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5. kapitola
KDO JE A NENÍ BEZDOMOVEC? PŘEDSTAVY 
BEZDOMOVCE V PRAXI ORGANIZACÍ 
POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY1)

Úvod
Otázka tzv. bezdomovectví představuje bezesporu palčivý problém dneš-

ka. Ačkoliv se obvykle tvrdí, že tu bylo „od nepaměti“ či už „před několika 
tisíci lety“ (Krylová 2007: 72; Barták 2004: 5), je třeba poukázat na fakt, 
že se jedná především o moderní a urbánní fenomén (Ruddick 1996:11). 
Jako takový je důsledkem mnoha kauzálních vztahů a není divu, že i jeho 
strategické řešení není a ani nemůže být jednoduché. Jedním ze způsobů, 
jakým se v současných moderních a urbánních společnostech mírní dopady 
bezdomovectví, jsou sociální služby poskytované neziskovými organizacemi.

Cílem této kapitoly je (1) odhalit významy, které pracovníci vybraných 
plzeňských neziskových organizací přidělují svým „klientům“2), tzn., jak 
je vnímají, identifi kují a kategorizují, a (2) popsat roli, jakou v jejich praxi 
sehrává neoliberální představa „chronického/skutečného/klasického bez-
domovce“.3) Organizace byly vybrány na základě dat z rozhovorů s aktéry 

1)  S provedením některých rozhovorů mi vypomohla Mgr. Zuzana Poláková, za což ji touto cestou děkuji. 
Za pomoc s výzkumem děkuji rovněž všem respondentům a respondentkám z řad zkoumaných organizací. 
Hned na začátku je třeba říci, že cílem textu není v žádném případě kritika jejich práce, která je v nejednom 
ohledu těžká a zaslouží si respekt. Naší snahou je pouze poukázat na systémově produkované nerovnosti 
a s nimi spjaté aspekty sociální práce, které – ačkoliv často na první pohled ne vždy reflektované – mohou 
napomáhat k reprodukci těchto nerovností.
2)  Pojem „klient“ zde označuje jedince, kteří využívají nabízených služeb neziskových organizací. Jedná 
se o termín užívaný v rámci neziskového sektoru. V této kapitole se jeho rozboru a kontextualizaci nevěnuji, 
protože to je pro analytické účely nadbytečné a zároveň se mu detailněji věnuje Ondřej Hejnal v následující 
kapitole.
3)  Podle Ruddickové odkazují sociální představy k „obrazům, které existují v rámci populární imaginace 
nebo nevědomí: sociální, protože proces, který ji produkuje, je societální spíše než individualizovaný a ima-
ginativní raději než symbolický, protože neindikuje proces signifi kace, ale podmínky ovládnutí“ (Ruddick 
1996: 12). Základním rysem těchto představ je skutečnost, že mezi objektem a jeho symbolem neexistuje 
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(bezdomovci, narkomany, žebráky apod.) a jejich pozorování, kterému jsem 
se věnoval mezi léty 2010 a 2013 (srov. Vašát 2012a; 2013; 2014). Celkově 
šlo o pět organizací a jejich programů – dvě k-centra, dva terénní programy, 
nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a azylový dům.

Jak jsem již poukázal jinde, při studiu fenoménu bezdomovectví v kon-
textu České republiky je nutné vždy „zohledňovat historické, sociokultur-
ní a politicko-ekonomické souvislosti spojené s postsocialismem na jedné 
straně a neoliberalismem na straně druhé“ (Vašát 2012b: 145). Ačkoliv 
koncept postsocialismu představuje velmi často pro badatele/badatelky 
ze Západu způsob, jakým konstruují (post)socialistickou „jinakost“ (Teh-
len 2012), představuje rovněž postup, jakým lze popsat určité partikulární 
vlastnosti těch sociopolitických kontextů, kterých se týká. Za předpokladu 
refl exivního užití proto je podle mého mínění vhodný a užitečný (srov. Ver-
dery 2003). 

V případě konceptu neoliberalismu tato kapitola vychází z diskuse, která 
nedávno proběhla v několika číslech Social Anthropology (Wacquant 2012; 
Hilgers 2012; Hilgers 2013 atd.). Mathieu Hilgers ve své reakci na diskusi 
poukázal na absenci a zároveň potřebu studia implementace neoliberalismu 
na úrovni institucí, mezi nimiž zmínil právě i neziskové organizace. Zároveň 
s tím zdůraznil nutnost analyzovat neoliberalismus na úrovni aktérských 
dizpozic. Při své analýze a interpretaci vycházím právě z těchto tezí. Na zá-
kladě teoreticko-konceptuálních pozic hledám odpovědi na několik základ-
ních otázek. Jakým způsobem zasahuje neoliberální projekt sociální služby? 
Jaké jsou obecné (často nerefl ektované) předpoklady organizační praxe? Jak 
pracovníci vnímají, identifi kují a kategorizují své klienty? Jak ovlivňuje neo-
liberální představa „klasického bezdomovce“ organizační praxi? Jaké další 
představy „bezdomovce“ lze identifi kovat? Jak organizační praxe ovlivňuje 
samotné klienty?

Neoliberalismus v kontextu sociálních služeb postsocialistické 
České republiky

Postsocialismus představuje v současných diferencovaných společnos-
tech – od západu k východu – vysoce frekventovaný koncept, jehož čet-
né užívání se samozřejmě nemohlo neodrazit v multiplicitě jeho význa-
mů. Často se v této perspektivě zdůrazňuje specifi cké geografi cké území 

přímý referenční vztah. Tento vztah je „zdeformovaný“. Zároveň ale platí, že jsou produkovány různými 
diskursy, které je obklopují. Diskursem pak tento text rozumí způsob reprezentování aspektů světa – procesy, 
vztahy a struktury světa materiálního, ‚mentálního světa‘ myšlenek, citů, názorů atd. a světa sociálního.“ 
(Fairclough 2003: 124)
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(Hörschelmann – Stenning 2008), kulturní proces (Brandtstätdter 2007) 
či obecně ekonomické rozdíly (Verdery 1996; Pickles 2010). Souhrnně lze 
říci, že jde o celou řadu výzkumů zacílených na bývalé socialistické země 
(Šimon 2012: 6). Tato svého druhu významová vágnost pojmu se často stává 
terčem kritiky, kterou stále častěji následuje snaha o určitou reformulaci 
(Hörschelmann – Stenning 2008).

Podle Verdery (2003: 12) spočívá idea postsocialismu ve třech základ-
ních předpokladech: (1) jeden sociální fenomén nemůže nikdy náhle plně 
nahradit druhý, (2) socialismus byl všeprostupujícím fenoménem, (3) ačko-
liv byl socialismus distribuován nerovně, všechny formy sdílí určitý společ-
ný základ odvozený v případě veřejné ideologie z Marxe a v případě poli-
tické praxe z Lenina. Ačkoliv sama přiznává jistou míru kontroverze těchto 
předpokladů, pojem postsocialismus představuje doménu, kterou je ještě 
na určitou dobu vhodné si podržet. V tomto textu daný termín označuje 
soubor různorodých procesů a konstelací – ekonomických, politických, so-
ciokulturních, prostorových atd. –, kterým v posledních dvaceti letech býva-
lé socialistické země čelí. Postihnout všechny tyto změny v jedné kapitole 
není samozřejmě možné, proto se stručně zaměřuji pouze na specifi ka v ob-
lasti sociálního zabezpečení a sociálních služeb.

Stejné obtíže jako s vymezením a obsahem pojmu postsocialismus lze 
zaznamenat i v případě pojmu neoliberalismus. Termín se začíná objevo-
vat zhruba v 80. letech, ale svůj „boom“ zažívá až v letech devadesátých. 
Zjednodušeně řečeno, označuje tendenci komodifi kovat, tzn. aplikovat eko-
nomické principy a pravidla na sféry společenského života, které se do 
té doby řídily jinými principy a pravidly. Keller to výstižně popisuje násle-
dovně:

[t]yto trendy jsou doprovázeny mohutnou ideologickou ofen-
zivou, jejímiž klíčovými slovy se staly „fi rma“ a „konkurence“. 
Zatímco koncept fi rmy má být rozšířen z ekonomických subjek-
tů na celý stát a veřejnou sféru, požadavek konkurence se má 
rozšířit ze světa fi rem nejen na jejich zaměstnance, ale prakticky 
na všechny občany. (Keller 2012: 57)

I s ohledem na to, že se jedná o komplexní změny zasahující celou spo-
lečnost, existuje celá řada konceptualizací a defi nic. Podle Wacquanta je lze  
rozdělit na dva protipóly. První zdůrazňuje hegemonii ekonomiky a jejích 
tržních pravidel a druhý vychází z Foucaultovy koncepce governmentality 
(Wacquant 2012: 68–70). Wacquant upozorňuje ale na omezenost obou pří-
stupů a navrhuje konceptualizaci neoliberalismu coby specifi ckou artikulaci 
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státu, trhu a občanství. Zároveň specifi kuje institucionalizaci čtyř základních 
principů: (1) komodifi kace jako extenze tržních mechanismů, (2) discipli-
nární sociální politika, (3) expanzivní penální politika, (4) kulturní tropus 
osobní zodpovědnosti. 

Jak ale upozornil Hilgers (2013), samotná implementace neoliberalismu 
v diskursech a praxích každodenního života není nikterak jednoduchá a ho-
mogenní. Jinak probíhá v rozvojových zemích a jinak v bývalých socialistic-
kých zemích. Proto je podle něho třeba zabývat se „procesy jejich (míněno 
politik – pozn. autora) produkce, historicitou míst a institucí, kde je neoli-
beralismus rozvinut, a historicitou dispozic, ve kterých je vtělen“ (Hilgers 
2013: 78). Zdůrazňuje tři roviny implementace: politiky („policy“), institu-
ce a dispozice. Jak se projevuje neoliberální projekt v sociálních službách 
v post socialistickém kontextu České republiky?

Proměna sociálního systému představovala jeden ze tří hlavních úkolů 
(vedle privatizace hospodářství a zavedení demokracie) porevoluční transfor-
mace, se kterým se bylo třeba vypořádat (Večerník 2005: 863). Do té doby 
nám byl zde panující autoritářský paternalismus jak ochraňujícím otcem, tak 
otcem neadekvátně trestajícím (Večerník 2005: 864). Zatímco těsně po pře-
vratu (tj. mezi lety 1990–1992) se pod dikcí Občanského fóra Česká repub-
lika přiklonila k systému v korporativistické podobě, od roku 1992, kdy se 
vůdčí politickou silou stala Občanská demokratická strana Václava Klause, 
dominuje liberální přístup zdůrazňující individuální zodpovědnost (Večerník 
2005: 866–867).4) Výsledek sociální reformy, jejíž hlavní kroky byly ukonče-
ny v polovině 90. let, zůstal dlouhou dobu ponechán beze změn.5)

Přelomovým momentem se stal rok 2006, kdy byl schválen zákon o so-
ciálních službách 2006/Sb. Podle něho je „sociální službou činnost nebo 
soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu oso-
bám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“ 
(Zákon o sociálních službách… 2006). Sociální služby zákon dělí na: (a) so-
ciální poradenství, (b) služby sociální péče a (c) služby sociální prevence. 
Poskytovanými službami se staly služby pobytové, ambulantní nebo terénní. 
Tento zákon také poprvé a zároveň velmi vágně defi nuje tzv. uživatele drog 

4)  Obvykle se v této perspektivě rozlišují tři typy sociálního státu, a to (1) liberální, (2) korporativistický, (3) 
sociálně-demokratický (Esping-Andersen [1991] 1999: 559–560). Liberální stát je charakteristický malým 
přerozdělováním a malým sociálním pojištěním, které slouží převážně k zabezpečení klientů s nízkými pří-
jmy. Korporativistický typ se vyznačuje důrazem na zachování statusových rozdílů, přičemž stát většinou 
zasahuje až jako poslední instance. Typ sociálně-demokratický klade důraz na rovnost, všichni jsou tedy 
zahrnuti do jednoho univerzálního systému. Ke třem základním typům se také od určité doby přidává čtvrtý 
typ – tzv. rudimentární.
5)  Večerník poukazuje na skutečnost, že se mezi lety 1995–2005 objevil pouze jediný významný dokument 
věnující se sociálně-politickým tématům, a tím byla Sociální doktrína České republiky (Večerník 2005: 868).
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a  bezdomovce. Uživateli drog či narkomany jsou podle zákona „osoby ohro-
žené závislostí na návykových látkách“, zatímco bezdomovci jsou „osoby bez 
přístřeší“ či „osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení“.

Zhruba po roce 2005 můžeme identifi kovat silnou tendenci k discipli-
nární sociální politice, doplněné navíc o represivní politiku lokální. Za prů-
vodní jev může být považována rostoucí obliba monitoringů bezdomovců, 
které jsou realizovány ve větších městech ČR. Vůbec první sčítání bez-
domovců proběhlo v Praze v roce 2004 (Omelková 2005) a poté znovu 
v r. 2010. Následoval monitoring v Brně v roce 2006 (Sčítání bezdomov-
ců v Brně 2006) a 2010 (Hežová et al. 2010), v Plzni v roce 2009 (Tou-
šek 2009) a 2010 a v Ostravě v roce 2007 (Monitorování bezdomovců… 
2007) a 2012 (Hruška et al. 2012). Nově byl monitoring proveden rovněž 
v roce 2011 v Ústí nad Labem (Buriánek 2011). Podle Wright se ovšem vždy 
„[s]ociálně-vědní výzkum, aplikovaný na sčítání bezdomovců v určitém měs-
tě, odehrává v rámci politicky vymezeného prostoru, spjatého se specifi c-
kými sociálními představami (social imaginary) toho, kdo a co bezdomovci 
jsou“ (Wright 1997: 11; závorka doplněna autorem).

A tak ačkoliv se obecně zdůrazňuje sociální rozměr problému bezdomo-
vectví, ne výjimečně jsou tyto monitoringy spojeny s represivní politikou 
či jejími zastánci. V Plzni například výzkum zadal Odbor bezpečnostní poli-
tiky, v Ostravě se na posledním monitoringu výrazně podílela Policie České 
republiky a Městská policie Ostrava. Vedle monitoringů lze zaznamenat 
i další represivní opatření zacílené na tento segment populace. V Praze 
byl v roce 2008 vydán velmi diskutovaný Akční plán řešení problematiky 
bezdomovectví pro rok 2008 a následující období, který prakticky znemožňo-
val svobodný pobyt bezdomovců ve veřejných prostorách. Podle plánu měli 
bezdomovci – po kontaktu s tzv. sociálně-prevenční hlídkou – v zásadě dvě 
možnosti. V případě, že spolupracovali, měli být předáni patřičné institu-
ci (policie, nemocnice, záchytka, psychiatrická léčebna apod.), v opačném 
případě státní policii či specializované městské policii (Akční plán řešení… 
2008: 5). V Plzni konkrétně byla například 22. 6. 2006 přijata vyhláška 
č. 10/2006 o zákazu žebrání na vymezených místech, která postihuje jak 
domnělé bezdomovce, tak i narkomany. Na jaře 2011 byla nově založena 
policejní jednotka „Stanice Územně strážní služby“, jejíž pracovní náplní 
je, neofi ciálně, postih žebráků, bezdomovců a narkomanů (Vašát 2014). Da-
vid Wagner (1993: 98) popsal podobnou situaci v USA v 90. letech: střed-
ní třída je dobrovolným konzumentem služeb, třída nižší (tj. bezdomovci, 
narkomani apod.) je naopak nuceným konzumentem služeb. Podobně bude 
argumentovat Ondřej Hejnal v následující kapitole, která se zabývá insti-
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tucionální (dominantní) konstrukcí představy bezdomovce coby „klienta 
represe“.

Sociální služby se navíc v současné době nacházejí v konstelaci, kterou 
Radka Janebová (2012) nazvala „atmosférou strachu“. Počátky této situace 
lze, domnívám se, spatřit v zavedení povinných standardů kvalit sociálních 
služeb v roce 2007, které lze z části nahlížet jako aplikaci modelu fi rmy, 
a to zejména v „politice škrtů“ vlády premiéra Nečase uplatňované od roku 
2010, která mezi poskytovatele vnesla výraznou konkurenci.6) Výsledkem 
toho je, že jsou preferovány převážně služby, jejichž cena za jeden kon-
takt je v souladu s představami úspěšné „fi rmy“, tedy takové služby, které 
upřednostňují kvantitu před kvalitou. Vedoucí pracovníci těchto služeb musí 
velmi často zcela záměrně tzv. „chodit na ruku“ svým donátorům, až to 
mnohdy vypadá, že kritériem přidělení peněz je pouze rozsah a hloubka 
jejich sociálního kapitálu. I díky tomu je oslabena pozice neziskových orga-
nizací ve veřejném prostoru postsocialistické ČR. Malý rozhodovací podíl 
na různých společenských změnách tak bývá považován za typický jev po-
stsocialistických zemí (srov. např. Ouředníček – Temelová 2009; Temelová 
2009; srov. též Analýza spolupráce… 2003).7)

Specializace a medikalizace v organizační praxi poskytovatelů 
sociálních služeb

Jak zmiňují mnohé práce (např. Snow – Anderson 1993; Marvasti 2003; 
Vašát 2012b), význam pojmu „bezdomovec“ se měnil v průběhu času a so-
ciální kategorie, kterou reprezentuje, zrovna tak. Bezdomovectví je totiž 
vždy historicky konstituované (Marcuse 1988: 71), přičemž tato konstitu-
ce – stejně jako konstituce sociálního světa obecně – je do určité míry, 
tzn. nikoli výlučně, diskursivní povahy (Harvey 1996; Fairclough – Jessob – 
 Sayer 2004). 

Podle Marvastiho (2003: 1 kap.) studie je geneze, resp. diskursivní 
konstrukce kategorie chudých a bezdomovců v USA historicky velmi úzce 
provázaná s kategorií duševně nemocných. Rozlišuje proto tři období: 

6)  Zde je třeba poukázat na to, že zavedení povinných standardů sociálních služeb na druhou stranu 
dozajista výrazně zlepšilo kvalitu některých z nich.
7)  Dobrým příkladem může být také tvorba Národního akčního plánu sociálního začleňování (NAPSI). 
Koordinace tvorby a evaluace NAPSI je svěřena Komisi pro sociální začleňování, která je od roku 2003 
poradním orgánem ministra práce a sociálních věcí. Ačkoliv jsou v komisi zastoupena ministerstva, představi-
telé vybraných neziskových organizací, asociací krajů a obcí či akademici, je její funkce pouze deklarativní 
(frekvence schůzek byla jednou ročně, chyběla návaznost na krajskou úroveň apod.). V roce 2009 se 
proto pět neziskových organizací (IQ Roma servis, o. s., Člověk v tísni, o. p. s., Socioklub, o. s., SKOK, o. s. 
a EAPN ČR, o. s.) rozhodlo pokusit se tuto situaci změnit. Jejich snahou bylo naopak prosazení na lokálních 
datech postavené participativní tvorby a evaluace NAPSI v ČR. Více informací viz www.napsi.cz.
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(1) pauperismus (1640–1840), (2) institucionalizace (1840–1940), (3) dein-
stitucionalizace (od 1950 po současnost). Marvasti mimo jiné  zdůrazňuje, 
že zatímco v první fázi byla nediferencovaná kategorie chudých/duševně 
nemocných diskursivně konstruována zejména státním aparátem, v druhé 
fázi byla vytvářena aparátem technicko-vědeckým. Ve fázi třetí pak dochází 
k multiplicitě diskursivních konstrukcí (Marvasti 2003: 10). Nicméně zcela 
zásadní roli sehrávají v této konstrukci různá nezisková sdružení nabízejí-
cí sociální služby. Organizace neboli instituční veřejné prostory „poskytují 
prostředí pro systematické zintenzivnění kontroly a disciplíny“ (Wright – 
Vermund 1999: 132).

Uvedené instituce vždy vycházejí z určité sumy vědění, přičemž repro-
dukují určitou (diskursivní) perspektivu, která se k dané sumě vědění váže. 
Snow a Anderson (1993), zkoumající bezdomovce v americkém Austinu, 
například popsali čtyři organizační perspektivy („responses“), jež vůči bez-
domovcům organizace zaujímaly.8) Byly jimi perspektivy ubytovací, regene-
rační, exploatativní a exkluzionistická. V současné době by nalezení jedné 
a zároveň specifi cké dominantní strategie pro každou studovanou organizaci 
bylo velmi komplikované, či dokonce nemožné. Organizace jsou totiž typic-
ké zastoupením různých strategií, a to navíc v různorodých konfi guracích.

I přesto se domnívám, že můžeme identifi kovat jednu dominantní stra-
tegii, která je vlastní všem organizacím poskytujícím sociální služby. Jedná 
se o medicínsko-terapeutickou perspektivu. Základním nástrojem změny 
medicínsko-terapeutické strategie je léčba/terapie. Zjednodušeně řečeno: 
organizace akcentují individuální povahu problémů svých klientů. Zásad-
ním elementem při jejich léčbě/terapii má být motivace, aktivita, přijmutí 
vlastních chyb atp. K naplnění cílů medicínsko-terapeutické perspektivy 
slouží celá řada nástrojů jak nemateriálních (např. rozhovory), tak i ma-
teriálních (např. potravinový servis). Vzhledem k tomu, že neoliberální 
program a medicínsko-terapeutická strategie sdílí částečně stejné před-
poklady (např. individualismus či přisuzování viny klientům), jsem toho 
názoru, že tyto dva principy fungují v prostředí sociálních služeb částečně 
ve vzájemné korespondenci.

Sociální služby tak představují nejen nástroje a způsoby, které se snaží 
tento palčivý problém dneška řešit, ale také prostředí, v jehož rámci je – 

8)  Domnívám se, že autoři byli zcela jistě inspirováni anglickým sociologem a kriminologem  Peterem 
 Archardem (1979). Archard se ve své knize zabýval sociální kontrolou alkoholiků v anglických verzích skid 
row (tzn. ve specifi ckých chudinských čtvrtích; více o skid row viz Vašát 2012b) a identifi koval v nich čtyři 
způsoby reintegrace těchto jedinců do společnosti, které byly organizacemi využívány: spasení,  potrestání, 
léčbu a rehabilitaci.
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ve smyslu přidělování významu – tento problém také spoluvytvářen. Peter 
Marcuse (1988: 88) v této perspektivě použil koncept specializmu, který 
označuje jev, kdy jeden obecný problém je „parcelován“ do sumy dílčích 
subproblémů, přičemž jednotlivé subproblémy jsou defi novány charakte-
ristikami jejich nositelů. Následně jsou odtrženy od svých příčin a jsou 
deklarovány coby charakteristická vlastnost určité skupiny a zároveň coby 
zdroj jejich situace. Dle principu specializmu je v postsocialistické ČR při-
stupováno k „problému“ bezdomovectví. Příkladem může být klíčový doku-
ment Defi nice a typologie bezdomovství. Zpráva o realizaci aktivity č. 1 projektu 
Strategie inkluze bezdomovců v ČR (Hradecký a kol. 2007). Dokument na-
bízí typologii bezdomovectví v České republice. Jednotlivé kategorie staví 
na tzv. evropské defi nici a verzi 2005 typologie European Typology of Home-
lessness and Housing Exclusion (ETHOS), kterou vytvořila organizace Fédé-
ration Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri 
( FEANTSA). Typologie určuje tři domény domova, ze kterých dále vychází. 
Jedná se o fyzickou doménu, tj. slušné bydlení, sociální doménu, tj. soukro-
mí a společenské vazby, a právní doménu, tj. výlučné vlastnictví (Hradecký 
a kol. 2007: 11). Na základě tohoto rozdělení jsou artikulovány čtyři základ-
ní typy bezdomovectví: (1) bez střechy, (2) bez bytu, (3) v nejistém bydlení, 
(4) v nevyhovujícím bydlení.9)

Za další projev specialismu lze do určité míry považovat i klasifi kaci vy-
cházející ze zákona o sociálních službách 2006/Sb., podle kterého je hete-
rogenní segment populace dělen na bezdomovce (tj. „osoby bez přístřeší“ 
či „osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení“) a narko-
many (tj. „osoby ohrožené závislostí na návykových látkách“). Jedním z dů-
vodů, proč k této specializaci dochází, je v současných společnostech rozší-
řená tendence medikalizovat sociální problémy (Matheiu 1993;  Lyon-Callo 
2000). Medikalizace představuje proces, v jehož rámci dochází k rozšiřo-
vání „jurisdikce biomedicínského léčení prostřednictvím  neustálé extenze 
patologické terminologie ve snaze pojmenovat nové podmínky a chování“ 
(Baer – Singer – Susser 2003: 14). Medikalizace zintenzivňuje sociální 
kontrolu a „transformuje problém na úrovni sociální struktury – stresují-
cí pracovní požadavky, nebezpečné pracovní podmínky, chudoba – (...) 
do individuálních problémů pod medicínským dohledem“ (Waitzkin 1983: 
41 in Baer – Singer – Susser 2003: 14) V případě bezdomovců je poté fi -
nálním aspektem medikalizace legální a morální separace od jiných forem 
chudoby (srov. Wright 1997). 

9)  Jednotlivé kategorie mají ještě řadu subkategorií.
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Metody sběru a analýzy dat
Data prezentovaná v této kapitole vycházejí z etnografi ckého terénního 

výzkumu realizovaného ve městě Plzeň, který jsem prováděl mezi lety 2010 
a 2013. V rámci výzkumu jsem se zaměřoval na sociální organizaci, vztah 
morálky a ekonomiky, časoprostor tzv. bezdomovců, narkomanů a obecně 
chudých, kteří jsou s těmito jedinci každodenně v kontaktu. Již v prvních 
měsících výzkumu začalo být více než jasné, že formální organizace posky-
tující sociální služby sehrávají v každodenním životě zkoumaných aktérů 
zcela zásadní roli – ať se jedná o jejich materiální potřeby, denní a týdenní 
rytmus, či formy identit. 

Z těchto, ale i dalších důvodu jsem vybral organizace, které se jak na zá-
kladě dat z rozhovorů s aktéry a jejich pozorování, tak i jejich profi lu (např. 
v případě Městské charity Plzeň) jevily jako zásadní. Celkově bylo navští-
veno pět organizací: Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. 
(dále jen CPPT), Point 14 (dále jen Point), Ulice – Agentura sociální práce, 
o. s. (dále jen Ulice), Městská charita Plzeň (dále jen MCHP), Člověk v tís-
ni – pobočka Plzeň, o. p. s. (dále jen ČvT). Šlo o programy k-centra (Cen-
trum protidrogové prevence a terapie, o. p. s., Point 14), terénní program 
(Ulice – Agentura sociální práce, o. s., ČvT – pobočka Plzeň, o. p. s.), 
nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a azylový dům (Městská charita 
Plzeň). 

Při dotazování pracovníků byla užita metoda polostrukturovaných rozho-
vorů. Scénáře rozhovorů zahrnovaly několik základních tematických okru-
hů (tj. obecný úvod, představení organizace, klientská část atd.) a několik 
podtémat s konkrétními otázkami. V každé organizaci byl proveden cca ho-
dinový rozhovor s pracovníkem. V případě organizací CPPT, Point 14 a Uli-
ce byly realizovány rozhovory dva. Přepsané rozhovory byly analyzovány 
v programu MAXQDA 10 (viz Hejnal a Lupták 2013a; 2013b). Při samotné 
analýze bylo vytvořeno celkem 32 kódů a subkódů (např. profi l organizace, 
biografi e pracovníka, identifi kace klientů apod.). Při sepisování samotného 
textu bylo analyzováno a interpretováno 16 kódů (např. identifi kace, bezdo-
movci podle drogových služeb, smrad, hraniční klient atd.).

Snahou textu není analyzovat ofi ciální informace uvedené na webových 
stránkách organizací či hledat nějakou „objektivní pravdu“, ale sledovat vý-
znamy a perspektivy samotných pracovníků tak, jak jsou jimi každodenně 
konstruovány a jak byly zachyceny v průběhu rozhovorů. 
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Základní profi l organizací: služby, klienti a jejich identifi kace
Organizaci CPPT tvoří celkem pět dílčích programů: k-centrum, terén-

ní program, poradenství ve věznici, následná péče a primární prevence.10) 

Program k-centra organizace je zaměřen na poskytnutí nízkoprahových slu-
žeb k „zajištění základních potřeb, jako je hygiena, strava a taky vlastně 
výměna injekčních stříkaček proti šíření nemocí, jak pro společnost, tak pro 
ně,“ (pracovník CPPT, 13. 8. 2010, Plzeň). Cílovou skupinou jsou „uživatelé 
drog“ a „jejich blízké osoby“. Kontaktní místnost, kde klienti mohou využít 
sprchy, najíst se a vyprat si, je obvykle otevřena třikrát týdně (pondělí, středa 
a pátek) od 12 do 15 hodin. V době výzkumu tuto službu vy užívalo odhadem 
kolem 45 (různých) klientů týdně. Vedle materiálních služeb mohou klienti 
využít také různě zacílené poradenství.

Point má podobné cíle jako CPPT. Jejich služby pokrývají tedy rovněž 
primární, sekundární a terciární prevenci. Konkrétně realizují programy 
specifi cké primární prevence, páteční klub, terénní program, k-centrum 
a středisko následné péče. Cílovou skupinou jejich k-centra jsou „závislí 
na drogách, který maj nějakej problém, chtěj ho řešit, popřípadě nechtěj, 
ale snažíme se jim ňák jako… [pomoci]“ (pracovník, Point, 27. 8. 2010, 
 Plzeň). Kontaktní místnost funguje od pondělí do středy od 10 do 13 hodin. 
Vedle toho realizují specifi cký „dámský klub“ v pondělí od 13.30 do 16 ho-
din, „fi lmový klub“ ve čtvrtek od 13 do 16 hodin a „páteční klub“ ve středu 
od 14 do 17 hodin a v pátek od 13 do 17 hodin. Organizace poskytuje, stejně 
jako CPPT, možnost vyprání, jídlo apod. Celkový počet klientů tvoří odha-
dem 50 osob. Obě k-centra se také přímo či nepřímo (jak naznačuje posled-
ní úryvek) snaží napomoci svým klientům „nastartovat“ v jejich životech 
změnu směrem k neužívání drog.

MCHP poskytuje klientům tři sociální služby. Jedná se o službu nocle-
hárny, nízkoprahového denního centra a azylového domu. Cílovou skupinou 
jsou „osoby bez přístřeší“. Všechny služby jsou určeny jak pro muže, tak 
pro ženy, v případě nocleháren a denního centra jak pro  občany ČR, tak 
i pro občany dalších států EU. Kapacita denního centra činí 40 osob, nic-
méně pokud to umožňuje situace, lze kapacitu operativně navýšit. V době 
výzkumu sestávala noclehárna ze 46 lůžek (32 pro muže a 14 pro ženy) 
a dvou přistýlek. V zimních měsících ale zařízení pojímá mnohem více osob.

Organizace Ulice poskytuje terciární prevenci lidem závislým na ne-
legálních návykových látkách a lidem, kteří se živí prostitucí. Organizace 
 poskytuje výměnu použitých jehel, různé formy poradenství,  asistenci 

10)  Terénní program byl v nedávné době pozastaven.
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apod. V době výzkumu pracovníci předpokládali, že budou mít mezi 
400 a 450 klien ty za rok, přičemž 200 až 250 z nich tvoří dlouhodobí klienti.

Organizace ČvT poskytuje sociálně-integrační a vzdělávací programy 
za účelem rozvoje nediskriminující občanské společnosti. Klientem těch-
to sociálně-integračních služeb, a tedy i terénního programu, je „člověk, 
kterej je jakoby sociálně vyloučenej nebo nějakým způsobem vyloučenej 
ze společnosti“ (pracovník, ČvT, 27. 1. 2012, Plzeň). Pracovníci poskytují 
sociálněprávní poradenství, asistenci na úřadech, nácvik dovedností apod.

Klienti využívající nabízených služeb samozřejmě netvoří organizačně 
diskrétní a homogenní skupiny, ačkoliv takové skupiny bývají obvykle for-
mulovány v právních a metodických předpisech. V rámci organizační kaž-
dodennosti tak lze identifi kovat určité kategorie, které jsou svým vlastním 
způsobem specifi cké. O které kategorie se jedná? Jaké vlastnosti a významy 
pracovníci přisuzují jednotlivým kategoriím svých klientů?

Pomineme-li rodinné příslušníky využívající služeb poradenství, lze kli-
entelu k-centra CPPT rozdělit do dvou skupin – klienti využívající službu 
„výměny“ a klienti využívající služeb „kontaktní místnosti“. Pro tyto kate-
gorie klientů zároveň platí, že ti, kteří si chodí měnit použité jehly, nevyu-
žívají kontaktní místnost, zatímco ti, kteří ji navštěvují, často také využívají 
výměnného programu. Typický klient kontaktní místnosti vypadá dle pra-
covníků následovně:

„takže jsou to kluci v podstatě teda, i když jim je mezi dvace-
ti a třiceti, ale takový jako výrostkové, s chováním a přístupem 
k životu. Přesně kšiltovka, mikina prostě, celkem fousy, jakoby 
ne nějak extra holený, že by vypadali. Špinavý ruce, pleť špinavá, 
buď jsou hodně opálený, nebo takový jakoby zaprášený, odvázaný 
jo do hovoru, jako že dost často euforický, hlučný, jakoby přátel-
ský v podstatě, ale takový jako že odvázaný. A vzhledem k tomu, 
že my na „kontaktce“ máme omezení pro ně v tom, jak až moc 
se můžou projevovat nebo jako máme tam pravidla, za jakých tam 
můžou bejt, o čem můžou mluvit, takže je nenecháme totálně 
se projevit a když občas, tak prostě je to trošku potlačený. Ale 
když je člověk trochu nechá, tak se rozbaví o kriminální činnosti, 
o tom, jak se kdo kde ožral a prostě strašná sranda z toho, jezdí 
na techno.“ (pracovník, CPPT, 13. 8. 2010, Plzeň)

K-centrum Pointu na rozdíl od CPPT nemění použité jehly (resp. mají 
pouze výměnný automat). Také na základě této skutečnosti pracovníci ka-
tegorizují své klienty na „drogové“ a „alkoholiky“. Obě „skupiny“ se liší, jak 
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naznačuje samotné označení, zejména užívanou substancí. Typický klient 
je popisován následovně:

„tak třeba, já nevim, dejme tomu kolem těch 30 let, heroin, 
pervitin, alkohol do toho ještě, žije na ulici, někde na squatu 
prostě bydlí, s rodinou jako absolutně žádný kontakty nemá, 
jo, živí se vlastně tim, že buď někde somruje někde u nějakýho 
obchoďáku, aby měl na víno, aby mohl fungovat, protože drogy 
scháněj málokdy, ty maj málokdy, teď je ta doba ještě tak jako 
o trochu divnější, že oni hodně strašně moc chlastaj, jo, tako-
vý ty krabicový (vína – poznámka autora), protože je to levný 
a maj z toho rychle opici a potom třeba, když se jim naskytne 
příležitost, tak si něco daj, jo, a to je klasickej náš klient! Prostě 
čistě drogovej člověk, kterej bere čistě jenom pervitin, nebude 
navštěvovat naše centrum, protože by to bylo pod jeho úroveň, 
jo, protože on peníze prostě má, on si je vydělává třeba tim, 
že krade nebo jede v něčem jinym, třeba dealeří a pro něj by to 
bylo prostě pod úroveň. Lidi, co sem choděj, tak to jsou špinaví, 
prostě páchnou.“ (pracovník, Point, 27. 8. 2010, Plzeň)

V případě Ulice se dají klienti rozdělit do tří kategorií: „prostitutky“, 
„Romové“ a uživatelé tzv. „z bytů“. Organizace se totiž při své práci zabývá 
nejen, řekněme, „klasickými“ či „běžnými“ uživateli „z bytů“, ale i dvěma 
specifi ckými kategoriemi klientů. Jedná se tedy o uživatele z řad romského 
etnika na jedné straně a uživatelky prostitutky na straně druhé. Obě tyto 
skupiny jsou specifi cké jak svými (různými) praxemi, sociální organizací 
apod., tak i (stejnou) substancí, kterou je v obou případech heroin. Typic-
kého, a tedy i v tomto případě nejčastějšího klienta, pracovníci popisují 
jako:

„chlap, je mu 27, je to Romák, bere heroin (...). Když chce bejt 
sjetej, tak bere peří a myslí si, že je čistej. Pravděpodobně už byl 
v Anglii (...) Ten klient... bydlí... často bydlí ještě s rodičema, ur-
čitě už má několik dětí, který jsou různě postrkaný, že některý 
jsou prostě na sociálce, některý v nějakým ústavu, některý má ... 
většinou je s partnerkou ... i když většinou ne, ale jako takovej 
ten střední úplně asi jo, žije s partnerkou, jeho vztah je jako 
dlouhodobej a ta partnerka samozřejmě bere, šlape, on ji pase, 
oba kradou, takhle jako nějakým způsobem si vydělávaj.“ (pra-
covník, Ulice, 21.8. 2010, Plzeň)
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V případě MCHP, tedy jediné organizace explicitně zacílené na tvz. 
bezdomovce, se lze setkat se dvěma skupinami klientů: „polobezdomovci“ 
a „bezdomovci“. Rozdíl mezi těmito klienty je zejména v tom, že první sku-
pina je tzv. bez domova krátkodobě, zatímco druhá je „bez domova“ dlouho-
době. Jak naznačuje následující odstavec, obecně převládají tzv. polobezdo-
movci, kteří se nacházejí v následující životní situaci:

„tak já bych spíš popsal takovou typickou situaci, v jakým stavu 
sem valná většina těch našich klientů přichází velmi často. Ob-
vykleji je to tedy muž než žena. Těch žen je tak 15, 20 procent 
z celkový tý bezdomovecký populace, a často teda je to člověk, 
kterej nemá doklady, aktuálně. Někde ztratil občanku nebo něco 
podobnýho. Nemá často žádnej pravidelnej legální příjem, má ně-
jaký zdravotní potíže a trpí duševní chorobou, alespoň na úrov-
ni nějaké poruchy osobnosti. Má větší či menší fyzický potíže. 
No a většinou teda už je jakoby v tý situaci toho bezdomovce 
nebo já řeknu napůl bezdomovce, řádově spíše roky než měsíce 
nebo týdny.“ (pracovník, MCHP, 25. 10. 2010, Plzeň)

Na rozdíl od předchozích organizací byl pracovník ČvT indiferentní k ja-
kýmkoli kategorizacím. Důvodem toho je především široce pojaté spekt-
rum poskytovaných služeb, které je v podstatě schopné pojmout kohokoliv. 
Klien ty služeb jsou tak osoby, jejichž společným atributem je pouze motiva-
ce řešit svou situaci – obvykle dluhy, nezaměstnanost atp. 

Jak ale pracovníci poznají, že daný klient je legitimním žadatelem o služ-
bu? Jinými slovy: jak rozeznají, že klienti spadají do vymezené cílové sku-
piny? Na již uvedených vlastnostech a významech přisouzených typickým 
klientům si lze povšimnout, že pracovníci v takových situacích využívají 
různorodých praktických kritérií. V případě všech pracovníků a všech orga-
nizací nicméně hrají zásadní roli zejména dva navzájem provázané aspekty. 
Obvykle byly popisovány coby „známost“ (klientů, komunity, situace atp.) 
či „zkušenost“ na jedné straně a „zájem o službu“ na straně druhé:

„identifi kace klienta, jo? My se poznáme nebo prostě jako po-
dle prvního pohledu my poznáme lidi, který prostě berou a jsou 
v nějakým stavu, ale jsou zřejmě. To není nijak průkazný, to je 
cit, ale většinou nemám tu potíž v tý komunitě v tom, že on nás 
zná a když přichází novej klient, tak přichází v rámci komuni-
ty, jo, protože my už se dost dlouho pohybujeme na stejnejch 
místech, ve stejnejch časech a to je takovej jakoby náš základ 
práce.“ (pracovník, Ulice, 21. 8. 2010, Plzeň) 
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Pracovníci v tomto ohledu zdůrazňují jejich obeznámenost se situací, 
v rámci které se jejich klienti nacházejí, a zároveň i s jednotlivými klienty 
samotnými. Tato známost situace je popisována jako základní předpoklad 
jejich práce. Dalším základním východiskem je samozřejmě zájem ze strany 
klientů o poskytované služby. Ten je svého druhu conditio sine qua non jak 
jejich známosti ze strany pracovníků, tak i jejich konkrétní identifi kace. 

Při refl exi procesu identifi kace klienta, resp. jedinců spadajících do cí-
lové skupiny dané organizace, pracovníci jmenovali několik základních kri-
térií, které jim k identifi kaci slouží. U výše uvedených popisů typických 
klientů si lze povšimnout, že téměř ve všech případech je hlavním kritériem 
identifi kace zjev daného jedince. Nejčastěji jde o specifi cké oblečení, pleť 
či tělo a jeho různé části (např. ruce). V případě dvou k-center je dalším 
důležitým kritériem typický zápach. Jeho prostřednictvím lze nejenom roz-
poznat klienta organizace od ne-klienta, ale také „bezdomovce“ od „narko-
manů“. „Bezdomovci“ jsou typičtí zápachem moči, zatímco „narkomani“ 
„chemkou“ (tzn. chemikáliemi spojenými s nitrožilním užíváním drog): „tak 
tam je víc cejtit ta chemka nebo tak a ten bezdomovec víc smrdí tou močí 
a to je fakt“ (pracovnice, Point 14, 27. 8. 2010, Plzeň). Zvláštní postavení 
v identifi kaci klientů zaujímá Charita. Jelikož jsou její služby určené pro 
osoby bez přístřeší, resp. „bezdomovce“, pracovníci rozeznají své klienty 
tak, že jim jednoduše poskytnou své služby, protože „my to nezjistíme nijak 
jinak, než že to ten dotyčnej o sobě tvrdí, jo,“ (pracovník, MCHP, 25. 10. 

Tabulka 1. Cílové skupiny, typy klientů a kritéria jejich identifi kace

 CPPT, 
o. p. s.

Point 14 MCHP Ulice – Agentura 
sociální práce, 

o. s.

Člověk v tísni – 
pobočka Plzeň, 

o. p. s.

Cílové 
skupiny

uživatelé 
drog 

a jejich 
blízké 
osoby

závislí 
na drogách

osoby bez 
přístřeší

osoby závislé 
na nelegálních 

návykových 
látkách 

a osoby živící 
se prostitucí

osoby sociálně 
vyloučené

Kritéria 
identifi kace

zjev, 
zápach 

zjev, 
zápach

zájem 
o službu

zjev zjev, místo

Typy 
klientů

„výměny“, 
„kontaktní 
místnost“

„drogoví“, 
„alkoholici“

„polo-
bezdomovci“, 
„bezdomovci“

„prostitutky“, 
„Romové“, 

„z bytů“

–

Zdroj: vlastní rozhovory s pracovníky.
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2010, Plzeň). Jedním pracovníkem k-centra bylo také poznamenáno, že je-
jich klienti (tj. uživatelé drog) bývají obvykle mladší ročníky, proto kritériem 
jejich identifi kace bývá rovněž odhadovaný věk. 

Dle principu specializmu se jednotlivé služby a jejich pracovníci zamě-
řují buď na bezdomovce (resp. „osoby bez přístřeší“ či „osoby v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení“), nebo narkomany (resp. „oso-
by ohrožené závislostí na návykových látkách“), tedy přijímají klasifi kační 
systém medicínsko-terapeutické perspektivy. Na základě uvedeného popisu 
lze ale identifi kovat nejen rozdíly mezi jednotlivými organizacemi a jejich 
cílovými skupinami (resp. jejich klienty), ale i některé specifi cké katego-
rie klientů, které naopak organizace sdílí. Různě zaměřené organizace to-
tiž mají mnohdy podobnou, ne-li stejnou klientelu. První takovou kategorii 
tvoří někteří klienti z „kontaktní místnosti“ organizace CPPT a „alkoholici“ 
a „drogoví“ organizace Point. Je velmi pravděpodobné – a sami pracovní-
ci na to poukazují – že existuje i celá řada jedinců, kteří navštěvují obě 
organizace souběžně. Do této kategorie lze zahrnout i některé „sociálně 
vyloučené“ jedince využívající služby ČvT. Druhou skupinou jsou klienti 
„polobez domovci“ a „bezdomovci“ z MCHP a někteří „sociálně vyloučení“ 
klienti z ČvT. Poslední z těchto kategorií tvoří klienti „výměn“ organizace 
CPPT a klienti z „bytů“ Ulice. Existují-li tyto relativně homogenní kategorie 
klien tů, či dokonce navštěvují-li ti samí lidé různé organizace, kdy se přesně 
jedná o „bezdomovce“ a kdy už o „narkomany“? Jak tento problém refl ektují 
pracovníci v rámci své organizační praxe?

Představa „klasického bezdomovce“ v praxi organizací 
Medicínsko-terapeutická perspektiva a její klasifi kační systém nepřed-

stavují jedinou diskursivní perspektivu, která strukturuje organizační 
 praxi. Vedle ní lze identifi kovat další dvě, jež nazývám: (1) neoliberální 
a (2) praxeologická.11) Jaký je jejich vztah a která z nich je dominantní?

Z empirického materiálu lze usoudit, že dominantní představou, která 
obecně strukturuje organizační praxi, je obraz tzv. „chronického“, „sku-
tečného“ či „klasického“ bezdomovce. Tato představa je součástí per-
spektivy, kterou zde nazývám neoliberální. Jak bylo zmíněno, do popředí 
různých diskursů se dostává již od druhé poloviny 90. let, ale mnohem 
více až po roce 2000. Představa byla v USA původně znovuoživena ad-
ministrativou prezidenta Bushe, přičemž čerpá ze staré geografi cké ima-

11)  Domnívám se, že tři diskursivní perspektivy (neoliberální, medicínsko-terapeutická, praxeologická) a je-
jich klasifi kace jsou do značné míry analogické tripologii Pierra Bourdieua doxa, ortodoxa a heterodoxa 
(Bourdieu 2005: 159–170).
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ginace hobobezdomovce – potulného a mentálně nemocného muže (Del 
Casino – Jocoy 2008; Willse 2010 atd.). V kontextu neoliberálních USA 
označuje neautonomního, nezodpovědného, neefektivního a neproduktivní-
ho muže. Zároveň ale není vymezený na základě času stráveného na ulici, 
jak tomu bylo mezi 70. a 90. lety, ale (opět) na základě defi citu schopností 
a  rodiny.12) 

V kontextu postsocialistické České republiky se jedná o postaršího, 
většinou vousatého muže s dlouhými vlasy, který nosí staré, obnošené a 
špinavé oblečení. Zdržuje se kolem vlakových nádraží, různých konzumů 
či supermarketů či případně v rušných ulicích města. Posedává na lavičkách 
nebo jinde v rámci veřejných prostorů. Dle této obecné představy si takový 
člověk za svou si tuaci z větší části může sám a většinou nestojí o změnu 
a nechce svůj současný stav řešit. Jenom přežívá.

„Tak jako já bych řekla, že bezdomovec, mám v hlavě, ano to je 
alkoholik, kterej vlastně nic nechce, ani nechce moc změnu 
a vlastně je mu dobře, je mu dobře, když se vyspí a pak si vlastně 
sežene, vlastně nechce žádnou změnu a vlastně upadá do toho 
pití víc a víc, to je pak, že to mám v hlavě, co to je bezdomovec.“ 
(pracovnice, CPPT, 16. 8. 2010, Plzeň)

Na analogickou představu poukázali také Watson a Ausberry, když ve své 
práci poznamenali, že 42 % dotazovaných žen z celkového počtu 103, ač-
koliv přechodně pobývaly v hostelu nebo byly v kontaktu s agenturou pro 
bezdomovce, samy sebe nedefi novaly jako bezdomovkyně. Vysvětlují to na 
jedné straně individuální podstatou defi nice bezdomovectví a na straně dru-
hé v té době aktuální představou bezdomovce, kterou měly respondentky 
„v hlavě“, a to v podobě „malého starého muže se sáčky na botách“ (Wat-
son – Ausberry 1986: 106). 

Navzdory této neoliberální, ale i medicínsko-terapeutické perspektivě 
pracovníci obvykle poukazují na úskalí rozlišování obou problémů, tedy 
bezdomovectví a narkomanie. V takovém případě mobilizují perspektivu, 
kterou zde nazývám perspektivou praxeologickou. Ta vychází z praktických 
znalostí každodenní reality a předpokládá mezi „bezdomovci“ a „narko-
many“ provázanost. Jedná se o klasifi kaci, která je nejvíce inkluzivní, tzn. 
zahrnuje nejvíce jedinců, a heterodoxická, implikující odlišná a protiklad-
ná přesvědčení. Pracovníci se totiž shodují, že (klasičtí)  bezdomovci jsou 

12)  V průběhu moderní historie bezdomovectví byli tradičně za bezdomovce považováni právě jedinci bez 
rodiny a blízkých (Vašát 2012b). Teprve od druhé poloviny 70. let se v USA a západní Evropě instituciona-
lizovala forma bezdomovectví tzv. „bez střechy“ (rough sleepers).
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 téměř ve všech případech také alkoholici, a měli by být tudíž pojímáni rov-
něž coby uživatelé drog. To platí také pro uživatele drog. Jejich značnou 
část lze rovněž označit coby „bez domova“ či „bez přístřeší“:

„no, my právě máme problém s tim, jak jako to rozdělovat, 
že jsou ještě, že jsou to naši klienti a ne vyloženě bezdomovci, 
který odkazujem třeba do Františka. Tak tam je to těžký, proto-
že, že jo, většinou každej bezdomovec chlastá, a tudíž by jako 
spadal sem, ale protože bysme na to kapacitně nestačili.“ (pra-
covnice, Point, 27. 8. 2010, Plzeň)

„jo já bych řekla, že jo, oni v podstatě ty drogový jsou taky bez-
domovci, nebo tahle skupina, co chodí na tu kontaktku, když 
squat nebudeme brát jako domov.“ (pracovnice, CPPT, 16. 8. 
2010, Plzeň)

I z tohoto důvodu vnímají pracovníci velmi často „klasické bezdomovce“ 
jako klienty „hraniční“, tzn. klienty, u kterých není úplně jasné, zdali spadají 
do cílové skupiny, či nikoliv. „Klasičtí“ bezdomovci jsou jimi v případě obou 
k-center13):

„takže jedna věc jsou hraniční klienti, který máme jakoby hlavní 
cílovou skupinu, a pak máme klienty, u kterých se zjistí, že ne-
jsou uživatelé nelegálních drog, ale stejnak s nima pracujem. 
Takže to je jedna skupina hraničních klientů: (…) alkoholici nebo 
vyloženě bezdomovci, bez užívání drog.“ (pracovník, CPPT, 
13. 8. 2010, Plzeň)

Jaké jsou ale konkrétní důsledky oné dominantní představy „klasického 
bezdomovce“? Domnívám se, že na základě této představy jsou tzv. „klasič-
tí bezdomovci“, resp. jedinci, kteří odpovídají této představě, pracovníky 
k-center systematicky znevýhodňováni, což může přispívat k jejich margi-
nalizaci. Jsou totiž buď vystavováni specifi ckému zacházení, nebo jsou rov-
nou odmítnuti coby klienti nespadající do cílové skupiny: „sem občas někdy 
zabloudí nějakej děda, tak ho pak zase odkážem někam jinam na nějakou 
charitu, polívku mu uděláme, řekneme, že je to výjimečný, takže takhle“ 
(pracovník, Point, 27. 8. 2010, Plzeň). Jak a kdy k tomu dochází?

13)  Jen pro úplnost, v případě ČvT jsou „hraničními“ klienty jedinci, kteří jsou schopni nabízené služby 
 obstarat sami, v případě MCHP jsou jimi jedinci mimo EU. V případě Ulice se pak vyloženě „hraniční klienti“ 
nevyskytují. 
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Dle rozšířeného předpokladu individualismu, který je součástí jak neo-
liberálního projektu, tak i medicínsko-terapeutické perspektivy, jsou jak 
bezdomovci, tak i narkomani odpovědní za svou situaci a často jsou za ni 
také morálně obviňováni. Na rozdíl od bezdomovců jsou ale narkomani hod-
ni „léčby“, tedy spadají do kategorie, jež bývá sociálními vědci označována 
coby „potřební chudí“ (tzv. undeserving poor), tj. jedinci, kteří jsou hodni 
péče (blíže k tomu viz následující kapitolu). Několikrát bylo již naznačeno, 
že důležitými kritérii jsou zde (1) vzhled jedinců odrážející se v přisuzova-
ném věku a (2) aktivita/pasivita daných jedinců. Převážně mladší uživate-
lé drog jsou chápáni coby aktivní jak ve smyslu své současné situace, tak 
i ve volbě služeb, které chtějí využívat. Pro mladé uživatele drog tak není 
problém, když nechtějí „pracovat na své změně“, protože v jejich případě 
je akceptovatelné, chtějí-li využívat pouze (pasivních) služeb typu polévky, 
sprchy, odpočinku atd. Jak komentuje pracovník Pointu, cílovou skupinou 
jsou pro ně jedinci, kteří jsou „závislí na drogách, který maj nějakej pro-
blém, chtěj ho řešit, popřípadě nechtěj, ale snažíme se jim ňák jako…“ (pra-
covník, Point, 27. 8. 2010, Plzeň). V případě „klasických bezdomovců“ je si-
tuace zcela jiná. Ačkoliv jsou pojímáni coby aktéři v kontextu jejich životní 
situace, z hlediska volby služeb to tak již není. Tuto skutečnost velmi dobře 
ilustruje následující úryvek: 

„Pokud přijde, pokud prostě ten klient přijde a mně se nezdá ten 
klient, že by to byl vůbec případ, kterej vůbec chtěl něco řešit, 
kterej by vůbec chtěl pracovat s náma, prostě nemá zájem, tak 
ho prostě odesílám na charitu. Jako nabídnu mu ty služby, ale po-
kud opravdu nechce, přišel opravdu jenom na tu polívku a on to 
nakonec i sám řekne, že já třeba kolikrát prostě, když už to, tak 
přijdu a řeknu, proč jste vlastně přišli k nám, co vás sem přivádí? 
S čim potřebujete pomoc? A on řekne, já jsem přišel na polívku, 
tak je to jasný.“ (pracovník, Point, 27. 8. 2010, Plzeň)

Rozhovory s pracovníky organizací odkryly zejména jednu zásadní sou-
vislost. Stejně jako byla v minulosti kategorie chudých úzce provázána s ka-
tegorií duševně nemocných (Marvasti 2003), současná představa „uživatele 
drog“ či „narkomana“ je konstruována vždy ve vztahu k představě „osoby 
bez přístřeší“ či „bezdomovce“ a naopak (nehledě na to, o jaký typ klasifi -
kace a představy se jedná). Tato skutečnost pak výrazným způsobem ovliv-
ňuje organizační praxi, zejména praxi obou k-center. Představa „klasického 
bezdomovce“ je expresí neoliberálního projektu ve sféře aktérské, resp. 
organizační praxe, v jejímž rámci je neoliberalismus vtělený do aktérských 
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dispozic (Hilgers 2012). Neboli:  představa „ klasického“ bezdomovce struk-
turuje praxi organizací tím, že funguje – na rozdíl od medicínsko-terapeu-
tické a praxeologické perspektivy – coby klasifi kační schéma na nevědomé 
habituální úrovni. 

Diskuse a závěr
Ve své slavné stati Subjekt a moc Michel Foucault píše: „[d]nes se stává 

stále důležitější zápas proti formám podrobování – proti submisivitě sub-
jektivity – přestože zápasy proti formám dominance a vykořisťování nezmi-
zely.“ (Foucault 2003: 203) Na jednu takovou subjektivitu – subjektivitu 
bezdomovce – se zaměřoval tento text. 

Na základě analýzy získaného empirického materiálu nebyla odhalena, 
jak by se na první dojem mohlo zdát, jedna sdílená představa bezdomovce, 
ale představy tři. Každá z nich tvoří součást specifi cké diskursivní perspek-
tivy. Jde o perspektivu: (1) praxeologickou, (2) medicínsko-terapeutickou, 
(3) neoliberální. Perspektiva praxeologická vychází ze znalosti každodenní 
praxe a předpokládá mezi „bezdomovci“ a „narkomany“ provázanost. Jedná 
se o klasifi kaci, která je nejvíce inkluzivní, tj. zahrnuje nejvíce jedinců, a he-
terodoxická, tj. implikuje odlišná a protikladná přesvědčení. Perspektiva 
medicínsko-terapeutická vychází z principu specializmu, který klasifi kuje 
problémy a jedince na osoby bez přístřeší/bezdomovce a uživatele návyko-
vých látek/narkomany. Poslední perspektivou je perspektiva neoliberální. 
Ta předpokládá existenci „klasického bezdomovce“, tedy osoby postarší, 
vousaté a zároveň neaktivní. Všechny tři perspektivy ovlivňují  organizační 
praxi. Zvláštní roli ale sehrává perspektiva neoliberální.

„Klasičtí bezdomovci“ jsou totiž legálně diskriminováni. Klienti, kteří, 
ačkoliv mají stejné strategie a jsou v identické životní situaci, neodpovída-
jí výše zmíněné představě, mohou dlouhodobě využívat nabízené služby 
i v případě, že jsou „pasivní“. Naopak klientům, kteří vizuálně odpovídají 
představě „klasického bezdomovce“ a zároveň jsou „neaktivní“, je služba 
odepřena, v lepším případě je jim poskytnuto jednorázově jídlo. Klienti, 
kteří kores pondují s představou „klasického bezdomovce“, jsou tak insti-
tucionálně marginalizováni. Tuto skutečnost text vztahuje k paralelním 
a komplementárním socioekonomickým procesům a konstelacím v podobě 
postsocialismu a neoliberalismu. V případě postsocialismu jde především 
o slabší roli neziskového sektoru při vytváření veřejných politik, zatímco 
v případě neoliberalismu o dominantní represivní sociální a lokální politiku.

Oprávněně se lze domnívat, že představa „klasického bezdomovce“ 
je rozšířená v celé dominantní společnosti a sehrává svou roli dnes a denně. 
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Bezdomovci, kteří nedokážou vyhovět dominantním ekonomickým a socio-
kulturním představám spojeným s tržní konkurencí a důrazem na osobní 
odpovědnost, jsou společensky marginalizováni a stigmatizováni (srov. Go-
ffman 2003). Jsou jim připisovány negativní atributy v podobě alkoholis-
mu, zlodějství či duševní nemoci, což se v praxi projevuje ve lhostejnosti 
a přehlížení ze strany členů dominantní společnosti a represi a kriminali-
zaci ze strany státního/penálního aparátu (Vašát 2012a; Hejnal 2013a). 
Bezdomovci sami jsou pak viněni za svou životní situaci a morálně je jim 
odepřen nárok na sociální pomoc. Často všude tam, kde je užito slova „bez-
domovec“, je implicitně mobilizována právě tato představa. Odtud všechny 
rozpaky nad demografi ckými změnami tzv. populace bezdomovců. Omel-
ková (2005) například ve své studii shrnující výsledky prvního monitorin-
gu bezdomovců v ČR uvádí tzv. „závažnou skutečnost“: více než 23 % žen 
bezdomovkyň tvoří mladší ročníky, tzn. ženy do 25 let. Do jaké míry to ale 
je závažná skutečnost? Nezrcadlí se náhodou v této informaci rozpor se 
(sociální) představou „bezdomovce“?

Osoby využívající sociální služby jsou nuceny přijmout medicínsko-tera-
peutickou klasifi kaci a zároveň neoliberální představu „klasického bezdo-
movce“ za svou vlastní, chtějí-li nadále tyto služby oprávněně čerpat – do-
minantní kategorizace/klasifi kace se tak stávají součástmi jejich identity. 
Identity jsou obecně v současných společnostech záležitostí právě různých 
organizací (Gubrium – Holstein 2001), přičemž poskytovatelé sociálních 
služeb jsou těmito organizacemi par excellence. V rámci nich totiž dochá-
zí nejen ke konstrukci těchto tzv. problémových identit (tzn. identit těch 
jedinců, kteří se potýkají se životní situací, která je v dané společnosti – 
a mnohdy i daným jedincem – chápána jako „problém“), ale tyto identity 
jsou v rámci organizační praxe – jejich rutinizací, mnohdy až ritualizova-
né povahy – fi xovány v tělech aktérů. Wright v tomto duchu píše: „[j]azyk 
nám zprostředkovává svět, ale žité tělo v rámci socio-fyzického prostoru 
ve své materiální realitě je to, co sociálně uchopuje diskursivní formace.“ 
(Wright 1997: 60) Jeden z mých informátorů (a zdaleka není jediný) napří-
klad přijímá označení a identitu medicínsko-terapeutického „bezdomovce“ 
i přesto, že by podle této perspektivy za bezdomovce s největší pravdě-
podobností označen nebyl (bydlí na ubytovně, je ženatý, má čisté oblečení 
apod.). Přijetí takové identity se váže na možnost generovat příjem pro-
střednictvím prodeje Nového Prostoru. Ve své fi nální naturalizované podo-
bě nejsou ale tyto identity či subjektivity těmi, kteří se podílejí na jejich 
konstrukci/fi xaci, ani jejich samotnými nositeli vnímány a rozeznávány jako 
něco „nepřirozeného“ či „umělého“. Specifi cká tělesnost těchto jedinců – 
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částečně odlišná od tělesnosti ostatních lidí – je pak zpětně pojímána jako 
jejich inherentní vlastnost a distinkce. 

S ohledem na skutečnosti zmíněné v této kapitole, které v zásadě kores-
pondují s předchozími částmi knihy, je proto nutné se systematicky věnovat 
výzkumu odhalujícímu skryté, často institucionálně reprodukované nerov-
nosti. Dle Casina a Jocoy by se měl současný výzkum zaměřit zejména 
na dvě agendy: (1) implikaci nové formy subjektivity „chronického bezdomov-
ce“ na poli praxe a tvorby sociálních programů a (2) rezistenci bezdomovců 
vůči této subjektivizaci. Zdá se totiž, že politické programy a konkrétní opat-
ření se stále častěji přiklánějí k represivnímu modu zacházení s bezdomov-
ci. V následující kapitole bude popsána sociokulturně vytvářená představa 
bezdomovce coby „klienta represe“, legitimizující dílčí aspekty neoliberál-
ního projektu.
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