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1. TYPOLOGIE KLIENTŮ

1.1 Druhy klientů

 klient, který  “to”  chce s pracovníkem vyřidit .

 Klient, který “si to” chce s pracovníkem vyřídit. 

1.2  “ Obecné” typy klientů

 stěžovatelé
 neodbytní
 pasivní
 manipulátoři
 cholerici
 hrubiáni
 chladní, necitliví
 tvrdě asertivní, neústupní

1.3  Komunikační nástroje při práci s klientem a v obtížných situacích :

 dovednost řešit konflikt,

 praktická asertivita - jednání, myšlení, techniky,

 věcný přístup,

 přizpůsobivost, 

 změna postojů,

 empatický přístup, empatické naslouchání,

 kladení správných otázek,

 citlivá slovní sebeobrana

 pozitivní myšlení,

 duševní hygiena, rozvíjení psychické odolnosti, prevence stresu. 
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1.4  Příklady obtížných komunikačních situací.

Klienti přicházející na úřad:
 klient je nespokojen s rozhodnutím pracovníka, který byl proveden podle pravidel a 

vyvolává rozhořčenou diskusi, nemá zájem o věcný a korektní způsob jednání,
 klient je nedočkavý, neklidný a při jednání se projevuje cholerickým až agresivním 

způsobem, je vztahovačný a vše bere příliš osobně,
 klient nerespektuje požadavky a při upomínání nebo při ukončení jednání, z výše uve-

dených důvodů, se projevuje agresivním způsobem,
 klient se snaží s pracovníkem průhledně manipulovat, „mlží“, lže, zatajuje, diví se a 

nemá snahu o přímé věcné jednání, na přímé otázky hledá vyhýbavé odpovědi,
 klient se snaží ovlivňovat pracovníka emocemi, snahou o vyvolání lítosti, což může 

přejít v obviňování, 
 klient nechce čekat, nadává, obviňuje pracovníky, že jim všechno dlouho trvá, chová 

se neslušně,
 klient chladným způsobem nerespektuje nabízená řešení a hrozí stížnostmi,
 klient nechce přijmout odpovědnost za své chování a neustále vyvolává nová jednání, 

na kterých není schopen se domluvit, přijmout odpovědnost nebo rozhodnutí,
 klient hrozí, že využije vlivu určitých osob nebo skupin,
 klient neustále hledá „kličky“ a maří jednání novými i nelogickými důvody, 
 klient stále kritizuje některá rozhodnutí,  chová se rozhořčeně, nechce si nechat nic 

vysvětlit, chce hlavně prosadit svůj názor,
 klient (mnohdy inteligentní) se chová klidně, promyšleně, sebevědomě, bez emocí a 

snaží se vést jednání podle svého scénáře a dosáhnout rozhodnutí podle svých před-
stav. Využívá promyšlených argumentů, tlaků, podmínečnosti, ovlivňování apod.

 klient – sebevědomý, chová se chová hlučně, např. telefonuje a přitom nerespektuje 
soukromí druhých osob, chová se jako by byl v místnosti sám….

 klient se snaží při řešení svých problémů využít tzv. sousedských vztahů a dožaduje se 
„protekce“, hraje to na „vždyť se tady všichni známe“ a nechce pochopit, že to nejde. 
Snaží se vyvolat v pracovníkovi pocit sounáležitosti. 

 klient následně pomlouvá,  roznáší  nepravdivé informace,  vytváří  kolemsebe obraz 
spravedlivého v boji proti těm „co jsou na vedení“.

Sociální pracovníci (SP):
 SP se snaží vždy o korektní a slušný způsob jednání, což někteří klienti zneužívají k 

manipulaci, nátlaku nebo k ovlivňování. SP to stojí stále více psychických sil, někdy 
propadá skepsi, že „je to hrozné, jak se někteří lidé chovají“. 

 SP nechce využívat jenom svých pravovmocí a kompetencí a má snahu o domluvu, ale 
někdy je to nad jeho schopnosti a tak se rozhodne, že jediným prostředkem je „záko-
ný“ postup. Je však nespokojen a někdy až frustrován. Klient může mít pocit, že nena-
chází „lidský přístup“.                                  3

Zřetel s.r.o.  Zvonařka 14, 617 00 Brno   tel.: +420 734 839 966 (po – pá 7:30 – 15:00)        e-mail: info@zretel.cz 
IČ: 28335775,  http://www.zretel.cz



 SP je vystaven tlaku výmluv a zbytečností a někdy, pod tíhou „nelogických“ argumen-
tů vnese do jednání s klientem „osobní“ způsob a chování, což může mít za následek 
konflikt s klientem. SP v tomto případě přestává brát klienty takové, jací jsou, a ne-
dokáže se povznést nad problém. 

 SP nemá na nově vznikající situace standardní komunikační vybavení a pociťuje neklid 
a nervozitu. Používá tedy formu osobního odstupu. Klient může mít pocit chladného 
chování.  

 SP se dostávají do osobního konfliktu, který vyvolává nežádoucí situace a může ohro-
zit  vzájemnou  spolupráci.  Nejsou  dodržována  pravidla  tolerance,  asertivity  a 
vstřícnosti, někteří berou vztahové záležitosti příliš osobně,  

 SP si neví rady s některými zlozvyky svých kolegů a tak začíná být závislý na jejich 
chování, což může časem vést ke konfliktním situacím. Chybí snaha o věcné a přímé 
řešení situace, neznalost asertivních pravidel,

 SP se pod neustálými změnami chování klientů uchýlí do tzv. ulity a volí chladnější až 
neosobní jednání. Výsledkem může být špatná nálada a frustrace ze zaměstnání.

 SP začne emočně i pocitově podléhat neustálému řešení obtížných a náročných situa-
cí  a začnou se projevovat  syndromy stavu vyhoření.  Klient může mít pocit,  že za-
městnanec je unavený a nervózní, což některé typy osob mohou opět zneužít.

 SP špatně spí a do zaměstnání chodí s pocity nervozity až úzkosti „co zas bude“ a při 
komunikaci s klienty, kolegy, nadřízenými se projevuje nejistě a pro svá rozhodnutí 
potřebuje více času a více konzultací. Klient může mít pocit, že zaměstnanec působí 
nejistě a začne zkoušet různé způsoby manipulace.

 SP zvolil „úřední“ způsob jednání, nekompromisní rozhodnutí, hlasitý a jasný projev. 
Je jasně pánem situace a jednání je vždy podle jeho scénáře. Korektně jedná s tím, 
kdo chce spolupracovat, je ochoten pomoci tomu, kdo projeví dobrou vůli, je tvrdý 
k těm, kteří to „na něj zkouší“. U klientů vyvolává tento způsob chování přirozený re-
spekt. Většina klientů ví, co může o SP očekávat.

 SP mluví potichu, při problémech není schopen výraznějšího projevu, což mohou ně-
kteří agresivnější klienti zneužít. SP je pak nucen používat jiný, pro něj nepřirozený 
způsob jednání, což ho může uvádět do nepříjemných pocitových stavů.
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2. ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ

Definice konfliktu:

Ostrý spor, střet a to verbální či brachiální, srážka, rozkol, nesouhlas, neshoda, rozpor
protichůdných a nutnost volby mezi nimi.

Situaci tvoří celkový stav, komplex hmotných a nehmotných okolností v daném časovém
úseku, dané psychické a sociální rozpoložení. Konflikty jsou pravidelně provázeny stresem.

2.1 Příčiny konfliktů

5
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2.2 Co podporuje vznik konfliktu

Příklad:

„Chci, abys byl jako já, takže přizpůsobit by ses měl ty.“

„Chci, aby ses změnil, abys jednal jako já, abys přijal moje normy.“

Jestliže vnucujeme své hodnoty někomu jinému, odmítáme jeho hodnoty a
popíráme jeho potřeby, vytváříme tím konflikt.

Jestliže nán někdo jiný vnucuje své hodnoty, odmítá naše hodnoty a popírá naše
potřeby, vytváří tím konflikt.

2.3 Druhy konfliktů

 Vnitřní konflikty (intrapersonální)
             Jedná se o konflikty týkající se cílů, morálních otázek, rozhodnutí nebo váhání.

 Meziosobní konflikt (interpersonální)
             Dochází k nim mezi 2 nebo více osobami. Oba prožívají interpersonální konflikt.

Vznikají na několika rovinách:

 Věcná rovina (týká se obsahu, cílů, které chtějí strany konfliktu dosáhnout).

 Emocionální (vztahová) rovina (odráží psychické potřeby a emocionální rozložení ve 
vztahu mezi stranami konfliktu – čím je vztah mezi stranami konfliktu užší, tím je 
vztahová rovina významnější).

 Hodnotová rovina (promítá základní postoje, hodnoty účastníků konfliktu).

Dělení podle tendencí:
- Konflikty představ se projevují tím, že jedna strana má na mysli něco jiného než strana
  druhá. Jeden z účastníků bere věc vážně a druhý s humorem. To se často stává při střetu
  podřízeného s nadřízeným.

- Konflikty názorů se liší tím, že obě strany mají stejnou představu o pravidlech, ale rozdílný
  názor na jejich aplikaci.

- Konflikty postojů jdou ještě dále, od předchozích se liší svým emočním zabarvením.

- Konflikty zájmů vycházejí nejvíce z motivačního hlediska. Bývají to střety o něco, o nějaký
  předmět s možným výsledkem: buď já, nebo on.
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2.4 Vývoj a průběh konfliktu

4
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2.5 Důležité zásady pro řešení (prevenci) konfliktů

 Proti tlaku (konflikt, nedorozumění, manipulace, agrese a další…) nevytvářejte pro-

titlak! 

 Při jednání s problémovým jedincem se soustřeďte na věcnou stránku problému!

 Abyste získali nadhled nad problémem, neberte názory protistrany osobně!

 vždy  se  pokuste  zaujmout  asertivní  a  věcný  postoj  –  přímo,  jasně  (citlivě)  a  s 

otevřenými otázkami!

 berte lidi (klienty) v jejich názorech takové, jací jsou, mají na svůj názor právo. My 

máme to právo také!

 představu vždy zaměřte na hledání vyřešení situace ne na hodnocení osobnosti klien-

ta. Jak ve slovech, tak v myšlenkách.

 výše uvedenými postoji si vypracujte silnou psychickou odolnost!

 pro vyřešení  složitého problému (konfliktu)  přijměte nejlepší  řešení,  byť  by  zdálo 

jakkoli tvrdé!
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2.6 Předcházení konfliktu - hledejme výhodná řešení
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2.7 Praktická asertivita - techniky

Asertivní NE
Říkáme:
,,NE” nebo ,,nechci”,
případně: ,,ne, tímto způsobem to nelze řešit” a nic nepřidáváme,

nebo velmi zdvořile dodáme: “ano, rozumím, co říkáte, ale tímto způsobem to nebudeme
řešit...” přidáme vstřícnost “..poslouchám vás velmi pozorně, chápu vaše obavy, nicméně
musím ...“

Vyjadřujeme empatii a respekt k osobě, ale neomlouváme se.
,,Chápu, že to nutně potřebujete (chápu vaše důvody), ale my to nyní nebudeme řešit.”....tuto
záležitost, z důvodů, které již znáte, nebudeme znovu projednávat”....

Otevřené dveře
Souhlasit s každou pravdou

Důležité je poslouchat.
V případě kritiky bud’te ochotni přijmout odpovědnost, aniž přijměte vinu.
,,Máte pravdu, mělo to být již projednané.” ,,To dává smysl, byl bych rád kdyby...”
,,Zkontroluji tu situaci a zjistím...” ,,Nejsem si jistý, kdo vám podával tu zprávu,
ale zjistím..” ,,Máte pravdu, k takové situaci by nemělo docházet.” ,,Souhlasím, že něco
musíme okamžitě udělat, abychom..”

Empatické naslouchání
Vcítění, akceptuji tvé pocity

Nehodnotit pocity druhých. Takové odpovědi nikam nevedou a nepomohou.
Neříkat jim na př: ”..nebuďte smutná.” “..nerozčilujte se. “ “...nedělejte si s tím starosti....”

Parafrázujte, dáváte najevo, že plně rozumíte:
”Chápu to tak, že....” “ Takže já rozumím, že říkáte..” “.. Pokud vám správně
rozumím, říkáte, že..” “.. Vy to tedy vidíte tak, že” “... Z vašeho pohledu..”..”Takže když to
shrnu...”

Negativní dotazování
Pokud jste kritizováni, žádejte o další, upřesňující detaily.

Vždy formulujte věty v 1. osobě:
,,Já stále nevím, kde podle vás dělám chybu?“
,,Vysvětlete mi prosím, kde je podle vás příčina?“
,,Uvědomuji si to, ale kdybyste mi řekla přesně, jak to myslíte?”

Negativní aserce
Akceptovat svoji chybu

Máte právo na to dělat chyby, přiznejte to, akceptujte ji krátce a jasně bez dalších omluv.
“ Ano, stala se chyby, uvědomuji si to.”
,,Je to naše nedopatření, víme o tom. Plně si to uvědomujeme a uděláme nápravu.”
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2.8 Řešení problematických situací způsobem asertivita/vstřícnost

Konkurence
- sleduje své vlastní cíle na úkor ostatních.
Je to přístup založený na síle, kdy uplatňujete takový podíl moci, který potřebujete pro pro-
sazení své pozice.
Konkurence může znamenat, že chráníte svá práva a pozici, kterou považujete za správnou, 
nebo se snažíte vyhrát, protože považujete vítězství za důležité.

Přizpůsobení
- je protikladem konkurence.
Jestliže tento přistup, akceptujete, zanedbáváte své vlastní zájmy, abyste uspokojili  zájmy 
ostatních. Je zde tedy element velkorysosti, dobročinnosti, jestliže posloucháte příkazy něko-
ho jiného, i když se vám to nelíbí, nebo přijmete hledisko někoho jiného.

Vyhýbání se
- vyhýbáte se řešení konfliktu.
Bezprostředně se nezabýváte záležitostmi svými, ani ostatních.
Toto vyhýbání  může mít podobu diplomatického ústupu od problému, který odložíme na 
vhodnější dobu, nebo prostě odchod ze situace, v níž se cítíme ohroženi.

Spolupráce
- vyžaduje, abyste se s další osobou snažili najít řešení, které plně uspokojí obě strany.
To znamená, že musíte velmi pečlivě analyzovat skryté problémy obou, a najít možnost, kte-
rá je bude řešit.
Spolupráce může mít formu analýzy konfliktu, kde se obě strany poučí z názorů toho druhé-
ho. Tím vyřeší danou situaci, v níž by jinak bojovali o zdroje.
Spolupráce může mít také formu snahy najít řešení daného interpersonálního problému.

Kompromis
- cílem je najít vhodné, vzájemně přijatelné řešení, které částečně uspokojí obě strany.
Zůstává uprostřed mezi konkurenci a přizpůsobováním se.
Řeší tedy danou situaci přímějším způsobem než vyhýbání se, ale nezkoumá ji tak hluboce, 
jako spolupráce. Kompromis je dočasná střední cesta.
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2.9. Empatický přístup

Empatie / vcítění označuje porozumění emocím a motivům druhého člověka. 

Schopnost empatie vyžaduje -  umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky.

Je to schopnost pochopit:

 jak a proč člověk jednal tak, jak jednal,

 jaké z toho má pocity, 

 jaký má na kterou věc názor, 

 kdy jedná proti svému přesvědčení,

 kdy se naopak to, jak se chová navenek, plně ztotožňuje s tím, co cítí uvnitř.

Umění empatie znamená:

Oprostit od vlastních hodnot, pocitů, asociací, názorů, předsudků…, a přijmout „ty jeho“
a pokud možno znát jejich příčinu nebo důvod.

Kdy je možné se vcítit?

 při hovoru,

 při jednání,

 při sporu…

Pokud osobu neznáme - všímáme si dalších reakcí a způsobů chování:

 signály, které do okolí nevědomky vysílá – řeč těla (neverbální komunikace),

 status,  který  ona  osoba  zaujímá  -  je  spíše  ustrašená,  podvolená  a  ponížená,  nebo 
dominantní, sebejistá a neohrožená…

 temperament – sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik.

Pokud osobu známe - lze mnohem přesněji určit status i temperament.

 známe zkušenosti a postřehy z minulosti,

 co ji zajímá a s čím se nikdy v životě nesetkala,

 dokážeme určit, proč zaujímá jisté stanovisko a jaké hodnoty jsou pro ni v životě důležité,

 jak bude reagovat na kritiku i jak moc a od koho ji přijme.

Využití empatie (vrozená je vzácnost, lze ji studovat a naučit se ji používat)

- v určitých situacích (jejich volba záleží na každém z nás). 
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3. Typologie uživatelů se specifickým  chováním v sociálních
     zařízeních(výběr)

 Mezi uživatele soc služeb, s nimiž je komunikace a společná práce složitější a kladou 

větší nároky na sociálního pracovníka, patří:

 manipulativní klient,

 agresivní klient,

 klient, který si stále stěžuje, ale přitom odmítá pomoc 

 klient v odporu,

 klient pod vlivem psychoaktivní látky,

 úzkostný klient

 závislý klient

 pedantický klient 

 mlčící klient,

 seduktivní (svádějící) klient

 depresivní klient,

 suicidální klient,

 klient se zdravotním postižením

Podat nějaké návody, jak by se měl sociální pracovník k takovým klientům chovat, se jeví jako 
mimořádně ošidné. 

Rozhodující  je  totiž  konkrétní  situace,  ve  které  se  aktuálně  klient  a  sociální  pracovník 
nacházejí,  celkový  kontext  klientových  problémových  projevů,  zda  ke  kontaktu 
s problémovým klientem došlo v pracovně sociálního pracovníka nebo v jiném prostředí  a 
podobně. 

Jistě  byste  sami  mnoho  případných  ovlivňujících  faktorů  našli  i  sami.  Proto  se  v textu 
omezíme pouze na nejzákladnější zásady, kterých bychom se při práci s takovými klienty měli 
držet.
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Manipulativní klient

Manipulací míníme  úmyslný  vliv  nebo  směrování  k určité  výhodě.  Cílem  manipulace je 
dosažení nestandardní výhody. K manipulování klient využívá: 

 vymýšlení různých podnětů, 
 přemlouvání, obviňování, 
 používání drobných hrozeb, vydírání (napíše stížnosti, půjde za ředitelem apod.)
 podplácení (dárečky, kafíčko apod.), 
 zaplavování řečmi, 
 šarmu, 
 inteligentní taktiky (zdánlivě nevinné rozhovory, lichocení, vyhledávání slabých míst 

apod.)
 a další.

Jak postupovat při práci s klientem s manipulativním způsobem chování.

 Manipulaci musíme v prvé řadě vidět jako klientův nejlepší způsob, jak řešit situaci, 
kterou považuje za výhodnou, ohrožující, vyhovující. 

 Manipulující  chování  mohlo  být  také  u  klienta  v minulosti  podporováno  a 
odměňováno – nutný je tedy i systémový pohled na problém klienta s manipulujícím 
chováním. 

 Hledáme tedy odpověď na to, proč klient manipuluje, jaký z toho má zisk.

 Akceptujeme verbálně i nonverbálně klientův záměr, nejistotu nebo strach. Otevřený 
rozhovor a empatické prostředí pomáhá prolomit ledy a navázat terapeutický vztah.

 Jako efektivní postup se jeví omezení času pro jednotlivá setkání s klientem, jasné 
instrukce,  srozumitelné  a  jednoznačné  verbální  i  neverbální  odmítnutí 
manipulačních  nabídek  bez  jakéhokoli  zaváhání.  Hlídat  ale  musíme,  aby  tato 
vyjádření neměla pro klienta urážlivý charakter.

 Důslednost a formulování pevných hranic a struktury nabývá ještě většího významu, 
pokud je manipulativní chování klienta spojeno s jeho závislostí na psychoaktivních 
látkách či pokud se jedná o asociální osobnost.

U klienta s manipulativním chováním je třeba postupovat trpělivě a důsledně. Očekávat, že 
klient změní své chování jen proto, že mu budeme připomínat některá pravidla spolupráce a 
rozmlouvat mu jeho chování je ve většině případů zbytečné.

U seniorů je to mnohdy léty zažitý způsob chování a je třeba to tak chápat. Jsou zvyklí na to,  
že se cíle nedosáhnou ihned a tak trpělivě pokračují  v manipulaci. Vhodným způsobem je 
použít stejný způsob. 

Nejdůležitější  je  klid,  nenechat  se  rozhodit  a  důsledně  a  s důrazem  „odrážet“  jednotlivé 
manipulativní „útoky“ a nenechat se rozhodit.
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Agresivní klient (vzteklý, útočný, s projevy hulvátství) 

Většina  případů  agrese  je  vyprovokovaná  nějakými  změnami  v prostředí  potenciálního 
agresora. 

Je jim společné to, že u dotyčného jedince vyvolávají stav nepohody (diskomfort). Ten může 
být způsoben například frustrací. 

Co způsobuje agresi:

 neustálá nespokojenost s něčím, 
 neuspokojení určité potřeby, 
 nadřazenost vyplývající z povahy, 
 cholerické a afektované chování, 
 žárlivost, 
 alkohol, 
 nesnášenlivost, 
 změna prostředí a další.

Jak pracovat s     agresivním klientem?  

 Na to, že  bychom se ve své práci mohli setkat s     agresivním klientem  , bychom měli 
myslet již předem.

 U DZR nebo u klientů s mentálním postižením je dobré k tomu uzpůsobit uspořádání a 
vybavení pracoviště. Pracovna sociálního pracovníka by měla mít dva východy, dvoje 
dveře pro případný útěk před nezvladatelným agresorem. Volně ložené na stole by 
neměly být předměty ostré a těžké, kterými by se dalo zranit. Je dobré se proškolit na 
šetrnou sebeobranu a úchopy

 V první fázi rozvoje agresivního chování, které se může projevovat u klienta zvýšeným 
hlasem, zrychlenou gestikulací nebo například obviňováním, se doporučuje pozorné, 
nepřerušované, empatické naslouchání. Klientovi neodporujeme, vyjadřujeme zájem 
o prezentované a reflektujeme klientovy emoce. 

 Komunikace z naší strany podporuje klienta v exploraci. V některých případech pouze 
to stačí k tomu, aby se klientovi ulevilo, aby ventiloval svoje obavy a problémy.

 Vzhledem k tomu,  že  agresivní  chování  není  založeno na racionálních  základech a 
klient se v těchto okamžicích nachází v afektu, nejeví se jako účinné a tedy ani účelné 
apelování  na racionálnost klienta. Naopak, takové apely mohou odbrzdit klientovo 
agresivní chování, protože naše poučování vnímá jako techniku získávání mocenské 
převahy. Stejně tak se nedoporučuje nutit klienta k vysvětlování jeho chování (nám už 
známá, vysoce nebezpečná otázka „proč?“).

 Při práci s agresivním klientem můžeme využít asertivních technik – např. techniky 
pokažené gramodesky či techniky otevřených dveří. Pozor však na jakýkoli stín ironie.
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 Možnou technikou je sebeotevření – pracovník hovoří otevřeně o svých pocitech při 
klientových útocích nebo výhrůžkách, může také klientovi sdělit svou zkušenost s tím, 
kdy se on choval podobně a proč. Sebeotevření  nemá být spojeno s     přímou kritikou   
klienta a jeho chování.

 Pokud se nedaří tlumit klientovo agresivní chování,  můžeme navrhnout oddychový 
čas na „vychladnutí“, případně vysvětlit, že za takových okolností není pro tuto chvíli 
vzájemná spolupráce možná (pozor, nesmíme zapomenout na „otevřené dveře“).

 Vždy a to průběžně bychom se měli zamýšlet nad tím, čemu slouží klientovo agresivní 
chování a zda je sami nepodněcujeme.

 Opět platí, že při jakékoli agresi, ať slovní nebo fyzické, je třeba nebrat útok osobně. 
Je většinou vyvolán určitou situací a pracovník je zrovna „po ruce“. 

 Klid,  rozvaha a naproti tomu v nutném případě rychlé  rozhodnutí jsou efektivními 
postupy. 

 Cílem je vždy zklidnění klienta, vysvětlení a vyvážení situace.

Předcházení agrese 

 Každá agrese, ať slovní nebo fyzická, může u pracovníka vyvolávat obavy a strach, že 
bude v budoucnu neočekávaně „napaden“ a to u něj vyvolává bloky a předsudky. 

 Pracovník předchází  těmto situacím pozorováním jednotlivých klientů,  posilováním 
přátelského prostředí, které má však na druhé straně jasná pravidla, která se snaží 
všichni pracovníci dodržovat.

 Pokud pracovník ukazuje klientům, je připraven s nimi vlídně spolupracovat, ale na 
druhé straně je „silný“, pokud se jedná o napravení jednotlivých porušení pravidel ze 
strany  klientů,  většina  agresorů  si  dopředu  spočítá,  že  jeho  jednání  nebude  mít 
očekávaný dopad. 

 Stále však zůstává mnoho situací, které pracovník nemůže předpokládat a na které 
nelze předcházet. Je třeba zachovat klid a rozhodnost. Tato síla bude platit nejvíce.  
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Klient, který si stále stěžuje a odmítá pomoc 

Klientovi, který si stále stěžuje, a přesto odmítá pomoc (dále pouze SOP) vykazuje pro něj 
typický vzorec chování:

 Skrytě nebo přímo žádá sociálního pracovníka nebo i jiné osoby ze svého okolí o 
pomoc  tak,  že  předkládá  problémy  nebo  stížnosti,  a  poté  odmítá  jakoukoli 
nabízenou pomoc. 

 SOP předkládá stále nové problémy ze svého okolí nebo somatické potíže a popisuje 
je často takovým způsobem, že se zdají nepřekonatelné. 

 Z pohledu druhých pak SOP vlastně vypadá, že je na neřešitelnost svých problémů 
pyšný. 

 Často se SOP zcela zaměří na určitého vybraného profesionála (lékaře, psychologa, 
právníka, sociálního pracovníka a podobně) v neúnavné snaze získat medikaci, pomoc 
nebo radu. Až tohoto „obětního beránka“ zcela vyčerpá, zaměří se na někoho jiného 
a k dobru  přidává,  jak  „ti  předchozí“  byli  nevstřícní,  nekompetentní,  sprostí  a 
podobně.

blíbenou zbraní  SOP,  ale také manipulujících klientů,  je  kritika druhého soc.  pracovníka a 
současně lichocení našim schopnostem.

Doporučuje se proto:

 takové chování taktně přejít, nebo

 krátce vysvětlit přirozené příčiny rozdílu v postupech práce s klientem,

 rozhodně však dáme jasně najevo, že tento postup klientovi žádný zisk z naší strany 

nepřinese.

Typické je, že se SOP snaží zlehčovat potíže a problémy druhých osob a srovnává je se svými 
jako banální. 

Tento klient se jeví jako zcela zaměřený jen na sebe, mluví jen o sobě a svých problémech. Je  
zajímavé,  že  své  potíže  nedokáže  mnohdy  ani  přesně  popsat  nebo  konkretizovat  jejich 
specifické projevy. 

Kupříkladu pak hovoří o své „zničující“ depresi, jejíž projevy však nedokáže nijak vymezit. 

POZOR:

Pokud pracovník  na žádost  klienta vstřícně zareaguje,  objeví  se  typický matoucí  vzorec – 
klient nabízené řešení  problému přímo nebo nepřímo odmítne.  Toto odmítnutí může mít 
několik více či méně transparentních podob:
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 klient nabízené řešení verbálně přijme, ale neřídí se podle něho,

 klient nabízeného řešení využije, ale z nějakého důvodu se nedostaví úspěch,

 klient nabízeného řešení využije, využije ho úspěšně, ale sociálnímu pracovníkovi se 
k tomu nepřizná,

 klient  nabízené  řešení  verbálně  přijme,  ale  nakonec  ho  zapomene,  nebo  ho 
zapomene realizovat,

 klient nabízené řešení odmítne jako z nějakého důvodu nerealizovatelné.

 SOP je hlavním hrdinou hry „A nemohl byste…… - Ano, ale……“.

Jak bychom měli s takovým klientem zacházet, pracovat? 

 Je zřejmé, že se jedná o klienta, který dokáže u pomáhajícího vyvolat neprofesionální 
reakce (nemůže být právě to ziskem takového klienta?). 

 Konkrétně  může  sociální  pracovník  po  sérii  neúspěšných  pokusů  mu  pomoci 
rezignovat či dokonce zaujmout ke klientovi negativní vztah („nesnášet ho“). 

 Zásadním krokem rozhodně zůstane,  aby sociální  pracovník  odhalil  scénář,  podle 
kterého se klient chová. Aby tedy rozlišil pomoc, která je manifestně klientem žádána, 
a pomoc, která je třeba. Platí, že SOP žádá nikoli pro pomoc, ale proto, aby ji mohl 
zavrhnout.

 Považuje se za hrubé pochybení ventilovat vůči klientovi svou zlobu a rozčarování z 
jeho chování a zásadně se nedoporučuje ani interpretace scénáře jeho chování (jaký 
cíl klient sleduje). Oběma postupy bychom klientovi potvrdili jeho schéma: „Nikdo mi 
nerozumí, nikdo mi nepomůže, všichni (profesionálové) jsou stejní“.

 Někdy  je  doporučován  lehce  ironický  postoj, poskytování  citlivé  zpětné  vazby 
klientova chování. Je však třeba bedlivě hlídat hranice - tento postoj může snadno 
sklouznout k výsměchu a ponižování.

 Pokud selžou všechny naše možnosti pomoci a klient nereflektuje na naše nabídky 
nebo je (typicky svému scénáři) odmítá, musíme ho informovat o skutečnosti, že mu 
za těchto okolností nedokážeme pomoci. 

Srozumitelné vysvětlení profesionálních kompetencí našeho pracovního místa a za-
městnavatele může zprostředkovat ukončení terapie s klientem a rozloučení. Dopo-
ručuje se „otevřít dveře“, případně citlivě doporučit klientovi návštěvu psychoterape-
uta.
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Úzkostný klient
Pro úzkostného klienta je charakteristické schoulené držení těla, těkavý pohled,  často klopí 
zrak. Úzkost je patrná i z klientovy řeči, má tichý až bojácný a rozpačitý hlas, často se opakuje 
a v  řeči používá nejisté pomlky, tempo jeho  řeči je pomalé. Klientova gesta jsou nejistá a 
nesmělá. Na židli  usedá vždy jen na okraj a ruce si složí mezi kolena. Úzkostný klient trpí 
vnitřními pochybnostmi, obviňuje se, že selhal, nevěří si a příliš rychle se vzdává 
Má pocit neschopnosti a méněcennosti. Velmi snadno podléhá vnitřní  panice, klienti jsou 
přecitlivělí a trpí výčitkami. Tento typ klienta má tendenci vyhýbat se situacím, ve kterých se 
necítí dobře. Velice nerad se rozhoduje a často si s sebou bere na pomoc jiné osoby.
Jak postupovat?

 Sociální pracovník musí být trpělivý, hovořit klidně, pomalu a srozumitelně, měl by 
používat klidná a mírná gesta, které vedou k uklidnění klienta. 

 Není vhodné zaujímat k úzkostnému jedinci pozici tváří v tvář ani jej po dlouhou dobu 
pozorovat.  Pracovník  klienta  vyslechne  a  snaží  se  jej  povzbudit  ke  vzájemné 
komunikaci. 

 Klientovi je potřeba ponechat dostatek času na rozhodnutí, pracovník by neměl činit 
na klienta nátlak v jakékoli podobě.
Doporučuje se opakovaně vysvětlovat a ověřovat porozumění na straně klienta.

Pedantický klient
 Je charakteristický tím, že:
 je vždy pečlivě upraven, 
 střízlivě oblečen, 
 má pevné držení těla 
 a je celkově velice disciplinovaný, 
 snaží se mít věci pod svou kontrolou, 
 vše ví nejlépe a po pracovníkovi chce pouze potvrzení jejich myšlenek a názorů
 je zodpovědný, 
 má přesný denní plán a rituály ve svém životě,
 nerad mění tyto pravidla a bojí se nových věcí, 
 jeho slovní projev je logický, spisovný a uspořádaný.
 Jak postupovat při práci s pedantickým klientem?
 Jednání  s  těmito  lidmi  je  zdlouhavé  a  časově  náročné,  neboť  klienti  jsou  velice 

ostražití. 
 Termíny a dobu schůzek by měl pracovník vždy dodržovat. 
 Při  jednání  s  pedantickým klientem je  potřeba hovořit  logicky  a  stručně  a  danou 

problematiku mu co nejlépe vysvětlit.
Pedantickému klientovi je potřeba projevovat úctu a vážnost. Tito lidé si potrpí na 
klidné a věcné jednání, které odpovídá jejich úrovni.
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Závěr
 Na  několika  stranách  jste  se  seznámili  s  problematikou  práce  s  klientem  se 

specifickým způsobem chování a vybranými typy uživatelů sociálních služeb a práce 
s nimi. Mnozí z vás se setkávají s dalšími jako např.:  klient naivní, smutný, tajnůstkář, 
samotářský a další. Mnohdy je klient kombinací několika typů. 

 Vždy záleží  na zkušenostech a  mnohdy i  odvaze sociálního pracovníka,  dále  záleží 
v jaké situaci a při jaké příležitosti se daný problém řeší.
S dalšími typy klientů, práca s nimi a dalšími impulsy budou informace, které vzejdou 
z přednášky samé. Záleží vždy na nás samých a naší iniciativě, jak tuto problematiku 
uchopíme a ji posuneme o kousek dál. 
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