní osobu (služby nebo organizace), email 

kontaktní osoby (v ideálním případě osobu, která účet vytváří). 

K registraci je nutné souhlasit s podmínkami licenční smlouvy, kterou si zobrazíte kliknutím 

na modře probarvený text „Smlouvě o přístupu a užívání software“ (nad tlačítkem odeslat)  

a přečtete. Pokud s licenční smlouvou souhlasíte, zatrhněte „Zavazuji se k výkonu všech 

práv a současně k plnění všech povinností stanovených ve Smlouvě o přístupu o užívání 

software.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po těchto krocích obdržíte na zadaný email potvrzení ze strany Fakulty sociálních studií 

Ostravské univerzity o vytvoření účtu pro registrovanou službu nebo organizaci. Pokud 
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potvrzení nepřijde do 24 hodin, je možné toto potvrzení urgovat skrze kontakt, který lze 

nalézt v kolonce „Kontakt“ (viz níže). 

V případě potřeby kontaktu na správce software či na hlavní řešitelku projektu (viz výše), 

kteří disponují veškerými informacemi o funkčnosti a obsahové stránce software, najdete 

potřebné informace v záložce Kontakt. 

 

Nastavení uživatelského účtu 

Po přihlášení je možno nastavit uživatelský účet, tzn., můžete zde změnit uživatelské jméno, 

telefon a provést změnu hesla. 
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Můj azylový dům 

V záložce „Můj azylový dům“ je možno nalézt: 

 Správu základních údajů, kterou můžete dle potřeby měnit. 

 Informace o administrátorech. 

 Zobrazení sociálních pracovníků azylového domu. 

 Možnost vkládání nových pracovníků. 

 

Nový pracovník 

V případě, že se za Vaši organizaci přihlašujete poprvé, je nutno zadat nové pracovníky, 

případně můžete přiřadit i další administrátory, toto provádíte i v případech, kdy máte již 

účet vytvořený a aktivně využíváte software a potřebujete přidat nového pracovníka. 

Po rozkliknutí „Nový pracovník“ vyberte typ pracovníka (sociální pracovník či 

administrátor) zadejte jeho jméno, email a telefon a uložte tlačítkem Uložit. Role sociálního 

pracovníka a administrátora se v software liší: 

- Role sociální pracovníka v software – sociální pracovník provádí všechny kroky 

s klienty, může zadávat nové klienty a plánovat s nimi ve všech krocích software.  

- Role administrátora v software – administrátor má stejné možnosti jako sociální 

pracovník (viz výše), navíc může přidávat nové pracovníky organizace/služby, 

editovat informace o azylovém domě a exportovat statistiky za celý azylový dům. 
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Založení klienta/vznik klienta 

Před založením „složky“ nového klienta je nutné mít vyplněn a podepsán „Souhlas se 

zpracováním osobních údajů“ klienta. Tuto upomínku a také šablonu souhlasu najdete 

nahoře vlevo, pod horní modrou lištou. Pro zobrazení šablony souhlasu klikněte na pole 

„Souhlas se zpracováním osobních údajů“. 

 

Po kliknutí na toto pole se zobrazí šablona souhlasu, který je třeba s klientem vyplnit, poté 

vytisknout (po otevření souhlasu se automaticky nahoře objeví možnost tisku PDF souboru) 

a nechat klientem podepsat. V této šabloně je nutné vyplnit následující položky: 

 Jméno klienta 
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 Příjmení klienta 

 Datum narození klienta 

 Bydliště klienta 

 Název příslušného azylového domu 

 

 

V momentě, kdy má klient již podepsaný souhlas o zpracování osobních údajů, je možno 

založit složku nového klienta. Pro založení této složky zvolte možnost „Vyberte azylový 

dům“, která se nachází nahoře, v levém sloupci a zvolte název příslušného azylového 

domu. 

 



 

Stra nka 26 

Po zvolení azylového domu, zvolte možnost „Vytvořit nového klienta“, která se nachází 

nahoře, v pravém sloupci. 

 

Zobrazí se tabulka, do které je možno zadat informace o tomto klientovi – a to dvojím 

způsobem. První možností je informace vypsat. Druhou možností je (u některých polí) 

zvolit jednu z variant, kterou dané pole nabízí. 

 Kód klienta (nutno vypsat) 

 Jméno klienta (nutno vypsat) 

 Pohlaví klienta (vybrat z nabídky) 

 Rodinný stav klienta (vybrat z nabídky) 

 Nejvyšší dosažené vzdělání klienta (vybrat z nabídky) 

 Datum narození klienta (zvolte v kalendáři, který se zobrazí po kliknutí na pole) 

 Datum příštího sezení (nutno vypsat) 

 Archivováno/nearchivováno  

 Cíl spolupráce (nabízí možnost vypsat cíl spolupráce s klientem) 
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Po vyplnění informací o klientovi je třeba tyto informace uložit (kliknout na tlačítko 

„Uložit“, které se nachází dole, uprostřed, pod obdélníkovým polem. 

V případě, že již máte klienty uloženy a zadány informace, můžete „Začít plánovat“, 

„Editovat“ či „Archivovat“. Tlačítka obsahují následující funkce: 

- „Začít plánovat“ – zahajuje plánování s klientem, může se jednat o opakované 

plánování, zde lze upravovat a měnit uvedené hodnoty u klienta. Pro ukončení 

sezení je pak potřeba v horním menu kliknout na "Ukončit plánování“.  

- „Editovat“ – umožňuje úpravu informací o klientovi, které nejsou přímou součástí 

plánování. Zároveň v této položce můžete exportovat informace o klientovi. 

- „Archivovat“ – umožňuje archivovat klienta v případě, kdy již je ukončena 

spolupráce s klientem. Skryje klienta v seznamu (lze ale archivované klienty znovu 

zobrazit po kliknutí na "Zobrazit archivované klienty v seznamu"). Na export 

prováděný za azylový dům, archivace nemá vliv. 
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Osy  

Osy v software jsou prvním pomocným nástrojem v individuálním plánování s klientem. 

Osy znázorňují vždy tematické okruhy a je možno je s klientem prioritizovat. Pokud chcete 

společně s klientem pracovat na vytvoření osy, zvolte pole „Osy“ v horní modré liště. 

 

Po zvolení pole „Osy“ máte na výběr z několika os: 

 Blízké a podporující osoby (rodina, kamarádi, odborníci) 

 Bydlení 

 Naděje a obavy z budoucnosti 

 Peníze 

 Práce 

 Sebehodnocení 

 Volný čas: koníčky, zájmy a další vzdělávání 

 Zdraví 

Je možno vybrat z těchto již předem připravených os, či založit osu novou. Pro zvolení 

nové, vlastní osy, je nutno vepsat do pole „Nová osa“ (které se nachází dole ve výběru pod 

políčkem „Zdraví“) název nové osy. 
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Po pojmenování nové osy je nutno kliknout na pole „Uložit“, které se nachází dole, 

v pravém sloupci. 

Po tomto uložení se nová, Vámi zvolená osa objeví v seznamu os. Od této chvíle je s touto 

novou osou možno pracovat dle stejného vzoru a postupu, jako s ostatními osami. 

Prioritizace a vytvoření os 

U každé jednotlivé osy je možnost navolit stupeň její důležitosti. Tento stupeň je 

prezentován zvoleným číslem, které je možno kdykoliv nastavit a změnit v pravém sloupci, 

vždy v řádku u příslušné osy, pomocí malých šipek, nacházejících se v poli s číslem.  
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 Po zvolení důležitosti u jednotlivých os, se osy seřadí podle jejich zvolené důležitosti. 

Je nutno opět kliknout na pole „Uložit“, aby změny byly uloženy. Pole „Uložit“ se nachází 

dole, v pravém sloupci. 

 

Práce s osami 

Každou z os (i ty nově vytvořené) je možno rozkliknout. V této metodice pro ilustraci 

ukážeme práci s osou „Blízké a podporující osoby (rodina, kamarádi, odborníci)“, 

nicméně všechny osy, po jejich rozkliknutí, nabízí stejné možnosti funkcí.  

Po rozkliknutí osy se znázorní konkrétní osa s čísly od 1 do 10, přičemž tato čísla mají 

vzestupný charakter, 1 – nejhorší až 10 - nejlepší. Na ose je možno pomocí barev znázornit, 

kde se aktuálně na tematické ose, klient nachází. Tento úkon můžete provést společně 

s klientem, či jej může klient provést sám. Kliknutím na úroveň barvy a číslo osy se 

znázorní tečka na ose. Díky tomuto znázornění je možné provádět plánování opakovaně a 

vyhodnocovat dosažené naplnění cíle interaktivně přímo s klientem. Je nutno vždy uložit 

změny (příslušným tlačítkem pod osou). Je přirozené, že všechny body není možné označit 

ve stejném čase. Legenda (nacházející se pod osou) znázorňuje barvy, reprezentující situaci 

klienta: 

 Situaci při nástupu do zařízení (červená tečka) 

 Současný stav klienta (žlutá tečka) 

 Dílčí cíl (modrá tečka) 

 Odchod z azylového domu (zelená tečka) 
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Pod osu je možno také vložit komentář, formou textu k aktuální situaci klienta, popsat dílčí 

cíle a vidinu naplnění cílů při odchodu z azylového domu. Při vyplnění je opět nutné 

zakliknout „Uložit změny“.   

Pod těmito osami se nachází tabulka zvaná „Kroky“. Tato část je zaměřena na konkrétní 

plánování cílů a kroků k jejich naplnění v rámci dané životní osy.  

Společně s klientem je zde možnost pojmenovat: 

 Cíl  

 Popis cíle 

 Zdroje (zdroje, které může klient pro naplnění cíle využít) 

 Rizika (rizika, která se mohou vyskytnout nebo jsou již známá pro naplnění cíle) 

 Oblast pomoci (definovat pomoc nejen ze strany sociálního pracovníka) 

Druhá polovina tabulky (pravá) nabízí možnost vypsání konkrétních úkolů/kroků pro 

pracovníka i klienta v naplňování stanoveného cíle. Zároveň je možno editovat číslem 

prioritu jednotlivých kroků/úkolů klienta. 
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Připomínáme nutnost po vyplnění kliknout na tlačítko „Uložit změny“ pod tabulkou. 

Čára života 

Mezi další pole, umístěné nahoře v modré liště, patří také „Čára života“, která po 

rozkliknutí nabízí volné okno (viz obrázek). Do tohoto pole lze myší zakreslit čáru 

klientova života, tak jak si jí představuje. Tuto čáru života v ideálním případě kreslí klient 

sám.  

 

  



 

Stra nka 33 

Níže na obrázku vidíme pro ilustraci nakreslenou konkrétní čáru života. Zároveň pod tímto 

polem jsou zobrazeny základní instrukce. Po nakreslení čáry je vhodné zakliknout „Uložit“. 

 

Následně je možné do této čáry zakreslit klíčové okamžiky v životě klienta. Tyto významné 

okamžiky si klient definuje zcela sám a může je libovolně do čáry života vyznačit. Na závěr 

opět vyznačené klíčové události života uložte. 
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Události 

 Jednou z dalších funkcí je kolonka s názvem „Události“. Nachází se v horní liště okna 

softwaru. Tuto položku je možné vyplnit po zakreslení čáry života a klíčových událostí (ale 

zároveň je možné ji vyplnit i bez uložení, či zakreslení čáry života). Je možné ji vyplnit 

nezávisle na čáře života.  

 

V kolonce „Události“ zaznamenáte konkrétní události klientova života (pozitivní  

i negativní). Do okna vepisujete, v jakém věku klientova života se událost stala, krátký 

popis této události a důležité osoby (z perspektivy klienta), které sehrály roli při dané 

životní události. Je možno uložit libovolný počet těchto událostí.  

Pokud je zakreslena čára života i případné významné události, můžete se podívat zpět na 

kolonku „Osy“, kde se již v této chvíli čára života znázorní, stejně tak, jako uložené 

významné životní události klienta (viz obrázek). 

Kroky  

Kolonka kroky ukazuje souhrn všech navržených úkolů a kroků zadaných v kolonce 

„Osy“. 
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Zároveň v této kolonce je možné vidět stav plnění kroků a jejich prioritizaci – je také 

možno tuto prioritizaci upravit. 

Export 

Vedle položky kroky se v horní liště nachází kolonka „Export“. Skrze tuto kolonku je 

možné exportovat následující položky: 

 Jméno pracovníka 

 Kód klienta 

 Název kroku 

 Popis kroku 

 Kroky klienta 

 Kroky pracovníka 

 Zdroje 

 Rizika 

 Věci, se kterými chce klient pomoci 

 Priorita 

 Datum splnění klientem 

 Datum splnění pracovníkem 
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Aby byl proveden export vybrané položky (či položek) je nutné požadované položky vybrat 

(kliknutím na šedý čtvereček u dané položky) a poté kliknout na kolonku „Exportovat“, 

která se nachází pod výčtem položek. 

 

Po zvolení kolonky „Exportovat“ se zobrazí obsah Vámi zvolené položky. V této chvíli se 

Vám nabízí i možnost tisku – zde je možné zvolit uložení ve formátu PDF. Pokud chcete 

tisknout, klikněte na kolonku „Vytisknout“, která se nachází vlevo. 
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Po zvolení kolonky „Vytisknout“ se Vám otevře následující okno (viz níže), proces tisku 

dokončíte kliknutím na tlačítko „Tisk“ 
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Pro potřeby organizace je možno exportovat statistické údaje všech vedených klientů 

zařízení. Zde máte možnost exportovat údaje i bez zahájení schůzky s klienty. Na výběr jsou 

tyto položky: 

 Název azylového domu 

 Počet klientů 

 Celkový počet schůzek s klienty 

 Procento změny vždy v jednotlivých škálách 

 Celkové procento změny u všech klientů na všech škálách 

Pro provedení úkonu je nutno opět provést výběr požadovaných položek (kliknutím na šedý 

čtvereček) a poté kliknout na kolonku „Exportovat“. Opět se Vám zde nabízí i možnost 

tisku, pokud chcete tisknout, postupujte dle návodu výše. 

Ukončení schůzky 

Po provedení individuálního plánování s klientem můžeme schůzku ukončit. Pro ukončení 

schůzky je třeba kliknout na pole „Ukončit schůzku“, které se nachází v horní modré liště, 

napravo. 

 

Následně, pro finální odhlášení z účtu, je nutno kliknout na kolonku „Odhlásit se“, která se 

nachází v horní modré liště, napravo. 
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Závěr 

Metodika pro zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako nástrojů 

uplatnění konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České 

republiky byla vytvořena na základě metaanalýzy, kvantitativních i kvalitativních dat 

získaných z výzkumného šetření, konkrétních zkušeností s nástrojem a softwarem (pilotáž  

u 100 klientů) a zasazením výše uvedeného do sociální politiky a praxe sociální práce 

s obyvateli a obyvatelkami azylových domů v České republice. Metodika obsahuje popis 

stávajícího stavu žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako nástrojů uplatnění 

konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky, 

možnosti využitelnosti nástroje a software při práci s cílovou skupinou, návod na práci 

s nástrojem a software, popis postupů práce s nástrojem a software v rámci individuálního 

plánování a jeho evaluace s jednotlivcem i se skupinou klientů zařízení a popis přínosů  

a možných rizik práce s nástrojem a software.  

Metodika je zveřejněna na stránkách Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity a rovněž 

byla zpřístupněn aplikačnímu garantovi projektu (Síť aktérů pro domov, S.A.D.) pro 

zveřejnění na jeho stránkách. 
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Poděkování 

Rádi bychom poděkovali všem partnerům realizovaného projektu a aplikačnímu garantovi. 

Veliké poděkování také patří všem participantů kvalitativního a kvantitativního šetření, za 

ochotu, angažovanost a otevřenost sdílet s námi informace a perspektivy v obou částech 

výzkumu. Závěrem věříme, že „METODIKA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ ŽÁDOUCÍ 

BUDOUCNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH ZDROJŮ NADĚJE U OBYVATEL  

A OBYVATELEK AZYLOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY“ může být 

pomocným nástroj při individuálním plánování v azylovém domě s klienty a klientkami. 
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