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1. Úvod
Sociální pracovníci se při své práci velmi často setkávají s klienty, 

kteří se pohybují na hraně zákona, nebo tuto hranici již překračují. Pra-
covníci klientům pomáhají mimo jiné svými znalostmi, dovednostmi 
a zkušenostmi, nejčastěji při řešení konfliktních situací ve vztahu ke 
společnosti, v aktivní podpoře řešení nepříznivých životních situací kli-
entů (nezaměstnanost, ztráta bydlení, rozpad rodinného zázemí, exeku-
ce, osobní bankroty apod.), jež jsou mnohdy tou hlavní příčinou páchá-
ní trestné činnosti. Někteří klienti se dostávají do konfliktu se zákonem 
i z důvodu negativního promítání a identifikace s nevhodnými vzory 
postojů a chování svých blízkých a vrstevníků, čímž dochází k destabili-
zaci společenských norem a hodnot. Snaha získat co nejrychleji hmotné 
statky, přiblížit se neustále měnícímu se životnímu stylu s sebou přináší 
právě nelegitimní metody, kterými se je tito klienti snaží získat, včetně 
trestné činnosti. Pracovníci také přispívají ke zjišťování a předcházení 
příčinám, které vedou tyto osoby k páchání trestné činnosti. 

2.   ProtiPrávní jednání a chování  
Klientů sociálních služeb

Pokud se klienti sociálních služeb chovají v rozporu s právem a poru-
šují nebo ohrožují právem chráněné společenské vztahy a zájmy, dopouští 
se protiprávního jednání. Jde o trestné činy (činy nebezpečné), přestupky 
a ostatní správní delikty (činy škodlivé), disciplinární delikty a porušení 
povinností, např. ze smluv. 

Na základě protiprávního jednání se rozlišuje újma vzniklá tímto 
chováním: 

• majetková (škoda, vada plnění)
• nemajetková (újma na cti nebo zdraví osob)

Mezi protiprávním jednáním a újmou musí být označen vztah příčiny 
a následku (kauzální nexus).

PŘÍKLADY PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ A CHOVÁNÍ KLIENTŮ  
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (VČETNĚ MLADISTVÝCH KLIENTŮ)

2.1 ohlášení trestného činu orgánům Policie Čr

Jak uvádí (Holas, Večerka, 2013, s. 96): „Aby mohl celý trestněpráv-
ní aparát plnit svou základní funkci, tedy řešit trestnou činnost, musí 
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se o tom, že nastal potenciálně protiprávní děj, nejprve dozvědět. Drtivá 
většina vyšetřování začíná po ohlášení skutku orgánům Policie ČR. Je 
dobře známým faktem, že velké množství protiprávních činů není nikdy 
ohlášeno, a tudíž ani není po linii státní moci řešeno. Je proto důležitým 
(nejen) kriminologickým poznatkem, jaká část kriminality je ohlášena 
a jaká naopak zůstává navždy skryta v oblasti latence.

Tab. č. 1 – Ohlášení trestného činu orgánům policie – srovnání 2005 
a 2012 v %.

Jak dále autoři uvádějí, ohlášení skutku nejčastěji provádějí senioři 
a mladší dospělí. Také delikty hlásí spíše ženy než muži, což může být 
způsobeno tím, že na sebe berou povinnost řešit případné delikty spácha-
né na jejich nezletilých dětech. „Zásadní roli při (ne)ohlášení trestného 
činu nepochybně hraje, jaký delikt byl proti člověku spáchán. Platí, že 
většinou nejsou hlášeny skutky vysloveně bagatelní (i když i zde najde-
me řadu výjimek), skutky skončivší ve stadiu pokusu a dále ty, u nichž 
občan předpokládá nízkou pravděpodobnost jejich úspěšného vyřešení. 
Dále existují případy, kdy pachatel je oběti znám a dojde tak (především 
v menších komunitách) k jinému způsobu vyřešení deliktu, než je ces-
ta zapojení státního aparátu. Specifickou skupinu pak tvoří mravnostní 
trestné činy, kde roli při případném ohlašování hraje často snaha zapo-
menout, ostych, strach ze zveřejnění a následné „ztráty dobré pověsti“ 
a podobně.“ (Holas, Večerka, 2013, s. 97–98)

2.2   faktory zvyšující pravděpodobnost  
protiprávního jednání

Mezi faktory, které zvyšují pravděpodobnost protiprávního (kriminál-
ního) chování a jednání, lze zařadit biologické faktory, psychické faktory, 
sociální faktory, resp. shrnující polyetiologické faktory. 

biologické faktory

Pohlaví má souvislost s pácháním protiprávního jednání, neboť více se 
dopouštějí těchto činů muži než ženy. Důvodem je větší agresivita v jedná-
ní. Dalším faktorem je věk, který má význam v četnosti těchto jevů. Mla-
dí lidé, především muži do 30 let tvoří největší skupinu osob ve výkonu 
trestu odnětí svobody. Neopomenutelným činitelem je dosažené vzdělání 
a sociální status ve společnosti. Z vězeňských dat vyplývá jednoznačný 

2012 61,2 %
2005 59,3 %
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závěr, že recidivisté mívají nižší stupeň vzdělání a pohybují se v nižších 
společenských vrstvách z hlediska žebříčku sociálního postavení. Důležité 
je hledisko demografické, jelikož více trestných činů je zaznamenáno ve 
městech (5x více než na venkově), jak zmiňuje Vágnerová (2008, s. 808). 
Vrozené dispozice mají také vliv na určitý způsob chování, existuje tzv. 
teorie „rozeného zločince“ (chyba přírody), více než sto let stará, která po-
tvrzuje chování kriminálních osob k jejich genetickému fondu. 

Psychické faktory

Jak uvádí (Janiková, 2012, s. 13): „Porucha osobnosti (antisociální 
a sociální), porucha sexuální preference a mimo jiné i temperament 
delikventních a kriminálních osob významně ovlivňují četnost prav-
děpodobnosti výskytu sociálně patologických jevů. Psychické faktory 
vycházejí buď z psychiatrické, nebo psychoanalytické a behavioristické 
tradice. Podle Sigmunda Freuda je duševní život ovládán pudy, a pokud 
je některý potlačován, může dojít ke konfliktu.“

(Kraus, Hroncová, 2007, s. 17) ve své knize uvedli teorii Richarda 
L. Jenkinse, který rozdělil 3 typy struktury psychiky osobnosti:

• Typ I – charakterizuje jako nesocializovaný agresivní, který se 
vyznačuje neposlušností, hlučností, tím, že používá násilí, má de-
struktivní sklony, jeho resocializace je velmi obtížná.

• Typ II – socializovaný agresivní je méně nepřátelský, není tak zjev-
ně agresivní, rád se pohybuje v anonymním prostředí, objevuje se 
u něho záškoláctví, dopouští se krádeží. Je možná resocializace.

• Typ III – úzkostný představuje uzavřený, silně introvertovaný je-
dinec, který na vlastní vnitřní konflikty nedokáže reagovat jinak 
než neuroticky, záchvaty úzkosti, strachu a takové chování může 
rovněž nabrat podobu jednání deviantního.

Později byl ještě připojen typ IV (H. C. Quayem) nezralý, který se vy-
značuje hyperaktivitou, roztržitostí, nesoustředěností, je impulzivní, 
a může se tak často dostávat do konfliktu s normami.“

sociální faktory

Nejvýznamnější úlohu hraje rodina, vrstevníci, blízcí, škola (u dětí 
a mládeže), média. Tyto instituce mají rozhodný vliv na chování, jednání 
a smýšlení každé osoby.
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E. H. Sutherland v knize (Kraus, Hroncová, 2007, s. 20): „Vychází 
z představy, že kriminální jednání není v osobnosti samé (zděděno), ale 
je naučené v procesu komunikace s druhými, v procesu socializace. Tak-
to se dá vysvětlit např. vysoký výskyt sebevražednosti v Japonsku, kde 
v kultuře tohoto národa je tento akt interpretován zcela jinak (jako jev 
odvahy, hrdinství) než v naší kultuře, v zemích poznamenaných křesťan-
stvím (hřích, projev zbabělosti, psychické poruchy). 

Walter Miller tento proces kulturního přenosu spojuje především s ro-
dinou. Podle něho se člověk stává deviantem tak, že od narození přijímá 
příslušné vzory takového chování od svých rodičů (případně příbuz-
ných). Kriminogenní vzorce se podle něho objevují převážně v nižších 
společenských vrstvách.“

Někteří kriminologové jsou přesvědčení, že vliv médií na postoje a ná-
zory veřejnosti vztahující se ke kriminalitě je velmi výrazný. Jak uvádí 
(Tomášek, 2010, s. 42): „Děje se tak podle nich za situace, již lze vystih-
nout termínem morální panika.“  Jak dále autor popisuje: „Historické ko-
řeny morální paniky můžeme vystopovat v nechvalně proslulých honech 
na čarodějnice v 16. a 17. století. Rozdíl oproti dnešku je ale v tom, že 
zatímco v tehdejších časech se hlavní role ujímali inkvizitoři, v součas-
nosti zaujímají jejich místa právě média, a to v úzkém sepětí s politiky. 
V principu představuje morální panika veřejnou reakci na určitou skupi-
nu, většinou z řad mládeže, která se jeví jako hrozba pro obecně sdílené 
normy, zájmy a hodnoty. Odehrává se vždy v několika na sebe navazují-
cích etapách.“

Schéma č. 1 – Proces morální paniky (Převzato z: Jewkes, 2004) 

Snadno identifiko-
vatelná skupina 
jedinců se dopustí 
kriminálního aktu.

Skupina se přizpů-
sobuje udělené 
nálepce, její členo-
vé se chovají stále 
více jako monstra, 
která z nich média 
na počátku udělala.

Přichází reakce z různých stran:
–  Veřejnost pociťuje obavy a volá po tvrdé reakci na 

svou ochranu.
–  Politici v zájmu zvýšení své popularity vyhlašují 

dané skupině válku, chystají proti ní tvrdá opatření.
–  Policie se snaží vyhovět veřejnosti i politikům, drží 

se taktiky „nulové tolerance“.

Média si 
události 
povšimnou 
a informují 
o ní.

Zpráva veřejnost zaujme, proto 
se média předhánějí ve zpro-
středkování dalších informací 
– objevuje se tendence ke zjed-
nodušování a stereotypizaci.
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Polyetiologické faktory

U těchto faktorů se zkoumá sociálně deviantní chování. Díky nejno-
vějším poznatkům z genetiky, psychiatrie a dalších vědních oborů dochá-
zí ke zdůrazňování kombinace všech předchozích 3 vlivů v jeden, tedy 
příčiny bio-psycho-sociální povahy.

2.3   typy klientů s kriminální trestnou činností

Mezi klienty sociálních služeb s kriminální trestnou činností lze za-
řadit následující typy klientů: nedobrovolní klienti, osoby závislé na al-
koholu nebo drogách, manipulativní klienti, nebezpeční klienti.

Jak uvádí (Pokorná, 2009, s. 27–28), která čerpala od autorů Nešpor, 
Dvořák – Prevence trestné činnosti související s návykovými látkami: 
„Nedobrovolným klientem bývá nejčastěji osoba, která překročila zákon 
nebo je na jeho hranici (klienti s kriminální trestnou činností). Jedná se 
obvykle o osobu v soudním, trestním nebo správním řízení. U těchto kli-
entů je důležité na jedné straně využívat nekompromisně autority, kterou 
na daného pracovníka vkládá státní moc, a na druhé straně jednat věcně 
a otevřeně. Pracovník by měl při práci s takovým klientem dát jasně na-
jevo, co o jeho situaci ví a jak chce postupovat (se zachováním autonomie 
klienta), aby dosáhl předepsaného cíle. Měl by vymezit svou roli a míru 
své odpovědnosti stejně jako odpovědnosti klienta. Měl by vysvětlit, 
co bude důsledkem klientovy nedostatečné spolupráce nebo neúměrné 
rezistence. Případné rezistenci by měl čelit přímostí, věcností a vstříc-
nou snahou o porozumění. Měl by se pokusit o uzavření pevné dohody 
a o probuzení motivace klienta.

Osoby závislé na alkoholu nebo na drogách mohou být jak dobrovol-
nými, tak nedobrovolnými klienty. Většina pachatelů trestných činů in-
klinuje k těmto závislostem. Je třeba u nich očekávat nakupení mnoha 
problémů, a to nejen v souvislosti se spáchaným trestným činem: tj. zdra-
votních, právních, sociálních. Jde o klienty obvykle nespolehlivé a nedů-
věřivé vůči pracovníkům pomáhajících profesí. Klíčem k motivaci těchto 
klientů je trpělivost, důslednost a rozhodnost. Pomáhající pracovník musí 
vyvinout úsilí o získání objektivních informací, protože tato klientela má 
tendenci ke zkreslování, u intervence je nanejvýš vhodné, účastní-li se jí 
i rodinní příslušníci. Práce s těmito klienty je vždy dlouhodobá a náročná 
a vyžaduje síť podpory pro netoxikujícího a nehabilitujícího se klienta.

Specifickou skupinu tvoří manipulativní klienti (mohou být zároveň 
klienty nedobrovolnými, závislými na alkoholu nebo na drogách nebo 
nebezpečnými). Zpravidla nemají žádný zájem o spolupráci. Usilují pou-
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ze o získání výhod, navození neformálního až familiárního vztahu a ve 
svých důsledcích o získání psychologické nadvlády nad pomáhajícím 
pracovníkem. Práce s těmito klienty bývá považována za nejobtížnější. 
Před vlastní prací s nimi je důležitá důkladná příprava na základě do-
stupných informací. Důslednost a neoblomnost jsou nezbytnými zásada-
mi při této práci. Vzhledem k možným komplikacím je vhodné, aby se 
s takovými klienty pracovalo ve dvojici nebo v týmu.

Poslední kategorií jsou nebezpeční klienti (mohou být zároveň klien-
ty nedobrovolnými, závislými na alkoholu či na drogách nebo manipu-
lativními). Nebezpečí spočívá v ohrožení okolí nebo sebe sama. Hlavní 
zásadou při jednání s nimi je snižování rizika nebezpečí na minimum. 
Jako v předešlém případě je nutné pracovat s nimi ve dvojici nebo v týmu, 
zajistit si možnost úniku nebo pasivní obrany. Přímost, věcnost a otevře-
nost jsou jedinou možnou prevencí násilného chování, popřípadě alterna-
tivních variant socioterapie.“

3.   tresty, trestní oPatření,  
ochranná a výchovná oPatření

Trestnost činu se posuzuje dle zákona, který je účinný v době spáchá-
ní činu (podle novějšího zákona se posuzuje tehdy, je-li pro pachatele pří-
znivější). Jak uvádí trestní zákoník v § 2, odst. 4: „Čin je spáchán v době, 
kdy pachatel nebo účastník konal nebo v případě opomenutí byl povinen 
konat. Není rozhodující, kdy následek nastane nebo kdy měl nastat.“ Jak 
dále zákon uvádí v § 12: „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní 
zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zá-
koně. K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, 
nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.“

Trestné činy se dělí na:

• přečiny 
• zločiny 

Trestné činy spáchané mladistvými klienty se nazývají provinění.

vysvětlení pojmů: úmysl, nedbalost, pachatel, spolupachatel, pokus, pří-
prava, trestné činy proti životu, trestné činy proti zdraví, trestné činy ohro-
žující život nebo zdraví, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu 
osobnosti, soukromí, trestné činy proti rodině a dětem, trestné činy hospo-
dářské – příklady, modelové situace, kasuistiky (včetně konkrétních příkla-
dů provinění mladistvých – práce probační a mediační služby a Vězeňské 

služby České republiky). 
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3.1 druhy trestů

Soud může uložit za spáchané trestné činy klientům v sociálních 
službách tyto tresty (dle zákona č. 40/2009 – § 52):

• odnětí svobody (nepodmíněně, podmíněně, podmíněně s dohle-
dem) – zvláštním typem trestu odnětí svobody je výjimečný trest

• domácí vězení
• obecně prospěšné práce
• propadnutí majetku
• peněžitý trest
• propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
• zákaz činnosti
• zákaz pobytu
• zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
• ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání
• ztrátu vojenské hodnosti
• vyhoštění

Jak uvádí zákon č. 40/2009 Sb.: „Stanoví-li trestní zákon za některý 
trestný čin několik trestů, lze uložit každý tento trest samostatně nebo 
i více těchto trestů vedle sebe“, ovšem pokud to není v rozporu – např. 
nelze uložit odnětí svobody vedle domácího vězení apod.

Za spáchané provinění (u mladistvých klientů) může soud pro mládež 
uložit pouze tato trestní opatření (dle zákona č. 218/2003 Sb. – § 24):

• obecně prospěšné práce
• peněžité opatření
• peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu
• propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
• zákaz činnosti
• vyhoštění
• domácí vězení
• zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
• odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné 

odsouzení)
• odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem
• odnětí svobody nepodmíněné
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3.2 ochranná opatření

Ochrannými opatřeními jsou:

• ochranné léčení
• zabezpečovací detence
• zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty
• ochranná výchova

Ukládání ochranné výchovy upravuje zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže. 

3.3 výchovná opatření

Mladistvému lze uložit výchovná opatření, pokud dojde k upuštění od 
trestního opatření nebo od podmíněného upuštění od trestního opatření. 
Jedná se o:

• dohled probačního úředníka
• probační program
• výchovné povinnosti
• výchovná omezení
• napomenutí s výstrahou

4.  dilemata sociální Práce 
I když je náplň práce sociálního pracovníka poměrně jasně vymezena, 

při řešení různých situací se objevují problémy, rizika a dilemata, s nimiž 
by se měl sociální pracovník vyrovnat. Dilema vzniká, pokud je více než 
jedno možné řešení a ani jedna z nich zcela nevyhovuje dané situaci. Dů-
sledkem toho pak je tlak na pracovníka a negativní dopady řešení/neřeše-
ní daných okolností může pocítit nejen klient, ale také další lidé ze spo-
lupracujících organizací a institucí, další klienti či jejich rodiny a další. 

4.1 vymezení dilematu

Pojem dilema lze chápat jako nutnou obtížnou volbu mezi dvěma (či 
více) vzájemně se neslučujícími možnostmi (Klimeš, 1981, s. 112). 

Klasický příklad dilematu je tzv. vězňovo dilema, uvedené v (Gojová, 
2009, s. 324–325): 
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„Dva vězni (vězeň A a vězeň B) čekají na soud. Jsou totiž podezřelí ze 
zločinu, který spáchali společně. Policie však nemá dostatečné důkazy, 
aby mohli být potrestáni, a tak hraje velkou roli přiznání či udání. Nastá-
vá několik možností:

• Jestliže se navzájem udají, budou oba odsouzeni shodně na 5 let.
• Pokud jeden udá druhého a druhý zůstane mlčet, bude udavač vol-

ný a druhý odsouzen na celých deset let.
• Pokud oba dva zůstanou mlčet, odsoudí oba za drobnější přestupky 

na 6 měsíců.

Vzhledem k tomu, že ani jeden zadržený si nemůže být jistý, kterou 
možnost zvolí ten druhý, nastává dilema: mluvit, nebo mlčet?

Vězeň A uvažuje takto:

• Pokud bude B mlčet a já také, dostanu 6 měsíců. Lepší bude mluvit, 
protože budu volný.

• Pokud bude B mluvit a já mlčet, dostanu 10 let. Lepší bude mluvit, 
protože dostanu jen 5 let.

Stejně uvažuje i vězeň B, takže pokud oba udělají racionální rozhod-
nutí, budou oba mluvit (a dostanou 5 let), přestože optimálním rozhodnu-
tím by bylo zůstat mlčet (a dostat jen 6 měsíců).

Z uvedeného příkladu je patrné, že dilema se svou povahou odlišuje 
od toho, co můžeme označit jako problém, riziko nebo otázka, které pomá-
hající profese rovněž doprovázejí.“

Vznik a existenci dilemat v praxi sociálního pracovníka nelze pova-
žovat za neúspěch nebo nedostatek kompetencí při výkonu své práce. Na-
opak jde o přirozenou a neodmyslitelnou součást jeho profese. Jak dále 
uvádí (Gojová, 2009, s. 325): „Dilemata k pomáhajícím profesím patří. Mo-
hou existovat na vědomé či nevědomé úrovni, můžeme se jim snažit čelit, 
řešit je, nebo se jim vyhýbat. Pracovník může řešit dilemata i v situaci, 
kdy si je vůbec neuvědomuje. Pokud se však dilemata uvedou na vědomou 
úroveň, je možné s nimi pracovat, reflektovat je a těžit z nich pro příští 
podobné situace. Reflexe a řešení dilemat totiž může práci zjednodušit, 
zpřehlednit a snad i zpříjemnit...“ Reamer navrhuje následující postup: 

b mlčí b mluví

a mlčí Oba odsoudí  
na 6 měsíců

A dostane 10 let,  
B bude volný

a mluví A bude volný,  
B dostane 10 let

Oba odsoudí  
na 5 let
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Identifikovat konflikt, dilema, etický problém Ú určit, co konkrétně se 
dostává do konfliktu (jaké hodnoty, cíle, povinnosti) Ú vymezit, koho se 
dilema týká (jednotlivce, cílové skupiny, organizací a institucí), kdo bude 
rozhodnutím ovlivněn Ú předběžně naznačit možné směry, průběhy udá-
lostí, jednání, zisky a ztráty na všech stranách (na vertikální i horizontální 
úrovni) v rámci diskuse pracovního týmu Ú prozkoumat argumenty pro 
a proti, zabývat se otázkou, která varianta přináší větší dobro Ú konzul-
tovat postup s kolegy a partnery, k nimž má pracovník důvěru, experty 
na danou situaci, supervizorem, s vedením organizace Ú učinit rozhodnutí 
a rozbor situace, zdokumentovat jednotlivé kroky Ú monitorovat a ověřo-
vat důsledky rozhodnutí na všech dostupných úrovních Ú vyvodit závěry, 
co je třeba změnit, jednat ve prospěch této změny včetně tlaku na změnu 
závazných norem (např. legislativy). 

Obecně lze dilemata rozdělit na 3 základní soubory: 

a. Dilemata vyplývající z pomáhajícího vztahu (angažovaný či nean-
gažovaný přístup, hranice mezi pracovníkem a klientem, pomoc 
versus kontrola, dilema osobních sympatií a antipatií …).

b. Dilemata ve vztahu k institucím (dilemata vyplývající z kumulo-
vané pozice sociálního pracovníka, dilemata vycházející z osob-
nostních a odborných kvalit, zájem klienta versus zájem veřejné 
instituce …).

c. Dilemata ve vztahu ke společnosti (zájem klienta versus zájem 
společnosti, dilema etika versus právo …).

Vzhledem k uvedenému tématu této publikace se jeví jako nejpalčivěj-
ší tři dilemata, a to dilema mezi etickými zásadami a právními normami, 
dále konkrétněji dilema pomoc versus kontrola a dilema zájem klienta 
versus zájem společnosti. Všechna tato dilemata se v podstatě doplňují 
či prolínají. 

4.2 Kontakt pracovníka s trestnou činností klientů 

Zde jsou uvedené otázky a odpovědi, které vytvořila Česká asocia-
ce streetwork sdružující nízkoprahově orientované služby (ČAS) ve spo-
lupráci s Právní poradnou ANO (dostupnost na http://socialnirevue.cz/
item/oznameni-trestneho-cinu-a-neprekazeni-trestneho-cinu-z-pohledu-
-kontaktnich-pracovniku):

„Co když se od klienta dozvím, že někde ukradl mobil nebo udělal 
graffiti na nové fasádě? Mám povinnost jít to ohlásit policii?“
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Oznamovací povinnost podle § 168 Trestního zákona – Neoznámení 
trestného činu – se vztahuje na situace, kdy se hodnověrným způsobem 
dozvíte o tom, že došlo ke spáchání některých trestných činů, které jsou 
přesně vymezeny. Jde především o trestné činy typu vlastizrady, ohrožení 
státního tajemství, vraždy apod. Tedy ani krádeže mobilu, ani nelegální-
ho graffiti se netýká. 

Janebová (http://socialnirevue.cz/media/docs/Janebova_DilemaPravoE-
tika.pdf) uvádí příklad spojený s oznamovací povinností dle § 168: „Před-
stavme si, že se sedmnáctiletá klientka svěří sociální pracovnici, že ji otec 
týral, ale zároveň prosí, ať to nikomu neříká. Z hlediska práva se jedná o „tý-
rání svěřené osoby“, ke kterému se váže povinnost oznámení. Pokud sociál-
ní pracovnice takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci 
nebo policejnímu orgánu, může být potrestána až třemi roky odnětí svobody.

Jenže, co když jsou argumenty klientky pro zachování mlčení racio-
nální a přesvědčivé? Sociální pracovnice na základě detailního rozhovoru 
dojde k tomu, že skutečně k týrání docházelo, že klientka je kompetentní 
a její důvody, proč nechce věc řešit s pomocí policie, jsou promyšlené a vě-
rohodné. S vědomím, že se jedná o spekulativní příklad, uvedu argumen-
ty, kdy se klientka obává, že by vyšetřování otce policií mohlo vést k in-
farktu její matky, která o týrání nevěděla a která má velmi nemocné srdce. 
Navíc týrání ztratilo momentálně na intenzitě a klientka je rozhodnuta 
v den svých osmnáctých narozenin společnou domácnost opustit, takže 
nehrozí riziko z prodlení.

Takovou situaci lze interpretovat také jako samostatné etické dilema 
mezi právem na sebeurčení klientky a nejlepším zájmem klientky. Jako 
dilema mezi dvěma právními normami si ho netroufnu označit, protože 
z hlediska práva by pravděpodobně oznamovací povinnost převážila po-
vinnost mlčenlivosti.

Jako trestný čin může být dle trestního zákona posouzeno i to, pokud se 
sociální pracovnice rozhodne s klientkou rozebírat plusy a mínusy ozná-
mení a postupně ji motivovat k žalobě, protože není naplněna podmínka 
bezodkladnosti. Z uvedeného paragrafu totiž vyplývá, že oznámení má 
proběhnout bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Mo-
tivace klientky k podání trestního oznámení nemusí být nutně krátkodo-
bou záležitostí, což právo nereflektuje. Řada klientek a klientů potřebuje 
čas k tomu, aby se vyrovnali s tím, že stojí za podáním trestního oznámení 
proti sice násilnému, ale přece jenom blízkému člověku z vlastní rodiny. 
Řada klientek a klientů se bojí martýria spojeného s trestním oznámením 
(co tomu řekne rodina, blízcí, sousedé, spolužáci, lidé v obci atd.), bojí se 
samotného průběhu trestního vyšetřování, především výslechů či nutnosti 
konfrontace s pachatelkou nebo pachatelem před soudem.
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Nakolik je etické nedopřát klientce čas vše promyslet a připravit se 
a situaci „bez odkladu“ oznámit? Podobně si lze představit, že se klientku 
nepodaří sociální pracovnici motivovat k tomu, aby trestní oznámení po-
dala sama, měla by v takovém případě sociální pracovnice automaticky 
věc oznámit?“

Co v praxi znamená učinit oznámení?

Oznamovací povinnost znamená, že musíte trestný čin oznámit bez 
odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Pokud tak neučiní-
te, můžete být potrestáni odnětím svobody až na tři léta.

Janebová (http://socialnirevue.cz/media/docs/Janebova_DilemaPra-
voEtika.pdf) uvádí další příklad, který vypovídá spíše o informační než 
oznamovací povinnosti, kdy oznámení není nařízeno trestním zákonem 
a neoznámení není sankcionováno: „Co když se dozvíme, že klient/ka plá-
nuje spáchat nebo spáchal/a trestný čin, ke kterému se neváže oznamo-
vací povinnost podle § 167, ani podle § 168? Měli bychom jako sociální 
pracovnice a pracovníci takovou věc oznámit, či nikoliv?

Nemohu se zbavit pocitu, že výše zmíněný diskurz podřízenosti pro-
fesní etiky právu povede řadu sociálních pracovnic a pracovníků k au-
tomatickému ohlášení plánovaného nebo provedeného trestného činu na 
policii. Prvním důvodem je dle mého názoru neznalost přesného vymeze-
ní oznamovací povinnosti dle trestního zákona, kdy si sociální pracovni-
ce a pracovníci myslí, že musí nahlásit všechno protiprávní jednání svých 
klientek a klientů. Za druhý důvod považuji extrémní loajalitu českých 
sociálních pracovnic a pracovníků vůči normám společnosti a právu. 
A třetím důvodem může být kultura organizací sociální práce, které tlačí 
pomáhající do role agentů společnosti a nutí je podřizovat profesní morál-
ní ideál zájmům organizace. V opačném případě se pracovnice a pracov-
níci, kteří se situačně rozhodnou preferovat etické hodnoty nad právním 
imperativem, vystavují riziku vyhazovu z organizace.

V této souvislosti může být užitečné položit si otázku ohledně odpo-
vědnosti za volbu provést trestný čin. Je to sociální pracovnice/pracovník,  
nebo klient, kdo nese odpovědnost za volbu, respektive za takto špatnou 
volbu? Je-li klient kompetentní a neohrožuje-li život či zdraví druhých, 
není pak odpovědnost za rozhodnutí na něm? Hodnota práva na sebeurče-
ní by sociální pracovnice a pracovníky měla vést k respektování toho, že 
klienti mají právo činit špatná rozhodnutí a nést jejich důsledky.

Podobné východisko je obsaženo i ve Výkladovém sborníku pro posky-
tovatele ke Standardům kvality sociálních služeb, který respektuje právo 
klienta na rozhodování s výjimkou situace, kdy uživatel není schopen při-

BENEPAL_Brozura_Klient v sociálních službách v konfliktu se zákonem_28str.indd   14 09.05.14   10:17



15

měřeně posoudit situaci a pochopit následky, které jeho rozhodnutí nebo 
jednání bude mít, a zároveň rozhodnutí nebo jednání by mělo závažné 
následky, které při volbě mohou vést k ohrožení uživatele nebo k ohrožení 
ostatních lidí. Lze si představit řadu trestných činů především majetko-
právního charakteru, které činí například klient v těžké sociální situaci, 
které závažně neohrožují ostatní lidi a ke kterým se nevztahují uvedené 
paragrafy trestního zákona.

Naopak odpovědnost sociálních pracovnic a pracovníků se váže 
k tomu, jak kvalitní bude proces motivace klienta k tomu, aby trestný 
čin nespáchal. Odpovědnost sociální práce se váže k procesu pomoci, ke 
schopnosti konfrontovat klienta s důsledky jeho rozhodnutí a motivovat 
ho ke změně chování.

Vedle toho, že nabízím příklad, kdy může být etické neohlásit rozhod-
nutí klienta spáchat trestný čin, tak chci zároveň upozornit, že si lze před-
stavit i situace, kdy etické může být oznámení i v situaci, kdy se na trestný 
čin nevztahuje oznamovací povinnost. Posouzení a rozhodnutí sociálních 
pracovnic a pracovníků by mělo být vždy individuální vzhledem ke kon-
krétní situaci.“

Existuje nějaký obdobný právní předpis, který by se týkal trestné čin-
nosti klientů?

§ 167 trestního zákona – Nepřekažení trestného činu – se týká trest-
ných činů, které jsou zrovna páchány nebo které se připravují. Kromě 
trestných činů velezrady, vraždy apod. se tento paragraf týká trestných 
činů týrání svěřené osoby (§ 215), loupeže (§ 234), znásilnění (§ 241), po-
hlavního zneužívání podle § 242, krádeže podle § 247 odst. 4 a nedo-
volené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 
§ 187 a 188. Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu 
zástupci nebo policejnímu orgánu. Pokud čin nepřekazí, můžete být po-
trestán odnětím svobody až na tři léta.

Na jak velký rozsah krádeže se „Nepřekažení trestného činu“ vztahuje? 

Vztahuje se pouze na „škody velkého rozsahu“, tj. škody dosahující 
nejméně 5 milionů Kč.

A jak je to konkrétně s držením drog – vztahuje se tedy „Nepřekažení 
trestného činu“ na držení většího než malého množství drogy?

Na držení drogy v množství větším než malém, tj. § 187a, se povinnost 
překazit tento trestný čin nevztahuje. Nepřekažení trestného činu se vzta-
huje na ustanovení § 187 – tedy neoprávněné výroby, dovozu, vývozu, zpro-
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středkování, prodeje, přechovávání pro jiného omamných a psychotrop-
ních látek, výrobků obsahujících omamné a psychotropní látky, prekursory 
nebo jed a obdobných jednání, a to bez ohledu na množství takové látky. 
Ust. § 188 se týká především přechovávání předmětů k nedovolené výrobě 
omamných a psychotropních látek (např. vybavení varny pervitinu).

Jaký je rozdíl mezi trestnými činy oznámení a nepřekažení?

§ 168 trestního zákona – Neoznámení trestného činu se týká skutků, 
které se již staly, kdežto § 167 trestního zákona – Nepřekažení trestného 
činu se týká skutků, které se právě dějí, nebo které jsou teprve připravová-
ny. Pro oba trestné činy však platí, že kdo nepřekazí či neoznámí některý 
z okruhů trestných činů vymezených zákonech, není trestán, nemohl-li 
takto učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, 
ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

Co když si můj klient oznámení nepřeje, lze se tomu nějak vyhnout?

Vyhnout se tomu můžete jedině tak, že se o trestném činu nedozvíte. 
Tedy např. situaci, kdy vám klient chce tuto skutečnost sdělit, mu vysvět-
líte, že se na vás vztahuje oznamovací povinnost a odkážete jej na práv-
níka, na kterého se povinnost oznámit spáchání trestného činu ve vztahu 
k jeho klientovi v souvislosti s obhajobou nevztahuje. Klient pak má na 
výběr, zda a jakým způsobem bude o dané skutečnosti mluvit.

Lze nějak právně zakotvit mlčenlivost pro mě jako pracovníka?

Možností je v rámci vaší organizace uzavřít se zaměstnavatelem 
smlouvu o výkonu povolání, která zavede mlčenlivost např. na všechny 
klientské záležitosti. Tato tzv. smluvní povinnost vás však nezbavuje po-
vinnosti ve smyslu oznámení a překažení trestním zákonem stanovených 
trestných činů ve výše uvedeném rozsahu.

Z výše uvedených příkladů lze vyvodit následující postup pracov-
níka ve vztahu ke klientovi. Je třeba, aby sociální pracovník v rámci 
uvedené problematiky sladil dodržování právních předpisů a zachování 
důvěryhodnosti pro své klienty, a to tak, že se pracovník:

• záměrně vyhýbá vyslechnutí informací o případné trestné činnosti 
klienta či dalších osob

• záměrně vyhýbá přítomnosti trestné činnosti klienta či dalších osob

V metodické příručce pro výkon terénní sociální práce (Nedělníková, 
2007, s. 54) je uvedeno: „V situaci, kdy klient nebo jiná osoba hodlá pra-
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covníkovi sdělit skutečnost podléhající paragrafům oznámení a nepřeka-
žení trestného činu, je pracovník povinen:

• vysvětlit, že se na něj vztahují paragrafy oznámení a nepřekažení 
trestného činu

• nabídnout klientovi kontakt na právníka (na kterého se povinnost 
oznámit spáchání trestného činu ve vztahu k jeho klientovi v sou-
vislosti s obhajobou nevtahuje)

• dát klientovi na výběr, zda a jakým způsobem bude o dané skuteč-
nosti mluvit

• informuje klienta o tom, jakým způsobem dostojí těmto paragrafům, 
tj. oznámí dané skutečnosti státnímu zástupci nebo policejnímu or-
gánu

Janebová (http://socialnirevue.cz/media/docs/Janebova_DilemaPra-
voEtika.pdf) uvádí dva závěry, jak řešit dilemata mezi etickými zásadami 
a právními normami: „Závěr č. 1 – Cest, jak řešit dilemata mezi etickými 
zásadami a právními normami, je několik (a uvádím je s důrazem na to, 
že se jedná o mé osobní názory):

• Za prvé je potřebné zachovat si profesní nezávislost mezi klienty 
a společností.

• Za druhé mít na vědomí, že právo není totožné s morálkou a nezba-
vuje zodpovědnosti za etické rozhodování.

• Za třetí je nutné vytvořit si citlivost vůči opresivnímu působní 
právních norem, tedy „nemlčet“, měnit prostředí a zákony, aby se 
snižovala pravděpodobnost vzniku takovýchto konfliktů. Braye 
a Preston-Shoot (1998) navrhují, že v případech, kdy dojde ke ko-
lizi sociální práce s legislativou, by měla být iniciována ze strany 
pomáhajících profesí společenská debata o účelnosti dané právní 
normy. Sociální pracovnice a pracovníci by v rámci této debaty měli 
projevovat citlivost vůči opresi, což vyžaduje profesní sebereflexi 
v tom, jak pomáhá samotná sociální práce udržovat stávající mocen-
ské struktury a nerovnosti. Měli by působit na změnu opresivního 
prostředí, nebo více ideálně zplnomocňovat přístup klientů samot-
ných k ovlivňování takovéto debaty. 

• A za čtvrté, když už k takovýmto dilematům dojde, tak je řešit situ-
ačně (individuálně)…

Závěr č. 2 aneb Najdeme někde zastání? Z toho, jak charakterizuje 
české pojetí práva Cepl (1999, s. 41), vyplývá, že u soudů takové zastání 
pravděpodobně nenajdeme… Pravděpodobně by tedy sociální pracovnice 
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či pracovník, kteří ve jménu etiky porušili např. oznamovací povinnost, 
byli odsouzeni. Pravděpodobně také není v moci sociálních pracovnic 
a pracovníků tuto situaci českého práva změnit.

Jinou otázkou je, zda není škoda, že sociální práce nemá vyvinut alter-
nativní vlastní mechanismus, který by umožňoval poskytnout takovému 
člověku satisfakci alespoň v profesní aréně. Například formou Etické ko-
mise, která by veřejně uznala, že pomáhající jednal sice protizákonně, leč 
profesionálně eticky. A tuto věc změnit můžeme...“

4.3 sociální kontrola vs. sociální pomoc

Jak uvádí (Šimková, Úlehla, 2011, dostupné z: http://socialnirevue.
cz/item/socialni-kontrola-profesionalne/category/socialni-prace): „V so-
ciální práci se zhruba 20 let učíme rozlišovat mezi pomocí a kontrolou. 
Říkáme přitom, že kontrola je stejně profesionální způsob práce jako po-
moc. Přesto však kontrola – pokud jde o míru pozornosti, kterou jsme jí 
věnovali – zůstala tak trošku ‚Popelkou‘. Něčím, co neděláme příliš rádi, 
protože to není tak pěkné jako pomáhání (je na nás více práce, více rozho-
dování, více starání se a výsledky nebývají tak zřetelné a trvanlivé jako 
u pomoci). Důvodem mimo jiné byla i naše mylná představa, že kontrolo-
vat pracovníci umí, zatímco pomáhat se musí učit.

Důsledek této mýlky je například vidět u případů, které se proderou 
do médií jako nejkřiklavější kauzy a o nichž se pak hovoří jako o důka-
zech selhání sociální práce. My se domníváme, že v nich hlavní roli hrála 
kontrola – bylo jí tam příliš málo, nebo naopak příliš mnoho, nebo byla 
vedena špatně, či dokonce neprofesionálně… Kontrolou přebíráme nad 
někým moc, bereme si ho na starost. Kontrola je nevyhnutelná, účelná 
a potřebná. Liší se od pomoci tím, že je postavená na zájmech jiných lidí 
než toho člověka, o kterého je postaráno, jakkoli v běžné řeči říkáme, že 
je to v jeho zájmu, jakkoli je to nevyhnutelné, jakkoli je to účelné, jakkoli 
je to potřebné.“ 

• „Měla by být etická (pracovník by si měl být vědom, že nikoli situa-
ce a její okolnosti, ale on sám volí, jak, kdy a hlavně proč kontroluje, 
a že za tuto volbu nese plnou odpovědnost).

• Užitečná (přičemž to, co je užitečné a proč tomu tak je, stanovuje 
pracovník a nese za to také zodpovědnost. Pokud je to možné, tak 
i klient by měl alespoň zpětně a s odstupem mít možnost zhodnotit, 
zda zásah pracovníka byl užitečný).

• Transparentní (neměla by se vydávat za pomoc, pracovník by se měl 
ke své volbě a zodpovědnosti z ní plynoucí jasně přihlásit).“
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V případě klienta, který je aktuálně v konfliktu se zákonem nebo 
může být, je třeba položit si tyto otázky, které mohou pomoci zvýšit kvali-
tu profesionální kontroly http://socialnirevue.cz/item/socialni-kontrola-
-profesionalne/category/socialni-prace:

• „Činí zásadní rozhodnutí pracovník sám, nebo je činí tým?

• Pracuje tým systémově (má jasná pravidla práce, postupů, rozhodo-
vání včetně posouzení rizik přijetí daného rozhodnutí)?

• Jsou zohledněny a popsány jedinečné okolnosti klientova případu?

• Je zřejmé, kdo a proč nejvíce tlačí na změnu – jaké jsou motivy a pri-
ority pracovníků?

• Jsou zachyceny a v návrhu řešení využity způsoby, jimiž klient do-
sud svůj život zvládá?

• Jaká přání a potřeby byly zjištěny a jak budou do rozhodnutí zapra-
covány?

• Jak má klient, který potřebuje, aby někdo mluvil za něj, zajištěn své-
ho „obhájce či advokáta“?

• Jak je zajištěn aktivní podíl klienta a jeho blízkých na rozhodování 
o něm a jeho situaci?

• Je navrhované řešení, rozhodnutí, opravdu tou nejmenší nutnou 
změnou k dosažení cíle, jde o nejjemnější z alternativ?

• Jak je postup řešení rozplánován v čase a jak jsou zajištěny budoucí 
revize dnešního rozhodnutí?

• Jak je zajištěno, aby klient rozuměl, co se děje, co musí a proč?

• Jak se v průběhu kontroly pracuje s ostrůvky pomoci a se zplnomoc-
ňováním klienta?

• Opravdu neexistuje alternativa, která nevyžaduje kontrolu?

Protože moc nad někým může být zneužita, být škodlivá a hanebná, je 
tak důležité, aby profesionální kontrola, která je také mocí, byla svázána jas-
nými pravidly. Jsme přesvědčeni, že dobře vedená kontrola také „léčí“. Musí 
však splňovat určité podmínky, které jsme shrnuli takto – tedy kontrola léčí:
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• Transparentností = přebíráme-li nad klientem moc a chceme, aby 
se jí podvolil, je na místě, aby o tom věděl, aby znal naše motivy, 
povinnosti a své možnosti a povinnosti. Znamená to vyhnout se ma-
nipulaci, kterou nepovažujeme za profesionální práci. Cílem není 
„zmermomocnit“ klienta, ale jednat s ním na rovinu a férově.

• Posilováním klientovy vůle rozhodovat = soustředěně pracuje 
s „volními“ procesy, všude, kde je to možné, klienta zplnomocňuje-
me, aby rozhodoval sám, byť jen v detailech. Dáváme mu tím najevo, 
že nás zajímá jeho pohled a jsme připraveni jej brát.

• Posilováním autonomie = zacházením s klientem jako kompetent-
ním, svéprávným a rozhodujícím partnerem – klient s námi v prin-
cipu nemusí být (i když jiná varianta může být ještě horší), obecněji 
jde o principy informovaného ne/souhlasu, které podporují jeho 
schopnost nést zodpovědnost.“

„Sociální kontrola“, jak uvádí (Janoušková, Nedělníková, 2008, s. 386): 
„…je chápána jako forma organizované reakce na deviantní chování, na 
trestnou činnost, delikvenci a související formy deviantního nebo soci-
álně problematického jednání, které je takto aktuálně chápáno, a to ve 
smyslu reaktivním (odezva na to, co se už stalo) nebo proaktivním (jako 
prevence). Kontrola bývá charakterizována jako normativní aspekt so-
ciálního života nebo vymezení deviantního chování a následná reakce, 
jako je prohibice, obvinění, uvěznění a odškodnění. Systemické teorie 
používají pojem kontrola ve výrazně užším slova smyslu. Vymezují ji 
jako proces, jehož prvním a rozhodujícím krokem je aktivita toho, kdo 
se rozhodl postarat se o klienta na základě své domněnky, že právě tuto 
intervenci (starost, péči, dozor, motivaci, vedení) potřebuje. Kontrolovat 
znamená sledovat „jiné zájmy“ než výslovné a rozhovorem ověřené přá-
ní klienta. Může se zdát, že kontrola v prvním slova smyslu může mít 
své místo například v oblasti probace, ale do sociálních služeb nepatří, 
nepředpokládáme-li, že si nositel „deviantního jednání“ takovou reakci 
sám vyžádal. Kontrola v tom smyslu, jak s pojmem pracuje systemický 
přístup, však může být v řadě situací nevyhnutelnou a potřebnou cestou, 
jak usměrnit chování či situaci klienta nebo jiných osob, případně řídit 
jeho jednání v krizových situacích. Profesionálně prováděná účinná kon-
trola je často nezbytnou a užitečnou cestou k otevření následné spoluprá-
ce. Úlehla naznačuje dva směry profesionálních způsobů práce:
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Obr. č. 1 – Dva směry profesionálních způsobů práce (Janoušková, 
Nedělníková, 2008, s. 386). 

4.4 zájem klienta versus zájem společnosti

Pokud se dopouští klient trestné činnosti (krádeže, práce na černo či 
nelegální odběr elektrické energie, neoprávněné užívání sociálních dá-
vek apod.) a sociální pracovník se o těchto skutečnostech dozví, je posta-
ven před rozhodnutí oznámit toto jednání, či nikoliv. Pokud by pracovník 
podal oznámení, vystaví svého klienta možné represi. Ve stejné pozici se 
pracovník může nacházet i v případě, kdy má podezření, že jeho klient 
je nositelem nakažlivé nemoci (žloutenka, TBC, AIDS) a své chování ne-
přizpůsobuje možným následkům. Na jedné straně stojí sociální zájmy 
pracovníka ve vztahu ke klientovi, který by v případě podání oznámení 
ztratil důvěru a zájem o další intervenci, na druhé straně existují zájmy 
společnosti, která má potřebu se před těmito riziky chránit. Jak uvádí 
(Gojová, 2009, s. 333): „Pokud by pracovník o daných skutečnostech vě-
děl a nepodnikl příslušné kroky, vystavil by se riziku možného postihu. 
Zároveň by utrpěl jeho vlastní kredit i kredit daného pracoviště v očích 
nadřízených či veřejnosti.

Pracovník se tedy rozhoduje, čí zájem v takové situaci upřednostní. Zá-
roveň zvažuje, kde je hranice mezi zájmy klienta a společnosti. Jeho roz-
hodování může ovlivnit i míra a povaha důsledků pro obě strany. Pokud 
pracovník zjistí, že jeho klient neoprávněně odebírá elektrickou energii ze 
sítě, a tuto skutečnost ohlásí, v rámci represe klient přijde na dlouhou dobu 
o možnost zajistit chod své domácnosti. V takovém případě pro něj možná 
společenská ztráta vyplývající z klientova jednání může být méně závažná 
než ohrožení zdraví a fungování klienta, popřípadě jeho rodiny. 

Opačná situace nastává, pokud pracovník vyhodnotí jako mezní situaci, 
kdy jeho klient opakovaně svou potřebu alkoholu uspokojuje prostřednic-
tvím krádeží v supermarketu a možné formy intervence jsou již vyčerpány. 
Potom může nastat situace, kdy usoudí, že by pobyt ve vězení v důsledku 
krádeží mohl klientovi pomoci ve zvládání alkoholové závislosti. 

Pracovník rozhoduje, co bude Pracovník spolurozhoduje, co bude

Vyjasňování Terapie

Přesvědčování Poradenství

Dozor Vzdělávání

Opatrování Doprovázení

    PRACOVNÍK
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Jestliže je pracovník s nelegální činností svého klienta obeznámen 
(od rodinných příslušníků, jiných klientů, na základě výsledků šetření), 
klient by měl o této skutečnosti vědět. Zároveň by mu pracovník měl vy-
světlit svou pozici a informovat ho o možných následcích jeho jednání.“ 

5.  ohrožení Kriminální agresí
Běžná agrese od agrese kriminální se odlišuje tím, že při kriminální 

agresi dochází k útokům na zájmy chráněné našim právním systémem. 
Jedná se zejména o útoky na život, zdraví, majetek, svobodu, ale i na-
příklad čest občanů. Ochrana práv je pro společnost důležitá a případné 
porušení těchto práv je připravena sankcionovat.

5.1 brutalita

Autorky (Janoušková, Nedělníková, 2008, s. 146) zmiňují: „S tímto po-
jmem se můžeme setkat v souvislosti s kriminální agresí. V daném pří-
padě se jedná o vyjádření přiměřenosti kriminální agrese při spáchání 
trestného činu. Například pachatel, který provedl krádež tím, že vytrhl 
starému člověku tašku z ruky, se sice dopustil trestného činu, ale násilí 
v daném případě odpovídalo cíli, kterého chtěl dosáhnout (zmocnění se 
cizí věci). Když však tento pachatel po vytržení tašky starého člověka 
bezdůvodně fyzicky napadne a zbytečně zraní, hovoříme o brutalitě. Ten-
to pojem nám tedy vyjadřuje nepřiměřeně odbrzděnou agresi obsahující 
prvky týrání objektu agrese. Brutalitě odpovídá právní výraz, že skutek 
byl spáchán „zvlášť zavrženíhodným způsobem“. Při brutálním jednání 
nejde jen o to, že byl překročen zákon, ale také o to, jakým způsobem byl 
překročen. Nebezpečnost takového činu je umocněna pošlapáním obecně 
morálních lidských norem. Takový způsob jednání většinou signalizuje, 
ž v pozadí je jedinec s narušenou strukturou a dynamikou osobnosti.“

5.2 Psychologické pojetí zdrojů kriminálního jednání

Jak uvádí (Gojová, 2009, s. 280–281) jde o tyto 4 zdroje kriminálního 
jednání u klientů:

1. Kriminalita jako důsledek impulzivního životního stylu:

Impulzivní osobnost zpravidla utváří souhrn dispozic a prostředí. 
Vyrůstá-li dítě v prostředí s nedostatkem náklonnosti, pozornosti a nedů-
sledné výchovy ze strany rodičů a v rozhodujících etapách vývoje si ne-
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osvojí tradiční občanské hodnoty ani návyky sebekontroly, může vyrůst 
v impulzivního jedince. Ten jedná bez konvencí a zábran, je požitkářský, 
zaměřený na uspokojování vlastních potřeb, bezohledný, sobecký. V ně-
kterých případech může být dokonce na svoji nastoupenou kriminální 
dráhu pyšný. 

2. Kriminalita jako instrumentální jednání:

V tomto případě je kriminalita účelová a slouží jako prostředek k do-
sažení žádaného cíle, který je pro konkrétního jedince velmi důležitý 
a kterého jedinec nemůže dosáhnout poctivým způsobem. Tento způsob 
jednání není závislý na výchově ani na prostředí. Často tak jednají i lidé, 
kterým se dostalo velmi přísné výchovy, s dobrým rodinným zázemím. 
Výskyt účelové kriminality souvisí s atraktivností a žádoucností cíle. 
Čím je cíl důležitější, tím pravděpodobnější je nečestné, podvodné či 
kriminální jednání. Tento psychologický pohled rovněž vysvětluje, proč 
může jeden a tentýž člověk kombinovat velmi protichůdné způsoby cho-
vání nebo proč se bezúhonný člověk může (zdánlivě) překvapivě a náhle 
dopustit kriminálního jednání.

3. Kriminalita jako důsledek přizpůsobení se skupině:

Z pohledu jednotlivce toto chování není výsledkem spontánní svo-
bodné volby, nýbrž vyplývá ze sociálního tlaku skupiny a je podněcováno 
obavami či strachem jedince z nepříjemných důsledků v případě, že by 
odmítl vyhovět. Někdy můžeme vidět, že u dětí nebo mladistvých má tato 
kriminalita podobu „skládání zkoušky odvahy“ nebo přijímacího rituálu 
při získávání členství ve skupině.

4. Kriminalita jako důsledek neadekvátních strategií  
při zvládání stresu:

Původem tohoto typu kriminality je neschopnost jedince zvládnout 
obtížnou situaci anebo vyřešit svůj osobní problém. Cítí se stresován, 
neví, jak postupovat dál. Nejčastěji se jedná o situace či problémy v me-
zilidských vztazích. Mnohdy tak jedná jedinec, který neměl příležitost 
zakusit běžné sociální prostředí svých vrstevníků, vyrůstal v sociální 
izolaci, osaměle. Místo praktického sociálního učení utíká do světa fan-
tazie živeného akčními a hororovými filmy či počítačovými hrami. Jeho 
praktické zkušenosti především ve vztahových otázkách jsou minimální. 
Problém, jak navázat kontakt či přiblížit se možnému sexuálnímu partne-
rovi, pak řeší často násilným způsobem.

Znát a umět správně stanovit základy kriminálního jednání je vel-
mi důležité jak pro oblast prevence kriminality, tak pro následnou reso-
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cializaci pachatelů trestné činnosti. Odlišné metody práce pak volíme 
např. s klienty, jejichž kriminální jednání bylo důsledkem přizpůsobení 
se skupině, a jiné s těmi, jejichž kriminalita je výsledkem impulzivního 
životního stylu.“ 

Uvedení zásad jednání a chování ke klientům, kteří vykazují známky  
agresivního chování, rizikové situace, nutná obrana, krajní nouze atd.  

– Příklady dobré praxe. 

5.3 bezpečnostní devatero při sociální práci

Pracovníci v sociálních službách by měli při sociální práci s klienty, 
kteří vykazují známky agresivního chování apod., mít na paměti, že nej-
důležitější je zdraví a život. Proto by při sebemenším náznaku hrozícího 
nebezpečí měli dodržovat toto bezpečnostní devatero (Rýč, Petrů, 2010, 
s. 9–11):

• Nevystavujte se zbytečnému nebezpečí, raději se mu vyhněte.

• Každá akce je rychlejší než reakce. Útočník je ve výhodě (zahajuje 
útok, volí místo, směr, zbraň, nezajímají ho právní důsledky, etické 
normy atd.).

• Nikdy nevstupujte do předem prohraného boje, resp. zvažte rizika 
k poměru vlastních hodnot (ztrát). Je lépe být ochuzen, než být zra-
něn nebo dokonce zabit.

• Přílišná důvěra v korektnost a slušnost druhých, zvláště pak nezná-
mých osob, je velmi nebezpečná.

• Pokud dojde k napadení, jste nuceni se bránit, bojujte nečestně. 
Útočník si nezasluhuje z Vaší strany vedení čestného boje (ve smy-
slu fair-play), musíte s určitou dávkou zdravé agresivity útočníka 
zneškodnit a utéci do bezpečí.

• Důvěřujte svému instinktu a intuici, jednejte a konejte v souladu 
s nimi. Tento způsob náhlého duševního vidění a cítění nastupuje 
téměř vždy v předtuše hrozby vzniku reálné nebezpečné situace.

• Jednou z největších bariér pro vedení sebeobranného chování je 
vlastní korektnost a tzv. slušné vychování. Mnohdy je obránce pře-
svědčen, že i když se ubrání, ale útočníkovi způsobí újmu na zdraví, 
bude jeho jednání posuzováno jako protiprávní.
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• Na překvapivou situaci reagujte překvapivě. To znamená, že útoční-
ka, který Vás útokem překvapil, překvapte vlastní akcí. Nebojte se 
dát najevo, že si útočník rozhodně nevybral snadný cíl.

• Zásada kontroly a sebekontroly (časový rozvrh a předání nutných 
informací). Znamená to např. před odchodem sdělit kolegovi, kam 
jdete – v jaké lokalitě budete, kdy budete asi končit apod. Zvláště je 
důležité udat čas a jeho skutečné dodržení. Pokud dojde k prodlou-
žení setkání u klienta, telefonicky oznámit kolegovi či nadřízené-
mu, kdy se vrátíte a kde jste. Tato zásada by měla zabránit delšímu 
průběhu případných nepříjemných a krizových situací.

Teorie ovšem nikdy nevyřeší konkrétní situace, osobnost útočníka ani 
napadené osoby.

6. sociální Práce 
Základem efektivního způsobu sociální práce je empatický rozhovor, 

při kterém se pracovník snaží o vyslechnutí klienta bez unáhleného, do-
poručujícího a hodnotícího komentáře. Základem je tedy vcítění se do 
klienta, aktivní naslouchání, kdy dává sociální pracovník najevo, že kli-
enta poslouchá a že ho chápe. Výsledkem pak je vytvoření důvěrného 
vztahu založeného na otevřenosti a upřímnosti, díky čemuž pak sociální 
pracovník získá více informací se sebemenšími detaily, které poté přine-
sou i posun při řešení nepříznivých situací ve střetu se zákonem. Dobrý 
sociální pracovník přesně ví, na co se zaměřit, na koho se případně obrá-
tit z řad klientova okolí, kdo by při intervenci mohl být nápomocný. 

Na začátku řešení však musí být přání klienta svůj problém se záko-
nem vyřešit. Ovšem žádné přání by nebylo, kdyby si klient dostatečně 
neuvědomil, že má problém. Přiznání si problému je jedním z nejpodstat-
nějších předpokladů pro jeho úspěšné zvládnutí. Zní to jednoduše, ale je 
to tak. Pokud si klient nepřipustí konflikt se zákonem, pozdější řešení či 
neřešení dané situace bude mít mnohonásobně horší důsledky, než když 
se rovnou postaví svému problému čelem. 

Ovšem ani uvědomění si problému nemusí vždy znamenat úspěch při 
jeho řešení. Důležité je i to, aby samotný klient chtěl svoji situaci změnit, 
zlepšit a aby měl v této snaze dostatečnou podporu. 

Zapomínat ovšem sociální pracovníci nesmí ani na postoje klientů, je-
likož jsou příčinami chování. Pokud není negativní postoj správně iden-
tifikován (a není s ním dle toho pracováno), může tento postoj ztížit, nebo 
i znemožnit řešení celé situace.
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7.   PřístuPy v Praxi sociálního PracovníKa
Práva a povinnosti patří k roli sociálního pracovníka a v ideálním 

případě se vzájemně doplňují. V praxi však mnohdy dochází ke konfliktu 
těchto dvou faktorů a při řešení konkrétních případů je na pracovníkovi, 
aby se rozhodl a přiklonil na jednu, či druhou stranu. 

V této souvislosti je často zmiňován rozdíl mezi defenzivní a reflexiv-
ní praxí (Pokorná, 2009, s. 34 – viz. http://www.portal.cz/scripts/detail.
php?id=2070): „Pro defenzivní praxi je charakteristické, že sociální pra-
covník jedná podle předpisů a plní své povinnosti definované zaměst-
navatelem a zákonem. Nikdo jej nemůže osočit, pokud splnil předepsaný 
postup. Postupy ho tedy na jedné straně omezují, na druhé straně chrá-
ní před vlastní odpovědností. K takovémuto jednání dochází často tam, 
kde se preferuje tzv. manažerská strategie, která minimalizuje spoluprá-
ci mezi skupinami. Všude, kde je to možné, jsou zavedená pravidla pro 
práci. Pracovníci pak vědí, na základě čeho mají hodnotit situaci a jaké 
zdroje mají k dispozici, aby dosáhli daných cílů. V případě sociálních 
pracovníků se jednání řídí manuály, přístupem k určitým zdrojům a ma-
nažerskými příkazy. Pracovníci tedy nemusejí považovat nové situace 
za unikátní a neznámé. Problémy klientů, které s sebou nesou nejistotu 
a jsou vzájemně propojené a komplexní, manažeři ignorují nebo filtrují 
podle toho, jestli jsou relevantní vzhledem k cílům organizace. Klienti 
jsou přetvářeni tak, aby vyhovovali praktikám organizace, místo aby or-
ganizace byla přetvářena tak, aby byla schopna reagovat na potřeby jed-
notlivých klientů.

Naproti tomu sociální pracovník, který je schopen reflektovat praxi, 
dokáže nejen identifikovat etická dilemata, ale i to, jak vznikají (např. ne-
rovnováha moci, kontradikce sociálního státu). Je si jistější svými osob-
ními hodnotami, hodnotami profese i tím, jak je projevovat v praxi. Snaží 
se o integraci znalostí, hodnot a dovedností a jejich využívání v praxi. Je 
schopen se vyrovnat s nejistotou, která sociální práci provází, a je připra-
ven nést riziko. Uvědomuje si, že profesionální hodnoty, osobní hodnoty 
a hodnoty zaměstnavatele mohou být v konfliktu. Takovýto sociální pra-
covník je autonomní osobností, která je schopna nést morální odpověd-
nost za své rozhodnutí. 

Sociální práce s klienty v konfliktu se zákonem je velmi náročná, 
vyžaduje od sociálních pracovníků velké osobní nasazení. Náročné po-
žadavky na pomáhající profese mohou pro sociální pracovníky předsta-
vovat někdy až nepřiměřenou zátěž. Rozladění a nespokojenost z okolí se 
může přenášet i na sociální pracovníky. Bohužel ani pocit uznání ze stra-
ny společnosti není dostatečný, míra odpovědnosti neodpovídá možnosti 
rozhodovat, požadavky nadřízených mohou být v konfliktu, objevují se 
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vysoké nároky plynoucí z týmové práce a mezilidských vztahů, případ-
ně se mohou objevovat nevyřešené problémy a osobní krize pracovníků 
a řada dalších faktorů v souhrnu může vést k frustraci sociálních pracov-
níků, k absenci motivu pomáhat a k syndromu vyhoření.

Systém pomoci klientům, spolupráce s návaznými službami, institucemi 
a organizacemi – příklady

8. závěr
 „Zaposloucháme-li se dobře do spojení typu velká herecká osobnost, 

významná učitelská osobnost, odvodíme z nich snadno, že určitá povolání 
vyžadují určité zvláštní utváření osobnosti a dokonce, že i sám výkon ta-
kového povolání člověka charakterizuj, tj. dotváří jeho osobnost.“

 P. Piha

Sociální práce s pachateli trestných činů či s osobami, které se pohy-
bují na hranici zákona, je jednou z nejnáročnějších. Z tohoto důvodu je 
třeba, aby sociální pracovníci byli zralé osobnosti, které se dokáží kontro-
lovat, ovládat, jelikož hranice vztahu profesionála a klienta je velmi úzká. 
Vedle toho jsou pracovníci konfrontováni s povinnostmi definovanými 
právním systémem a zaměstnavatelem. 
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