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EDITORIAL
áÏené ãtenáﬁky a váÏení
ãtenáﬁi, ãíslo, které
právû drÏíte v ruce, jsme
se snaÏili opût obsahovû
sjednotit. Téma kvality
v sociálních sluÏbách nebo pﬁesnûji
ﬁeãeno jejího hodnocení se jiÏ trvale
usadilo v diskusích odborné veﬁejnosti. Jak naznaãují události posledních dnÛ, nab˘vá na intenzitû i zájem
tûch, kter˘ch se kvalita sociálních
sluÏeb dot˘ká pﬁedev‰ím – samotn˘ch uÏivatelÛ a jejich rodin, coÏ je
jev jistû velmi pozitivní. Na‰ím cílem
bylo zprostﬁedkovat pohledy z rÛzn˘ch stran. Slovo dostali zejména lidé
z praxe, kteﬁí mají zku‰enost s vytváﬁením souboru StandardÛ kvality ãi
jejich bezprostﬁední aplikací v zaﬁízeních sociálních sluÏeb, jak v âeské
republice, tak i na Slovensku.
Prezentujeme doporuãení pro zavádûní StandardÛ kvality v âR, která
vze‰la z v˘zkumu konkrétních zaﬁízení. V ãásti jiÏ tradiãnû vûnované
akademick˘m pﬁíspûvkÛm jsou
Standardy kvality nahlíÏeny optikou
jejich vyuÏití pro rozvoj sociální
práce v organizacích. Pokusili jsme
se nahlédnout Standardy nikoli jako
mnohokrát skloÀovan˘ abstraktní
pojem, ale jako reáln˘ nástroj rozvoje
kvality sociálních sluÏeb. Doufejme,
Ïe toto ãíslo bude pro va‰i práci
uÏiteãné, aÈ uÏ se jedná o pﬁímou
práci s klientem, management nebo
ãinnost vûdeckou a v˘zkumnou.
Dále bychom vás rádi seznámili se
skuteãností, Ïe v únoru 2004 se
v Bratislavû se‰la redakãní rada, která
jednala o dal‰í budoucnosti na‰eho
profesního ãasopisu. Mimo jiné se
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projednávala témata na pﬁí‰tí rok,
zaji‰tûní odborn˘ch garantÛ jednotliv˘ch ãísel atd. Dále redakãní rada
deklarovala ambice dostat se mezi
tzv. „currentované“ ãasopisy.
Znamenalo by to zv˘‰ení (mezinárodní) prestiÏe ãasopisu pﬁedev‰ím na
akademick˘ch pracovi‰tích.
Zviditelnûní, popﬁ. zvy‰ování profesní
kultury a prestiÏe oboru nutnû sociální práce, potaÏmo sociální pracovníci a ná‰ ãasopis potﬁebují.
Doufáme, Ïe tuto na‰i snahu ocení
lidé z oboru bez ohledu na to, zda
pÛsobí na pÛdû akademické, ãi v praxi. Pﬁíspûvky publikované v akademické ãásti by se tak mûly vyznaãovat vût‰í kvalitou, aniÏ by byla
dotãena ãást publicistická, kde chceme nadále b˘t v co nejuÏ‰ím sepûtí
s praktickou sociální prací. Pomoci
nám v tom mÛÏete i vy, na‰i ãtenáﬁi,
sv˘mi námûty, radami
a pﬁipomínkami.

Kateﬁina Kubalãíková
Stanislava ·evãíková
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O ČEM
se mluví
Mezi sociální
pracovníky, kteﬁí
se podíleli na
vytvoﬁení
StandardÛ
kvality sociálních
sluÏeb, patﬁí
PhDr. Karla
Boháãková,
ﬁeditelka
Penzionu pro
dÛchodce a peãovatelské
sluÏby se sídlem
v Olomouci.
Organizace,
kterou ﬁídí,
zároveÀ pro‰la
na podzim roku
2002 pilotní
inspekcí sociálních sluÏeb.
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VŽDY PŮJDE SLUŽBY KLIENTŮM ZLEPŠIT

VÏdy pÛjde sluÏby
klientÛm zlep‰it
• Jakou cestou jste se dostala
k vytváﬁení standardÛ?
K práci na Standardech
kvality sociálních sluÏeb jsme
se vlastnû dostali hned v poãátku, protoÏe mûsto Olomouc
bylo vybráno v rámci
ãesko–britského projektu pﬁi
MPSV, modul 2 – Zvy‰ování
StandardÛ kvality sociálních
sluÏeb, jako mûsto, kde se
Standardy budou tvoﬁit a testovat. Hned v úvodu jsme byli
obesláni jako jedna z mnoha
dal‰ích organizací, které sociální sluÏby poskytují, a poté
vyzváni ke spolupráci.
Zúãastnili jsme se úvodní ãásti
a zapojili se do vlastní práce na
standardech. Zpoãátku mûla
tato ãinnost seznamovací
charakter, kde jsme si objasÀovali základní pojmy: co to je
dobrá sluÏba a jaké jsou její
základní principy, jak zajistit
dÛstojnost klienta a dodrÏování
lidsk˘ch i obãansk˘ch práv.
Posléze jsme vytvoﬁili standardy
pro kaÏd˘ typ sluÏby, coÏ byla
práce podrobná, hodnû odborná a také velmi rozsáhlá a velmi
neschÛdnû mûﬁitelná. Proto

jsme se rozhodli, Ïe budeme
hledat, co je v rámci sociálních
sluÏeb spoleãné, jak poznáme
kvalitu sociální sluÏby, aÈ uÏ jde
o sociální sluÏbu poskytovanou
v ústavu, v terénu nebo v azylovém domû ãi na ulici. Cílem
StandardÛ kvality sociálních
sluÏeb je garantovat, Ïe tyto
sluÏby budou odpovídat svému
poslání a Ïe lidé v na‰í spoleãnosti budou mít stejné pﬁíleÏitosti k ochranû pﬁed sociálním
vylouãením.
• MÛÏete pﬁiblíÏit zapojení
klientÛ do práce na standar dech?
Zde je nutno ﬁíci, Ïe poprvé
do takového procesu, alespoÀ
podle mého soudu, do‰lo
k zapojení klienta. Nepamatuji
si, Ïe by v dﬁívûj‰ích dobách
sehrál pﬁi tvorbû kvality sluÏeb
tuto roli uÏivatel sluÏby. I kdyÏ
je to zcela pﬁirozené, neboÈ
jeho se sluÏba nejvíce t˘ká.
Dﬁíve se nûco vydalo, co se
vzalo, Ïe platí a Ïe je pro
klienta nejlep‰í. My sami, kdyÏ
jsme se do této práce zapojili,
tak jsme si mysleli, Ïe uÏ lépe
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sluÏby poskytovat nemÛÏeme.
Velice záhy jsme v‰ak zjistili, Ïe
tento pohled je pohledem
na‰ím, klient vlastnû do jisté
míry trpnû pﬁijímá nûco, co my
jsme vlastnû rozhodli. Zaãali
jsme tedy tvoﬁit urãité obecné
principy, které jsme testovali ve
sv˘ch organizacích. Zapojovali
jsme do této ãinnosti klienty
tak, Ïe jsme si ovûﬁovali: kdyÏ
stanovíme urãit˘ standard, jeho
mûﬁitelnost, jestli je to tak
v poﬁádku, zda je to pro klienta
pﬁijatelné a zda poskytneme
klientovi sluÏbu na takové
úrovni, jakou on si pﬁeje, zda
bude spokojen˘.
Klienta je nutno pﬁijímat jako
partnera, on nám bude ﬁíkat, co
by si pﬁál, co od sluÏby oãekává
a jak˘m zpÛsobem danou
sluÏbu máme vykonat. I kdyÏ se
nám nûkdy zdá, Ïe by mu spí‰e
pomohlo, kdybychom sluÏbu
poskytovali jinak, provádíme ji
podle jeho instrukcí.
Samozﬁejmû hovoﬁíme i o jiném
ﬁe‰ení. Rozdíl, kter˘ nastal, je
rozhodnû velk˘ a navíc jsme
k nûmu nepotﬁebovali Ïádné
nav˘‰ení finanãních prostﬁedkÛ.
Jde pﬁedev‰ím o pﬁístup ke
klientovi, kter˘ vystupuje v roli
rovnoprávného partnera a také
jako ten, kvÛli kterému my tu
jsme a kter˘ nám ﬁekne, co si
pﬁedstavuje pod termínem
sociální sluÏba. Klientovi hodnû
nasloucháme, co má za trápení,
co má za potíÏe, proã vlastnû
uvaÏuje o poskytnutí sluÏby,

jak˘ je jeho cíl. Nepﬁicházíme,
jak tomu bylo dﬁíve, s hotovou
nabídkou, ale kaÏdého ãlovûka
posuzujeme individuálnû.
Pokud se dostaneme do situace,
Ïe sluÏbu, kterou Ïádá, poskytnout nemÛÏeme, nabízíme
kontakt na organizace, které ji
zaji‰Èují, coÏ je vlastnû i jedním
ze StandardÛ – standard ã. 8
návaznost na dal‰í zdroje.
• Pﬁivítali zmûny pﬁístupu ke
klientÛm zamûstnanci?
Samozﬁejmû, Ïe se zmûny
nestaly ze dne na den.Velk˘m
problémem bylo seznámit
v‰echny pracovníky s tezemi,
které jsme ﬁe‰ili na setkáních,
a zmûnit pﬁístup ke klientovi.
ZúãastÀovali se jich na‰i zástupci, nebylo moÏné poslat v‰echny zamûstnance, protoÏe by se
nemûl kdo starat o klienty.
Vysvûtlení principÛ standardÛ
v‰em zamûstnancÛm je dlouhá
a nikdy nekonãící práce. Zjistili
jsme, Ïe nám pomÛÏe systematiãnost. KaÏd˘ t˘den jsme
s kolektivem pracovníkÛ
probírali postupy pﬁi tvorbû
standardÛ, které jsme pﬁená‰eli
do kolektivÛ pracovníkÛ,
protoÏe na‰i pracovníci pracují
pﬁedev‰ím v terénu. Nevídáme
se s nimi kaÏd˘ den, tak jako
okrskové sestry na ranních
dispeãincích, prostﬁednictvím
kter˘ch jsme na‰e pracovníky
se zmûnami seznamovali.
Musím ale ﬁíci, Ïe na‰i zamûstnanci byli pﬁístupni ke zmûnám
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O ČEM
se mluví
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MPSV na základû projektu
podpory MPSV
âR pﬁi modernizaci sociálních
sluÏeb a institucionálním v˘voji
ve spolupráci
s britsk˘mi
experty. MPSV
Standardy
vydalo v dubnu
roku 2002.
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a pochopili, co si pﬁejeme, i jim dûlá
dobﬁe, kdyÏ nás nûkdo pochválí za pomoc, kterou poskytnutím sluÏby provádíme, a za profesionální pﬁístup. U nás není
fluktuace vysoká, pracují zde lidé, kteﬁí
mají moÏnost srovnání s tím, jak se sluÏby
poskytovaly dﬁíve a jak teì. Myslím si, Ïe
zamûstnanec zaÏívá mnohem vût‰í spokojenost, kdyÏ ho oceníme nejenom v˘platou, ale kdyÏ rovnûÏ vidí, Ïe je potﬁebn˘
a lidem v Ïivotû pomáhá a ulehãuje.Také
jsme zmûnili názor peãujících na to, Ïe
není dobré udûlat klientÛm v‰e, aby nic
nemuseli. Pﬁijali pozitivnû, Ïe prospû‰nûj‰í je dávat urãitou podporu a snaÏit se
je‰tû vyuÏít v‰ech moÏn˘ch schopností
a dovedností klienta, aby tento ãlovûk
je‰tû nûco musel, aby si nepﬁipadal
zbyteãn˘. SluÏba, která pouze podporuje,
b˘vá dobrá, ale sluÏba, která v‰e udûlá
a zaﬁídí, aniÏ by klient je‰tû nûco musel,
se stává pro klienta ‰kodlivá.
Dﬁívûj‰í reÏim pﬁevzal mnoho funkcí
rodiny na sebe a staral se a leckde byl
klient „pﬁepeãován“ a rodina zcela
vyﬁazena z odpovûdnosti za své nejbliÏ‰í.
BohuÏel v‰ichni jsme si na tento stav
zvykli a teì se ãasto objevují hlasy:Vy se
musíte postarat, je to va‰e povinnost.Ale
to uÏ je jiná kapitola.
Samozﬁejmû, Ïe ne v‰ude se nám daﬁí,
aby byli lidé stoprocentnû spokojeni,
protoÏe nûkdy situaci komplikuje jejich
zdravotní a du‰evní stav a také na‰e
moÏnosti. StíÏnosti klientÛ jsou dÛleÏitou
souãástí standardÛ. Je nutné nauãit se
stíÏnosti pozitivnû pﬁijímat, abychom
vûdûli, co je‰tû mÛÏeme zlep‰it.
Práce na standardech není ukonãen˘
proces, jde o záleÏitost, která se bude
neustále vyvíjet a mûnit. Chceme vypracovat systém, aby i zamûstnanci pﬁijali za
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samozﬁejmé své pﬁipomínky sdûlovat,
o své práci pﬁem˘‰let, a management má
za úkol na pﬁipomínky reagovat, abychom
si v‰imli kaÏdé maliãkosti.
• SnaÏili jste se seznámit dal‰í organizace s v˘hodami standardÛ? Pro‰la va‰e
organizace inspekcí?
KdyÏ Standardy vznikly, bylo nejdÛleÏitûj‰ím úkolem seznámit co nej‰ir‰í
veﬁejnost s na‰imi v˘sledky. Uspoﬁádali
jsme konference na jaﬁe roku 2002
v Praze, Brnû, Ostravû, Olomouci, Liberci,
âesk˘ch Budûjovicích, Pardubicích
a Plzni.Tûchto konferencí se zúãastnili
vÏdy i zástupci organizací poskytujících
sociální sluÏby, které se na této práci
podílely, a pﬁedev‰ím organizace, které
pro‰ly modelovou inspekcí.V na‰í organizaci byla inspekce provedena na podzim
roku 2002, v oblasti terénních sluÏeb.
Mysleli jsme si, Ïe v‰echno bude v nejlep‰ím poﬁádku, ale inspektoﬁi nám v nûkter˘ch na‰ich bodech je‰tû více otevﬁeli
oãi. Nedopadli jsme ‰patnû, ale také ne na
v˘bornou, jak jsme oãekávali. Inspekci je
nutno vnímat jako inspirativní a vysoce
motivaãní prvek pﬁi zavádûní standardÛ.
• Ke kter˘m sluÏbám mûl inspektor
v˘tky?
V rámci práce na standardech jde o to,
prokázat, Ïe sluÏba je a bude poskytována
kvalitnû.VÏdy se napﬁed definuje standard
a u nûho jsou mûﬁitelná kritéria. Podle
kritérií inspektor poÏaduje písemné
materiály, Ïe standard organizace dodrÏuje. KdyÏ inspekce pﬁi‰la, zvolila si libovolné ãíslo (bylo napﬁ. 8.00 hod., tak to bylo
ãíslo 8) a z na‰eho seznamu 1 500 klientÛ
vylosovali kaÏdého osmého. Po tomto
losování a v rámci ãasového limitu jsme
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zajistili souhlas vylosovan˘ch klientÛ, Ïe
je mohou inspektoﬁi nav‰tívit, a inspektoﬁi si rozdûlili klienty a ode‰li do jejich
domácností. S klienty v jejich domácím
prostﬁedí probíhal rozhovor, ze kterého
vznikl zápis. Na základû tûchto rozhovorÛ
inspektoﬁi zjistili, Ïe poskytujeme kvalitní
sluÏby, ale na jedniãku nedopadlo toto
prokázat ve vnitﬁních pﬁedpisech, smûrnicích a naﬁízeních.V tomto jsme nemûli
úplnû v‰echno v poﬁádku, jak si pﬁedstavují Standardy, protoÏe nûkter˘ standard
nebyl vypracován tak, aby jasnû stanovil
postup ﬁe‰ení urãité situace a garantoval,
Ïe takto bude vÏdy postupováno. Uvedu
pﬁíklad stíÏnosti:Vypracovali jsme si

vnitﬁní pﬁedpis, jak˘m zpÛsobem bude
pﬁijímána stíÏnost, jak˘m zpÛsobem bude
zpracovávána. Nikoho z nás nenapadlo, Ïe
není úplnû nejvhodnûj‰í, aby stíÏnost ‰el
‰etﬁit nadﬁízen˘ pracovník peãovatelky,
kter˘ sluÏbu sjednává a hodnotí.
Inspektor mi proto poloÏil otázku: „Vy
byste si stûÏovala, vy byste se nebála, Ïe
se to proti vám nûjak obrátí?“ Dostali
jsme se do problému, Ïe stíÏnost by mûl
‰etﬁit zcela nezávisl˘ ãlovûk, kter˘ nebude
jedním z nás, aby nám dal za pravdu. Mûl
by to b˘t nûkdo nezávisl˘, aby klient
nemûl obavu, Ïe kdyÏ nûco ﬁekne, tak Ïe
se to potom odrazí nebo nûjak˘m nedobr˘m zpÛsobem vrátí.

Karla Boháãková (zcela vlevo) pﬁi oslavû narozenin klientky denního pobytu.
Foto: archív Penzionu pro dÛchodce
SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004
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Velmi dÛleÏité je stanovit si správnû
poslání organizace, cíle organizace
a cílovou skupinu, coÏ se nezdá sloÏité.
Vycházeli jsme ze zﬁizovací listiny, inspekci jsme ocitovali, Ïe na‰ím posláním
a cílem je podle vyhlá‰ky ã.182/1991 Sb.,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, starat se
o staré obãany, kteﬁí dosáhli dÛchodového vûku nebo kteﬁí jsou plnû invalidní
a na‰i sluÏbu potﬁebují, coÏ se inspekci
nelíbilo. KdyÏ nám své stanovisko objasnili, museli jsme jim dát za pravdu.
Posláním na‰í organizace by mûlo b˘t,
aby lidé setrvali co nejdéle za na‰í pomoci v domácím prostﬁedí. Za cíl se povaÏuje konkrétní sluÏba, kterou nabízíme –
nákup, koupání, úklid apod. Navíc je
nutné poslání, zámûry a cílovou skupinu
deklarovat stejnû ve v‰ech materiálech, aÈ
uÏ je to zﬁizovací listina, provozní ﬁád,
organizaãní ﬁád, reklamní leták, webové
stránky apod.
• V ãem spoãívala role organizací pﬁi
pﬁípravách standardÛ kvality?
Na pﬁípravû standardÛ se podílelo
MPSV, brit‰tí experti a lidé z praxe,
z rÛzn˘ch organizací sociálních sluÏeb
a pﬁedev‰ím uÏivatelé sluÏeb.Teì se bude
zdát, Ïe to, co vyslovím, je fráze, ale do‰lo
k propojení teorie s praxí, tedy ideálnímu
stavu pro tvorbu dokumentu takového
v˘znamu. Zaãali jsme tím, jak uÏ jsem
uvedla, Ïe jsme si ujasÀovali, co to je
dobrá sluÏba, zaji‰tûní lidské dÛstojnosti,
dodrÏování lidsk˘ch a obãansk˘ch práv
aj. Jeden ﬁekl: „Dobrá sluÏba je, kdyÏ na
mne ten ãlovûk bude vlídn˘,“ druh˘ ﬁekl:
„KdyÏ sluÏba bude dostupná,“ tﬁetí ﬁekl:
„KdyÏ si budu moci vybrat.“ Dávali jsme
jednu korálku ke druhé, abychom je
mohli navléct a uspoﬁádat.Velkou práci
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mûli zamûstnanci MPSV, aby na‰e podnûty
shrnuli, utﬁídili a vybrali z nich podstatné
a pﬁipravili materiály pro dal‰í schÛzku.
Tak vzniklo 17 standardÛ s rozdûlením na
standardy procedurální, personální
a provozní. Nûkdy byly diskuse velmi
bouﬁlivé.Velmi pozitivnû pÛsobilo, Ïe
jsme se na této práci se‰ly jak organizace
tehdy je‰tû státní, tak i neziskov˘ sektor.
V porevoluãní dobû se totiÏ zaãalo
s dûlením na organizace státní a neziskové.V podstatû jsme v‰ichni neziskové
organizace, jenÏe nastalo rozdûlení: „Vy
jste státní, vy máte peníze!“ Neziskovky
stále o peníze velmi tvrdû bojují a nemají
nikdy jistotu, Ïe je obdrÏí. Pﬁi vypracování
standardÛ jsme se poznali, spolupracovali,
coÏ nám pomohlo i v tom, Ïe provázanost
mezi tûmi sluÏbami je daleko vy‰‰í neÏ
dﬁíve, protoÏe jsme dﬁív o sobû velmi
málo vûdûli. Najednou jsme se spojili nad
urãit˘m úkolem a nebylo nám vyãítáno:
„Vy »státÀáci«, vy se máte.“ Poznali totiÏ,
Ïe i my bojujeme s rÛzn˘mi problémy.
Uvítala bych, kdyby se rovné finanãní
pﬁíleÏitosti daly v‰em, vznikla zdravá
konkurence, aby lidé nebyli závislí na
jednom typu organizace a sluÏeb. Zdravá
konkurence je dobrá, protoÏe vede
k tomu, abychom své sluÏby neustále
zdokonalovali. BohuÏel my neovlivníme
fakt, Ïe zákon o sociálních sluÏbách
a jejich financování není.V rámci vypracování StandardÛ kvality sociálních
sluÏeb jsme vlastnû pﬁedbûhli reformu
veﬁejné správy, kdy i zde jedním ze
základních prvkÛ je pﬁedání odpovûdnosti na úroveÀ, kde mÛÏe b˘t sluÏba nejefektivnûji poskytována, ale vlivem zru‰ení
okresních úﬁadÛ a pﬁedání kompetencí
krajsk˘m úﬁadÛm z dÛvodu nezájmu obcí
kvÛli nejasnosti financování sluÏeb jsme
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Oslava Dne seniorÛ ve spoleãenské místnosti olomouckého Penzionu pro dÛchodce.
Foto: archív Penzionu pro dÛchodce
se tomuto cíli vlastnû vzdálili.Vût‰ina
organizací poskytujících sociální sluÏby
se stala záleÏitostí obecní.
• Pﬁispûlo zavádûní standardÛ k inovaci
práce? Co v‰e nového pﬁineslo?
Zavádûní probíhalo postupnû, kdyÏ
jsme vypracovali standardy, ‰li jsme bod
po bodu, jestli standardy dodrÏujeme
a jestli inspektory pﬁesvûdãíme, Ïe to
takhle dûláme. My si mÛÏeme povídat, co
chceme, ale skuteãnost mÛÏe b˘t jiná.
I kdyÏ neobsáhnou v‰echny na‰e klienty,
tak si mÛÏe nûkdo ﬁíct: Inspektoﬁi se
dostali k tûm, kteﬁí je mají rádi. Proto je
nutné inspektora pﬁesvûdãit o tom, Ïe
na‰e sluÏby fungují kvalitnû pro v‰echny

klienty.Vypracovali jsme spoustu vlastních metodik a vnitﬁních pﬁedpisÛ.Vydali
jsme si i prÛvodce peãovatelky. Musíme si
uvûdomit, Ïe peãovatelka, která chodí do
domácností, zÛstává na problémy sama.
Naopak zase v ústavu nemusí jít do
takov˘ch maliãkostí, funguje tam t˘m
pracovníkÛ, ale peãovatelka se dostává do
sloÏit˘ch situací a musí je zvládnout.
Metodické pokyny obsahují, jak jednat
s agresívním klientem, alkoholikem,
hluch˘m ãlovûkem, jak postupovat, kdyÏ
najde tﬁeba mrtvého ãlovûka, ale také jaká
by mûla peãovatelka b˘t a jak se bránit
syndromu vyhoﬁení. Konkrétní práce pﬁi
zavádûní standardÛ spoãívala ve vydání
postupÛ a pﬁedpisÛ, aby inspektor vûdûl,
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Ïe kdyÏ my se dostaneme do urãité
situace, jak˘ bude následn˘ postup, Ïe
ﬁe‰ení bude profesionální, jak situaci
zvládáme, jak máme vzdûlané lidi, neboÈ
profesionalita vyÏaduje kvalifikovaná
rozhodnutí. PrÛhledn˘ a pﬁímoãar˘
pﬁístup ke znev˘hodnûn˘m lidem, kteﬁí
Ïádají o sociální sluÏbu, se jeví jako nutné
mûﬁítko k hledání cíle a vhodné sluÏby
a dále k tomu, jak pﬁedejít diskvalifikujícím postupÛm. Probírali jsme kritérium
po kritériu, standard po standardu a vypracovali jsme si spoustu materiálÛ, jak se
v na‰í práci chováme a jak sluÏbu poskytujeme, abychom v‰e mohli zdokladovat
tomu, kdo pﬁijde zji‰Èovat, zda sluÏbu
poskytujeme kvalitnû a zda nám mÛÏe
b˘t pﬁípadnû udûlena registrace. Jde
hodnû o práci ve vydávání pﬁedpisÛ,
smûrnic, pﬁíkazÛ, metodik a naﬁízení,
kter˘mi je nutno se ﬁídit a které jsou pro
v‰echny zamûstnance závazné.
Práce na Standardech kvality sociálních
sluÏeb pﬁedstavuje dlouhodob˘ proces
postupného utváﬁení pﬁesn˘ch pravidel
pro fungování organizace.
Hlavním dÛvodem pﬁípravy a publikování StandardÛ kvality sociálních sluÏeb
byla snaha pﬁiblíÏit prostﬁedí a podmínky
pro poskytování sociálních sluÏeb souãasné úrovni poznání i zmûnám ve spoleãnosti a v poÏadavcích na kvalitu Ïivota. Je
moÏné, Ïe pro ty, kteﬁí nemûli moÏnost
podílet se na vypracování standardÛ
(a tûchto poskytovatelÛ je vût‰ina), mÛÏe
b˘t zpoãátku problém poznat, o co se
vlastnû jedná. Proto MPSV âR vydalo
v listopadu roku 2002 PrÛvodce po
standardech kvality, kter˘ je velmi dobr˘m vodítkem pro pochopení této problematiky. âlovûk mÛÏe vÏdy objevit
skryté moÏnosti, jak zlep‰ovat sluÏby
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a ãasto i bez poskytnutí finanãních
prostﬁedkÛ.
Práce na standardech nás pﬁivedla
k tomu, Ïe jsme si zpracovali etick˘
kodex pro zamûstnance na‰í organizace.
Kodex podepisuje kaÏd˘ nov˘ pracovník.
Zavazujeme se v nûm k tomu, jak mÛÏe
veﬁejnost oãekávat, Ïe se budeme chovat.
Nûkteré skuteãnosti jsou pro nás nepﬁekroãitelné, garantujeme takovou sluÏbu,
Ïe nebude docházet k amorálním vûcem.
KdyÏ jsme objíÏdûli konference, lidé se
ptali, kdy standardy a povinnost inspekce
a následné registrace budou v zákonech
a vyhlá‰kách.V‰ichni víme, Ïe zákon
o sociálních sluÏbách, na nûmÏ se pracuje
mnoho let, poﬁád nespatﬁuje svûtlo svûta.
Domnívám se ale, Ïe nikdo nemusí ãekat
na zákon, pokud chce poskytovat kvalitní
sluÏbu.V podobû standardÛ vznikl návod,
jak postupovat, pokud chce organizace
sluÏby zkvalitnit. Netvrdím, Ïe sluÏby se
jiÏ dnes neposkytují kvalitnû, rozhodnû ve
vût‰inû organizací je co nejlep‰í vÛle.
Pﬁi‰li jsme na ﬁadu vûcí, které jsme dûlali
ne úplnû dobﬁe, které byly správné, kdyÏ
jsme je vidûli na‰ima oãima, ale kdyÏ jsme
se vcítili do role klienta, tak uÏ jsme mûli
jin˘ pohled. K tomu pomÛÏe, kdyÏ si sami
sebe nebo své blízké, které máme rádi,
pﬁedstavíme v roli ãlovûka, kter˘ o nûco
Ïádá, a ﬁekneme si, jak bychom si pﬁáli,
aby daná sluÏba vypadala. Hodnû se
mluvilo o penûzích, samozﬁejmû bez
penûz to v nûkter˘ch oblastech nepÛjde,
ale mnoho práce jsme udûlali bez penûz
tím, Ïe jsme mluvili s personálem, s klienty, snaÏili jsme se zmûnit pohled na
ãlovûka, kter˘ od nás sluÏbu pﬁijímá.
Rozhovor pﬁipravil
Pavel Bajer
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Příspěvkovou organizaci Penzion pro důchodce a pečovatelská služba se
sídlem v Olomouci zřídil Olomoucký kraj. Organizace má rezidenční ubytovací zařízení, tedy Penzion pro důchodce, kde žije 81 obyvatel. Hlavní náplní
činnosti je terénní služba, služby poskytované v domácnostech klientů,
v domech s pečovatelskou službou a ve středisku osobní hygieny. Celkově
má Penzion pro důchodce a pečovatelská služba cca 1 500 klientů nejen
v městě Olomouci, ale ještě v 35 vesnicích okresu Olomouc. Při pečovatelské službě vznikl i denní pobyt pro seniory. Ráno jsou přivezeni a odpoledne se vracejí do svých domácností. Důležitou součástí organizace je stravovací provoz. Ve vlastní centrální kuchyni se denně připravuje asi 900 obědů
s rozdělením na stravu diabetickou, žlučníkovou a normální. Klienti mají
možnost si na oběd přijít i do jídelny a navíc jsou obědy rozváženy i pro
imobilní klienty města Olomouce a do klubu důchodců. Celkem má organizace 118 pracovníků, kterým pomáhá zejména na vesnicích asi 15 dobrovolných pečovatelů.
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Interview
s JUDr. Tatjanou
Ka‰líkovou,
supervizorkou
a lektorkou
pracovníkÛ
v sociálních
sluÏbách, pﬁibliÏuje ãinnost
inspektora
kvality sociálních
sluÏeb. T.
Ka‰líková se
podílela na
vytváﬁení metodiky inspekcí
kvality sluÏeb
a na v˘cviku
inspektorÛ.
PÛsobí v obãanském sdruÏení
QUIP (Quality in
Practice). V rámci projektu
MPSV
Dobrovolné
inspekce je
registrována
jako inspektorka
sociálních sluÏeb.
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AUDIT DÁVÁ ZPRÁVU, JAK VIDÍ SLUŽBU NESTRANNÝ ODBORNÍK

Audit dává zprávu,
jak vidí sluÏbu nestrann˘ odborník
• Jaké nároky by mûl splÀovat inspektor kvality sociálních
sluÏeb?
Inspektorem kvality sociálních sluÏeb by se mûl stát
odborník vy‰kolen˘ britsk˘mi
experty v rámci ãesko-britského projektu na podporu
realizace reformy sociálních
sluÏeb.V letech 2001 a 2002
bylo vy‰koleno a do návrhu
registru inspektorÛ zapsáno
celkem 26 odborníkÛ.V téÏe
dobû byla také zpracována
podrobná metodika provádûní
inspekcí. Poãátkem roku 2003
se plánované aktivity MPSV
v oblasti inspekcí kvality
sociálních sluÏeb (plán dobrovoln˘ch inspekcí) zastavily,
takÏe nyní ãást vy‰kolen˘ch
odborníkÛ pracuje v oblasti
hodnocení kvality sociálních
sluÏeb v rámci obãansk˘ch
sdruÏení nebo obecnû prospû‰n˘ch spoleãností, pﬁímo na
objednávku jednotliv˘ch
zaﬁízení nebo ve spolupráci
s kraji jako zﬁizovateli. Oznaãení inspektor a inspekce nahradilo oznaãení auditor, audit.

Osobnostní a kvalifikaãní
poÏadavky na zaﬁazení zájemce
do v˘cvikového programu pro
inspektory stanovilo tehdy
MPSV. Jednu z podstatn˘ch
podmínek tvoﬁila názorová
shoda s cíli transformace
sociálních sluÏeb. Je mi líto, Ïe
po dvou letech v˘cviku a provedení urãitého poãtu pilotních inspekcí organizovan˘ch
MPSV do‰lo k zastavení plánovaného procesu registrace.
Vût‰ina vy‰kolen˘ch inspektorÛ
se dosud ﬁídí pﬁi hodnocení
sluÏeb vypracovanou metodikou, její dodrÏování v‰ak z v˘‰e
uveden˘ch dÛvodÛ není závazné. Pokud provádím spolu
s ostatními kolegy audit (inspekci), zavazujeme se k zachování mlãenlivosti o zji‰tûn˘ch
skuteãnostech, k provedení
auditu podle metodiky a potvrzujeme svou nezávislost ve
smlouvû s objednatelem.
• PﬁestoÏe podle souãasné
právní úpravy není povinné
absolvovat inspekci kvality,
pro‰la inspekcí dobrovolnû
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Z ãinnosti âeské katolické charity.
celá ﬁada sociálních zaﬁízení. Jaké dÛvody
je k tomu podle va‰eho názoru vedly?
Zaﬁízení sociálních sluÏeb se vût‰inou
rozhodují audit podstoupit, protoÏe se
chtûjí dozvûdût, nakolik jejich sluÏba
naplÀuje standardy kvality, resp. ve
kter˘ch oblastech je nenaplÀuje. Zaﬁízení
mají o audit zájem i pﬁesto, Ïe si jej
v souãasné dobû musí financovat z vlastních zdrojÛ, pokud na provedení auditu
nezískají grant. Závûry auditu se mohou
stát základem plánování dal‰ího rozvoje
sluÏby a mohou v˘znamnû ovlivnit její
smûﬁování.Audit je zprávou o tom, jak
sluÏbu vidí nestrann˘ odborník, je to tzv.
pohled zvenãí. Zatím je v˘hradnû na
objednateli, jak se závûreãnou zprávou
naloÏí.

O ČEM
se mluví

Foto: Vojtûch Vlk
• MÛÏete nastínit, jak inspekce v sociálním zaﬁízení probíhá?
PrÛbûh auditu se ﬁídí metodikou
vypracovanou v roce 2002 v rámci
zmínûného ãesko-britského projektu.Ve
struãnosti: poté, co se dohodnu se zaﬁízením na termínu provedení auditu, poÏádám vedení sluÏby o zaslání pokladÛ, tj.
psan˘ch vnitﬁních pravidel sluÏby a dÛleÏit˘ch dokumentÛ, napﬁíklad zﬁizovací
listiny, organizaãního ﬁádu apod. Materiály
prostudují v‰ichni ãlenové t˘mu a utvoﬁí
si o sluÏbû základní obraz.T˘m auditorÛ
zpracuje harmonogram auditu, kter˘ za‰le
zaﬁízení.Audit probíhá nejménû dva dny
za pﬁítomnosti minimálnû dvou auditorÛ.
Pﬁi posuzování sluÏby z hlediska naplÀování standardÛ kvality vyuÏívají auditoﬁi
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informace získané rozhovory s uÏivateli
sluÏeb, vedoucími pracovníky, pracovníky,
kteﬁí jsou v pﬁímém kontaktu s uÏivateli,
informace získané z vnitﬁních materiálÛ
zaﬁízení, informace získané vlastním
pozorováním atd.
V˘bûr uÏivatelÛ sluÏby, s nimiÏ auditoﬁi
hovoﬁí, je náhodn˘, není ovlivnûn zaﬁízením ani auditory. Rozhovor se uskuteãní
jen tehdy, pokud s tím uÏivatel souhlasí.
Stejnû tak je nezbytn˘ souhlas uÏivatele
(nebo jeho zákonného zástupce) k nahlédnutí do jeho osobní dokumentace.
V rozhovorech auditoﬁi zji‰Èují, nakolik
sluÏba naplÀuje standardy kvality z pohledu uÏivatele.V celém procesu hodnocení
dbá t˘m auditorÛ na to, aby svou ãinností
neporu‰il práva uÏivatelÛ sluÏby.
• Jsou nûkterá kritéria, na která se pﬁi
inspekci zvlá‰tû soustﬁedíte?
T˘m auditorÛ je povinen posoudit
v‰echna sledovaná kritéria standardÛ.
Metodika inspekcí (auditÛ) v‰ak nûkterá
kritéria oznaãuje jako zvlá‰tû dÛleÏitá.
Jsou to pﬁedev‰ím ta, která se t˘kají práv
uÏivatelÛ sluÏby. Za zvlá‰tû dÛleÏitá jsou
oznaãena i první dvû kritéria standardu
ã. 1, k jejichÏ naplnûní je nutné, aby
sluÏba definovala své poslání, cíle, cílovou
skupinu a principy, na kter˘ch je zaloÏena. SluÏba by mûla jasnû vyjádﬁit, proã
existuje, pro koho, co nabízí, jaké jsou její
cíle, tedy jak se zmûní situace klientÛ,
kteﬁí budou sluÏbu vyuÏívat.
Za dÛleÏitá jsou oznaãena také první tﬁi
kritéria standardu ã. 2, kter˘ se t˘ká
ochrany práv uÏivatelÛ sluÏby – napﬁíklad
definování situací, ve kter˘ch mÛÏe dojít
pﬁi poskytování sluÏby k ohroÏení práv
klientÛ.Audit zji‰Èuje, zda si zaﬁízení
vytváﬁí vlastní vnitﬁní pravidla, jak poru‰e-
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ní práv zamezit. Z mé zku‰enosti není
dosud v praxi ãasto naplÀováno právo
uÏivatele sluÏby na podání stíÏnosti
(standard ã. 7), zejména právo lidí, kteﬁí
obtíÏnû komunikují nebo jejichÏ rozumové schopnosti jsou omezené.
• Zab˘vá se vá‰ audit také úãetnictvím
organizace?
V souãasnosti ne. Standard ã. 17 obsahuje kritéria z oblasti ekonomiky sluÏby,
ale metodika provádûní inspekcí hodnocení tohoto standardu nevyÏaduje.
Domnívám se, Ïe kontrolu hospodaﬁení
se daﬁí zaji‰Èovat dostateãnû ze strany
zﬁizovatelÛ, finanãních úﬁadÛ nebo tûmi
institucemi, které pﬁidûlují granty. Navíc
to samozﬁejmû pﬁedpokládá dal‰í dovednost inspektorÛ.
• Jak˘ má inspekce v˘sledek, co je
jejím v˘stupem?
V˘sledkem auditu je závûreãná zpráva,
jejíÏ vût‰í ãást popisuje, jak zaﬁízení
(sluÏba) naplÀuje standardy kvality.Tato
ãást neobsahuje hodnocení, pouze
konstatuje stav v dobû konání auditu. Na
konci závûreãné zprávy pak v bodech
Hodnocení a Doporuãení vyjadﬁují
auditoﬁi svÛj názor, oznaãují silné a slabé
stránky sluÏby a doporuãují, na co by se
sluÏba mûla zamûﬁit pﬁi naplÀování
standardÛ. K závûreãné zprávû patﬁí
i bodové hodnocení, ve kterém se k jednotliv˘m kritériím standardÛ pﬁiﬁazují
hodnoty od 0 do 3, pﬁiãemÏ trojka znamená nejvy‰‰í kvalitu a nula, Ïe kritérium
není naplnûno.
• Máte informace o tom, jak se získan˘ mi poznatky organizace po auditu naloÏí?
S vedoucími pracovníky nûkter˘ch
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hodnocen˘ch zaﬁízení
jsem v kontaktu. Nûkteﬁí
ﬁíkají, Ïe zpoãátku nechtûli
pﬁijmout závûry auditu, ale
po ãase zmûnili názor,
pochopili cennost informací obsaÏen˘ch v závûreãné zprávû pro sluÏbu.
Nûkolikrát jsem se setkala
s reakcí vedoucích kvalitních sluÏeb, kteﬁí projevovali zklamání nad faktem,
Ïe nenaplÀují standardy
kvality ve v‰ech kritériích,
a nebyli ochotni závûry
auditu akceptovat. Je to asi
proto, Ïe mají laÈku nastavenou vysoko, mají potﬁebu b˘t nejlep‰í.
Pﬁi práci s pracovníky
sociálních sluÏeb vÏdy
zdÛrazÀuji, Ïe jejich obavy
ze standardÛ nejsou na
místû, standardy nemíﬁí
proti nim. Pokud se
personál se standardy
kvality seznámí, pochopí,
Ïe jim tato pravidla dávají kromû jiného
také jistotu: „Teì uÏ vím, jaká sluÏba je
kvalitní. KdyÏ budu naplÀovat pravidla
(standardy), mám jistotu, Ïe vykonávám
svou práci dobﬁe.“
• Ve kter˘ch typech zaﬁízení nalézá
inspekce zpravidla nejvíce nedostatkÛ?
Po uskuteãnûní pilotních inspekcí
v roce 2002 byla zpracována anal˘za, ze
které jednoznaãnû vypl˘vá, Ïe nejménû
naplÀovala standardy kvality pobytová
zaﬁízení. PovaÏuji to za logické, uÏivatelé
rezidenãních sluÏeb jsou lidé na sluÏbû
z mnoha dÛvodÛ velmi závislí (napﬁíklad

O ČEM
se mluví

Z ãinnosti âeské katolické charity,
Foto: Vojtûch Vlk
senioﬁi s tûÏk˘m zdravotním postiÏením
v domovech dÛchodcÛ, lidé s tûÏ‰ím
mentálním postiÏením v ústavech),
závislost vytváﬁí nerovné postavení a nese
s sebou riziko nerespektování práv
uÏivatele sluÏby.
Pohybuji se v zaﬁízeních sociálních
sluÏeb po celé republice a sleduji, jak
obtíÏné je mûnit zaÏité postoje poskytovatelÛ k uÏivatelÛm. Zdá se mi, Ïe v tradiãních sociálních sluÏbách, zejména poby-

SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

13

O ČEM
se mluví

AUDIT DÁVÁ ZPRÁVU, JAK VIDÍ SLUŽBU NESTRANNÝ ODBORNÍK

tov˘ch, nedo‰lo dosud k zásadnímu
posunu v postojích a názorech na kvalitní
sluÏbu.To samozﬁejmû neplatí absolutnû,
setkávám se napﬁíklad s pobytov˘mi
sluÏbami nestátních neziskov˘ch organizací, ale i se sluÏbami, jejichÏ zﬁizovatelé
jsou obce, které navzdory nedostatku
finanãních prostﬁedkÛ systematicky
pracují na rozvoji kvality sluÏby. Z mého
pohledu je situace v sociálních sluÏbách
v souãasné dobû plná paradoxÛ – nûkteré
sluÏby se rozvíjejí a snaÏí se naplÀovat
standardy, aãkoliv jim to nezaruãuje
Ïádné v˘hody, jiné mají dobré finanãní
zabezpeãení, pﬁesto sluÏbu poskytují na
velmi nízké úrovni.
• Jak˘ díl viny nesou sami pracovníci
tûchto nekvalitních sluÏeb?
Domnívám se, Ïe v sociálních sluÏbách
je jen velmi málo lidí spokojen˘ch s tím,
Ïe poskytují nekvalitní sluÏbu.Vidím, jak
ãasto b˘vají vyãerpáni prací v instituci,
kde se nikdo nad kvalitou sluÏeb a ochranou práv uÏivatelÛ nikdy nezam˘‰lel,
stejnû jako se nezam˘‰lel nad potﬁebami
pracovníkÛ. Chápu odmítavé reakce
pracovních t˘mÛ pﬁi zmínce o transformaci nebo nutnosti naplÀovat standardy.
Pﬁirozenû se tomu brání. Je tûÏké pﬁijmout skuteãnost, Ïe vynakládám energii
a jsem vyãerpaná prací ve sluÏbû, která
z pohledu standardÛ není kvalitní.
• Jsou standardy pouÏitelné opravdu
pro kaÏdé zaﬁízení poskytující sociální
sluÏby?
Urãitû. âasto sly‰ím námitku, Ïe standardy jsou pﬁíli‰ obecné.To je nezbytné
vzhledem k rÛznorodosti sluÏeb. Jejich
obecnost dává kaÏdé konkrétní sluÏbû
moÏnost vytvoﬁit si v rámci standardÛ

14

systém konkrétních vnitﬁních pravidel.
Samozﬁejmû tím pro mnohé sluÏby
nastává zcela nová situace, zvlá‰tû pro ty,
které byly dosud zvyklé fungovat jen na
základû norem obecnû závazn˘ch (zákony, vyhlá‰ky) nebo smûrnic zpracovan˘ch
zﬁizovatelem.
Vypracování konkrétních vnitﬁních
pravidel patﬁí také k procesÛm dlouhodob˘m a nelehk˘m, nicménû jen tak budou
pravidla postihovat sluÏbu v jejich zvlá‰tnostech. Do procesu vytváﬁení vnitﬁních
pravidel sluÏby musí b˘t zapojeni v‰ichni,
jichÏ se sluÏba t˘ká. Jak uÏ dnes mnozí
vedoucí pracovníci zji‰Èují, velk˘ pﬁínos
pﬁiná‰í uÏ samo setkávání pracovních
t˘mÛ s vedením a diskutování nad dÛleÏit˘mi aspekty sluÏby. Dva roky se standardy pracuji a stále víc jsem pﬁesvûdãená
o jejich kvalitû.
• Jak vidíte budoucnost auditÛ kvality
sociálních sluÏeb v âeské republice?
Vyvine se z nich kontrolní nástroj, jak
bylo pÛvodnû zam˘‰leno?
Ani pÛvodnû nemûl mít audit (inspekce) jen funkci kontrolní, podpora by
v nûm mûla b˘t obsaÏena i tehdy, kdyÏ se
auditem zji‰Èuje kvalita sluÏby v souvislosti s udûlením oprávnûní. Nicménû, a to
z hlediska ochrany a respektování práv
uÏivatelÛ sluÏby: Nedovedu si pﬁedstavit,
audit mûl mít v˘znamnou funkci kontrolní, Ïe by audit zÛstal jen tím, ãím je
v souãasné dobû – nezávisl˘m posouzením sluÏby, zdrojem informací, se kter˘mi
objednatel naloÏí podle vlastního uváÏení.Ale i zájem o takov˘ audit povaÏuji za
úspûch.
Zaãátek loÀského roku pﬁinesl mnû
a mnoha m˘m kolegÛm zklamání, obávali
jsme se o proces transformace. Litovala
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jsem, Ïe nedo‰lo k vyuÏití potenciálu
vysoce motivovan˘ch a odbornû zdatn˘ch lidí – inspektorÛ. Nakonec sama
zaﬁízení sociálních sluÏeb mé obavy
rozpt˘lila. Mnohá zaﬁízení ochotnû audit
podstupují, pﬁestoÏe není vyÏadován.
Stále rostoucí poãet zaﬁízení má zájem
o práci se standardy, pﬁestoÏe je k tomu
nikdo nenutí. Pﬁes v‰echny v˘hrady se
zdá, Ïe zaﬁízení zaãínají chápat dÛleÏitost
tûchto pravidel. Kromû toho jsem pﬁesvûdãena, Ïe standardy jako jeden z ná-

O ČEM
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strojÛ ochrany práv uÏivatelÛ sluÏby patﬁí
k nezbytné v˘bavû na na‰í cestû do
Evropské unie.
• Vidíte tedy budoucnost v uplatÀování
standardÛ optimisticky?
Ano, a velmi mû tû‰í, Ïe díky zájmu
jednotliv˘ch poskytovatelÛ a zﬁizovatelÛ
se proces zmûn nezastavil.
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„Pro inspekci
kvality jsme se
rozhodli dobrovolnû a z vlastní
iniciativy,“ ﬁíká
paní Mgr.
Dolores
Czudková ze
zaﬁízení Slezské
diakonie Eben-Ezer v Horním
Îukovû, kde uÏ
del‰í dobu
pracují se
Standardy
kvality sociálních
sluÏeb, hlavnû
na jejich zavádûní do praxe.
Inspekcí si chtûli
ovûﬁit a potvrdit,
zda kráãejí
správn˘m
smûrem, poskytují kvalitní
sociální sluÏby.
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA POMŮŽE ZKVALITNIT SLUŽBY V SLEZSKÉ DIAKONII

Závûreãná zpráva pomÛÏe
zkvalitnit sluÏby
v Slezské diakonii
• Jak inspekce ve va‰em
zaﬁízení probíhala?
Slezská diakonie získala
finanãní prostﬁedky z projektu
MPSV na vzdûlávání a konzultaãní proces, zamûﬁen˘ na
zavádûní standardÛ do praxe.
V celé organizaci jednotliví
vedoucí stﬁedisek pracovali
v t˘mech na sestavování
vnitﬁních norem a metodick˘ch
postupÛ v návaznosti na
standardy. Konalo se nûkolik
workshopÛ, které podpoﬁily
tento proces. Na závûr celého
projektu nûkterá zaﬁízení, i na‰e
stﬁedisko Eben-Ezer, mûla
moÏnost projít jednodenní
konzultací.
Usilujeme pﬁedev‰ím o to,
aby sociální sluÏby co nejlépe
slouÏily na‰im uÏivatelÛm.
Spokojenost uÏivatelÛ se odvíjí
od toho, jak je zaﬁízení schopno pﬁizpÛsobovat své cíle
osobním cílÛm uÏivatelÛ, jak˘m
zpÛsobem se daﬁí sluÏbu
personálnû zajistit a jak˘m

zpÛsobem prÛbûh sluÏby
reaguje na mûnící se potﬁeby
uÏivatelÛ.Tyto a dal‰í charakteristiky sledovali hodnotitelé,
kteﬁí nav‰tívili na‰e zaﬁízení.
Pﬁed náv‰tûvou konzultaãního
t˘mu jsme vyplnili dotazník
pro sebepoznání úrovnû
naplÀování standardÛ kvality.
Konzultace probûhla podle
ãasového harmonogramu, kter˘
nám byl dopﬁedu zaslán elektronickou po‰tou. K harmonogramu jsme se mohli vyjádﬁit
a pﬁípadnû jej upravit.
Úãelem ‰etﬁení nebyla kontrola, ale v˘hradnû podpora
zavádûní StandardÛ kvality
sociálních sluÏeb v na‰em
zaﬁízení. PﬁedbûÏné stanovisko
konzultaãní skupiny a závûreãná zpráva, kterou jsme na
základû konzultace obdrÏeli,
slouÏí pouze ãlenÛm konzultaãních t˘mÛ a ãlenÛm pracovního t˘mu projektu. Konzultace
zaãínala prohlídkou zaﬁízení.
Znaãn˘ v˘znam pro posouzení
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postupu pﬁi zavádûní StandardÛ kvality
sluÏeb mûly rozhovory, které s uÏivateli
provedli jednotliví ãlenové konzultaãního
t˘mu. Pak následovala diskuse s pracovním t˘mem a konzultaãní skupinou nad
pﬁedem zpracovan˘m dotazníkem.
K nahlédnutí jsme mûli pﬁipravenou
ve‰kerou dokumentaci na‰eho zaﬁízení,
jako napﬁ. vnitﬁní pokyny, organizaãní
strukturu, provozní ﬁád apod. Konzultace
byla jednodenní.
• Jaké jste získala zku‰enosti z kontaktÛ
s inspektory?
Konzultaãní t˘m byl v následujícím
sloÏení: vedoucí t˘mu a dva dal‰í ãlenové.
Dva z nich jsou inspektory kvality sluÏeb
a jeden ãlen byl urãen zﬁizovatelem.
Setkali jsme se se vstﬁícností a pochopením, s pﬁíjemnou a tvoﬁivou atmosférou,
která nám umoÏnila vyjádﬁit své názory.
• Existovala podle va‰eho názoru
oblast, které inspektoﬁi pﬁikládali obzvlá‰tní v˘znam?
Konzultaãní t˘m se zamûﬁil na hlavní
body standardÛ, coÏ jsou pﬁedev‰ím: cíle
a zpÛsoby poskytování sluÏeb, ochrana

práv uÏivatelÛ sluÏeb, jednání se zájemcem o sluÏbu, dohoda o poskytování
sluÏeb, plánování a prÛbûh poskytování
sluÏeb, dále pak stíÏnosti na kvalitu
a prÛbûh poskytování sluÏby, personální
zaji‰tûní sluÏeb a profesní rozvoj pracovníkÛ a pracovních t˘mÛ.
• Co audit odhalil? Povedou jeho
v˘sledky ke zmûnám v práci va‰eho
zaﬁízení?
Konzultaãní t˘m nám zdÛraznil nejsilnûj‰í stránky na‰eho zaﬁízení v naplÀování národních StandardÛ kvality sociálních
sluÏeb, ale rovnûÏ poukázal na oblasti, na
jejichÏ rozvoj máme zamûﬁit vût‰í pozornost, napﬁ. zpﬁesnûní vnitﬁních norem,
dopracování nûkter˘ch vnitﬁních pﬁedpisÛ, atd.
Závûreãná zpráva, kterou jsme obdrÏeli,
nám pomÛÏe zdokonalit na‰i sluÏbu
a pﬁímo pﬁizpÛsobit cíle osobním cílÛm
uÏivatelÛ. ·etﬁení, která probûhla v na‰em
zaﬁízení, vnímáme pozitivnû a vûﬁíme, Ïe
nás budou motivovat k dal‰ímu rozvoji
poskytování kvalitnûj‰ích sluÏeb.
Pﬁipravil Robert Plch
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA POMŮŽE ZKVALITNIT SLUŽBY V SLEZSKÉ DIAKONII

Stﬁedisko Slezské diakonie – Dílny a bydlení pro osoby s mentálním postiÏením
Eben-Ezer v Horním Îukovû (konkrétnû ãást dílen) bylo otevﬁeno v ﬁíjnu roku 2000.
V dílnách mohou uÏivatelé s pomocí odborníkÛ a za individuálního pﬁístupu pﬁekonávat dÛsledky svého handicapu, rozvíjet své schopnosti, hledat nové pﬁátele a aktivnû
trávit svÛj voln˘ ãas.
Dílny nabízejí Terapeutické místo – zde mají uÏivatelé pﬁíleÏitost úãastnit se pracovní terapie v rÛzn˘ch terapeutick˘ch dílnách – tkalcovské, keramické, ‰icí, arteterapeutické, zahradnické, montáÏní.Tkalcovská dílna umoÏÀuje rozvinout nejen estetické
cítûní, ale i manuální zruãnost klientÛ. Na tkalcovsk˘ch stavech se vyrábûjí ruãnû
tkané koberce, pﬁedloÏky a prostírání. Práce v keramické, ‰icí a arteterapeutické dílnû
rozvíjejí u klientÛ fantazii, tvoﬁivost a motoriku.Vyrábûjí zde dekorativní pﬁedmûty,
misky na ovoce, ‰amotové mísy, hodiny, odlévané pﬁedmûty, ubrusy, pol‰táﬁe a prostírání.V zahradnické dílnû se pak starají o v˘sadbu kvûtin, keﬁÛ, venkovní úpravy a v˘robu dekorativních pﬁedmûtÛ. MontáÏní dílna nabízí skládání krabiãek, balení vitamínÛ,
tﬁídûní a kompletaci kovov˘ch souãástek. UÏivatelÛm poskytuje prostor k seberealizaci. Na Terapeutickém místû najde uplatnûní 50 uÏivatelÛ. Dal‰í nabídkou dílen je
pﬁechodné a podporované zamûstnávání.
Chránûné bydlení bylo otevﬁeno v srpnu roku 2001 a umoÏÀuje 25 mlad˘m mentálnû handicapovan˘m lidem dosáhnout co nejvy‰‰í samostatnosti a Ïivota mezi námi.
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·tandardy kvality sociálneho poradenstva
Prezentácia ãasti v˘sledkov
v˘skumu úrovne na Slovensku
Monopol ‰tátu na poskytovanie sociálnej pomoci sa zaãal rúcaÈ vyhlá‰kou
ã. 100 k zákonu ã. 135/1992 Zb., ktorá
umoÏnila vykonávaÈ sociálnu pomoc aj
ne‰tátnym subjektom.
Odvtedy sa postupne zaãal formovaÈ
Zákon o sociálnej pomoci, ktor˘ bol
niekoºkokrát vráten˘ z parlamentu
s obrovsk˘m mnoÏstvom pripomienok,
aby bol koneãne s platnosÈou od
1. 7. 1998 uveden˘ do praxe.V tomto
zákone sa sociálna pomoc realizuje za
pomoci niekoºk˘ch nástrojov. Sociálne
poradenstvo je jedn˘m z nich.V ostatn˘ch európskych krajinách je poradenstvo súãasÈou sociálnych sluÏieb a tvorí
s nimi a sociálnou prevenciou kontinuitu.
Sociálne sluÏby svojou akútnosÈou dokázali presadiÈ podmienku spolufinancovania ‰tátu, ão sa doteraz poradenstvu
nepodarilo.
Sociálne poradenstvo sa rozvíjalo najmä
v podmienkach ne‰tátneho sektora.Tento
rozvinul svoje poradenské systémy do
vysoko odborne zdatn˘ch rozmerov.
Oslovili sme niekoºk˘ch odborníkov, ale
aj praktikov a zostavili sme skupinu

expertov, ktorí sa na tvorbe ‰tandardov
podieºali.
Skupinu odborníkov tvorili ºudia
z rôznych sociálnych in‰titúcií, z rôznych
sektorov spoloãnosti a nakoniec aj
z rôznych regiónov. ZakaÏd˘m to boli
skupiny otvorené a schopné prijímaÈ
nové nápady. Gesciu prevzala b˘valá
‰tátna tajomníãka Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (MPSVaR SR) pani Edit Bauer,
ktorá delegovala svoju úãasÈ na Odbor
rozvoja ºudsk˘ch zdrojov MPSVaR SR.
Okrem ministerstva projekt finanãne
podporovali Matra Kap program
Holandského kráºovstva a program Tvoja
zem nadácie Ekopolis. Odbornú a organizaãnú garanciu má obãianske zdruÏenie
Asociácia supervízorov a sociálnych
poradcov.
Odborníci z akademickej pôdy, z poradensk˘ch systémov a ministerstva pracovali nad kontextom sociálneho poradenstva v systéme sociálnej práce, jeho
charakteristikou, definíciou, metodikou,
etikou.
V procese tvorby ‰tandardov sme sa
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pot˘kali neustále s problémom miery ich
konkretizácie.Ak by sme ich tvorili
v‰eobecnej‰ie, dokázali by sa aplikovaÈ na
ãinnosÈ mnoh˘ch organizácií, mnohé
druhy práce, mnoh˘ch klientov. Na
druhej strane ich príli‰ná v‰eobecnosÈ by
deformovala ich úãel: pomôcÈ klientovi,
poradcovi a organizácii postupovaÈ vecne
a odborne.Vysoká miera konkrétnosti
v sebe obná‰a zasa moÏnosti selekcie.
ëal‰ou ÈaÏkou úlohou bolo neustále sa
pridrÏiavaÈ rámcov sociálneho poradenstva. Prirodzene sme sa neustále dostávali
na úroveÀ sluÏieb a samozrejme aj prevencie.Veºmi neprirodzene sme sa snaÏili
eliminovaÈ tieto tendencie a udrÏaÈ si
ãistú líniu poradenstva.
·tandardy popisujú rozsah práce
sociálneho poradcu, jej obsah a objektívne a subjektívne podmienky jej vykonávania. Pokúsili sme sa ich profilovaÈ do
troch oblastí tak, aby obsiahli proces
práce s klientom, kvalifikaãnú úroveÀ
poradcov a prevádzkové podmienky na
prácu so sociálnym klientom.
Predmetom ná‰ho v˘skumu bola kvalita
poskytovania sociálneho poradenstva na
Slovensku, resp. definovanie konkrétnych
podmienok, za ktor˘ch prebieha proces
práce so sociálnym klientom, definujú sa
kvalifikaãné poÏiadavky na sociálneho
poradcu a základné prevádzkové podmienky.
Cieºom ná‰ho v˘skumu bolo overiÈ si
zrozumiteºnosÈ, jasnosÈ a v˘stiÏnosÈ
formulácie jednotliv˘ch ‰tandardov so
zámerom naformulovaÈ ich ako súãasÈ
zákona o sociálnej pomoci, resp. nového
zákona o sociálnych sluÏbách.
ëal‰ím cieºom bolo zmapovanie skutoãného stavu (rozsahu, obsahu a kvality)
poskytovania sociálneho poradenstva na
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Slovensku a porovnaÈ úroveÀ jeho kvality
vzhºadom na sektorovú príslu‰nosÈ
poskytujúcich organizácií.
Medzi primárnych uÏívateºov ‰tandardov rátáme prevádzkovateºov poradenstva.Teda organizácie, resp. jednotlivé
fyzické osoby, ktoré poradenstvo poskytujú tak, aby dokázali úroveÀ poskytovania sociálnej pomoci udrÏaÈ pre klienta
na dôstojnej úrovni.
ëal‰ou skupinou sú klienti.Títo si pri
v˘bere sociálneho servisu, resp. pri
sÈaÏovaní sa na spôsob alebo rozsah
poskytovaného sociálneho poradenstva
alebo pri vyjednávaní o zlep‰enie podmienok, môÏu porovnaÈ skutoãn˘ stav so
stavom formálnym.
ëal‰ím okruhom uÏívateºov ·tandardov
sú regionálne správy – Vy‰‰ie územné
celky (VÚC).Tieto sú garantmi ‰tátnych
finanãn˘ch prostriedkov a môÏu
·tandardy vyuÏiÈ minimálne v troch
oblastiach svojho základného pôsobenia:
• kontroly,
• kontrahovania,
• koordinácie.
Celá na‰a práca smeruje ku skvalitneniu
a profesionalizácii práce sociálneho
poradcu.
Celospoloãensk˘ rozmer
Ambíciou tejto práce je prispieÈ k získaniu relevantn˘ch údajov o kvalite sociálneho poradenstva, formulácii jeho novej
dimenzie a v koneãnom dôsledku tak
prispieÈ k profesionalizácii sociálnej
práce.
V˘chodiskom pre formuláciu pracovnej
verzie jednotliv˘ch ‰tandardov boli
predov‰etk˘m:
• systém poznatkov psychologického
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poradenstva, jeho pojmoslovie a praktické skúsenosti z práce s klientom;
• skúsenosti kolegov – sociálnych
pracovníkov z âeskej republiky, konkrétne torzo materiálu „Standardy kvality
sociálních sluÏeb“;
• v˘sledky kreatívnej a dlhodobej práce
skupiny odborníkov na sociálne poradenstvo na Slovensku;
• konzultácie s ãlenmi slovenskej
pracovnej skupiny nad ·tandardami
kvality sociálnych sluÏieb;
• reálna a akútna potreba novoformujúcich sa Vy‰‰ích územn˘ch celkov (VÚC)
distribuovaÈ finanãné prostriedky ão
najefektívnej‰ie, a teda potreba maÈ
konkrétne poznatky na to, aby dokázali
kontrolovaÈ kvalitu sociálnej pomoci, aby
vedeli kontrahovaÈ kvalitné organizácie
na v˘kon sociálneho poradenstva a aby
v rámci regiónu vedeli tento servis
efektívne kontrahovaÈ.
Objektom merania
bola kvalita poskytovania sociálneho
poradenstva v 38 organizáciách. Z nich je
31 mimovládnych, 4 ‰tátne. Jeden odbor
sociálnych vecí pri OÚ v Pezinku vypracoval za v‰etky svoje 4 oddelenia dotazník samostatne (+3). Zoznam participujúcich organizácií je v prílohe.
Skupinu respondentov zúãastÀujúcich
sa na na‰om v˘skume tvorili:
• sociálni poradcovia mimovládnych
organizácií,
• manaÏéri sociálnych MVO,
• sociálni pracovníci a manaÏéri verejn˘ch organizácií,
• odborníci na sociálne poradenstvo,
•pracovníci sociálnych odborov VÚC.

O ČEM
se mluví

Skupinu respondentov tvorili väã‰inou
lídri alebo poradcovia organizácií, ktoré
boli motivované spolupracovaÈ na tak
obtiaÏnom a zdæhavom dotazníku, pretoÏe
poradenstvo poskytujú a záleÏí im na
ìal‰om jeho v˘voji. Mnohé aspekty
kvality práce uÏ buì akceptujú, alebo sú
ochotné sa s nimi reálne zaoberaÈ a ich
zadefinovanie je ich prioritou.Takmer
v‰etky dlh‰ie pôsobia na sociálnom trhu
a poradenstvo je ich primárnou aktivitou.
V‰etky mimovládne organizácie poznáme
z osobného kontaktu s nimi, resp. prostredníctvom posudzovania ich niektor˘ch projektov.
Verejné organizácie boli zastúpené
kompletne jedn˘m klasick˘m odborom
sociálnych vecí pri okresnom úrade,
a reprezentujú tak klasick˘ model verejného regionálneho systému poradenstva.
Vedúca tohto odboru je vysoko kvalifikovaná a progresívna, podporuje rozvoj
ìal‰ieho vzdelávania na svojom oddelení.
ëal‰ie verejné in‰titúcie predstavovali
tieÏ cel˘ repertoár poradensk˘ch aktivít;
zastúpenie mal Detsk˘ domov a Domov
sociálnych sluÏieb (v systéme sociálnych
sluÏieb aj ãasÈ poradenstva), ako aj ambulantné krízové poradenstvo.Vedúci t˘chto
zariadení majú vysokú kvalifikáciu na
v˘kon svojej práce, ão je, predpokladáme,
aj hlavn˘m dôvodom na zapojenie sa do
v˘skumu.
V‰etci respondenti v rôznej miere
reflektujú akcent kvality sociálnej pomoci, a teda aj sociálneho poradenstva.
Mern˘mi jednotkami boli podºa poloÏiek dotazníka veliãiny, ako napríklad:
poãet klientov na poradcu, poãet minút
na 1 konzultáciu, existencia, resp. neexistencia sledovaného údaju, faktora a podobne.
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Prostriedkami zberu údajov boli
• ·túdium dokumentov, potrebn˘ch
k vypracovaniu základnej filozofie
·tandardov kvality sociálneho poradenstva. Medzi základné patrili: ãeské
Standardy kvality sociálních sluÏeb, Zákon
ã. 195/1998 Zb., o sociálnej pomoci,
pracovné náplne, pracovné zmluvy, etick˘
kódex, zmluvy o dodrÏaní mlãanlivosti,
dohody o dobrovoºníckej práci a iné.
• Odborné posudzovanie: skupina
expertov na svojich predchádzajúcich
sedeniach vytvorila systém okruhov, ktoré
treba posudzovaÈ ako relevantné ku
kvalite sociálneho poradenstva.Vytvorila
ich ‰truktúru, postupnosÈ a metodiku
zberu. Na základe tohto posudzovania
vznikla pracovná verzia ·tandardov
kvality sociálneho poradenstva.
• Ne‰tandardizované pozorovanie
priamo pri práci s klientom v niektor˘ch
organizáciách, poskytujúcich sociálne
poradenstvo. Údaje sa nám podarilo
získaÈ vìaka tomu, Ïe sme v organizáciách robili odbornú supervíziu. Závery
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pozorovania sú zahrnuté vo formulácii
jednotliv˘ch ‰tandardov kvality poradenstva.
• Dotazníkové zisÈovanie prostredníctvom dotazníka s pevnou ‰truktúrou.
Otázky boli formulované ako uzavreté,
polouzavreté a otvorené. Dotazník sa
nachádza v prílohe. Sledovanie jednotliv˘ch údajov bolo rozdelené do troch
základn˘ch kategórií: proces, kvalifikácia
a prevádzka.
Prostriedky, pomocou ktor˘ch sme
dotazníky distribuovali: internet, po‰ta, tri
prezentaãné semináre, workshopy troch
konferencií.
Eva Mydlíková


Poznámka: Cel˘ text si mÛÏete pﬁeãíst
na adrese Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov
www.changenet.sk/assp/
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·tandardy kvality
sociálnych sluÏieb
a kvalita sociálnych sluÏieb
Spracovanie „·tandardov kvality sociálnych sluÏieb“ a vykonan˘ monitoring sú
nevyhnutn˘m základn˘m predpokladom
na podrobnú anal˘zu, kde sa zariadenie
sociálnych sluÏieb nachádza, a sú základom na vypracovanie vízie organizácie,
ktorej cieºom je zosúladenie poskytovan˘ch sociálnych sluÏieb v zariadení
s individuálnymi potrebami klienta.
V‰etky prebiehajúce procesy je potrebné
skúmaÈ v urãitom ãase (sú vãera poskytované sociálne sluÏby kvalitné i dnes
a budú kvalitné i zajtra?) a priestore
(zodpovedajú poskytované sociálne
sluÏby potrebám klientov v zariadení
a zároveÀ vyuÏívame k uspokojovaniu
sociálnych potrieb klientov v‰etky voºné
zdroje v miestnej komunite?) – s vyuÏitím
procesuálnej metódy hodnotenia za
pouÏitia poradenstva a supervízie, ako
metód hodnotenia kvality v sociálnych
sluÏbách. Pre spracovanie vízie organizácie je tieÏ dôleÏité mapovanie a poznanie
potrieb obãanov v zariadení sociálnych
sluÏieb a v regióne, rozsah existujúcich
sluÏieb v zariadení a regióne a vypracovanie koncepcie rozvoja zariadenia a regiónu, a ich zosúladenie.

Pre zmenu kvality sú nevyhnutné
profesionálne kompetencie pre riadenie
procesu zmeny – Total Quality
Management – kompetencie manaÏéra
pre zapojenie prijímateºov sociálnych
sluÏieb a v‰etk˘ch pracovníkov zariadenia
do koneãnej fázy poskytovania sociálnych
sluÏieb tak, aby sa vytvoril súlad poskytovan˘ch sociálnych sluÏieb s poÏiadavkami
kaÏdého prijímateºa. NajdôleÏitej‰ie je
v‰ak uvedomiÈ si a nájsÈ odpoveì v kaÏdom konkrétnom sociálnom zariadení na
otázku: „âo je cieºom na‰ej sociálnej
práce a poskytovan˘ch sluÏieb?“ Ak
poznáme odpoveì, stojí pred nami ìal‰ia
otázka: „Ako dosiahnuÈ uveden˘ cieº?“
Je namieste si uvedomiÈ skutoãnosÈ, Ïe
kvalita poskytovan˘ch sociálnych sluÏieb
v zariadení závisí od kvalitného systému
riadenia organizácie – kvalitnej organizaãnej ‰truktúry a systému riadenia, kvalitnej
komunikaãnej stratégie a prenosu informácií v organizácii smerom od manaÏmentu k pracovníkom a klientom, ale aj
opaãn˘m smerom – od klientov k pracovníkom a manaÏmentu, no najmä od
strategického plánovania sociálnych
sluÏieb. Stratégiu v sociálnom kontexte
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môÏeme chápaÈ ako reakciu na ãasto
meniace sa prostredie pri presadzovaní
poslania sociálnych sluÏieb. MyslieÈ
strategicky znamená byÈ informovan˘
a cielene reagovaÈ na dynamické prostredie.V strategickom plánovaní hovoríme
o budúcom prostredí, no rozhodnutia
robíme dnes. Strategické plánovanie je
plánovaním preto, lebo zah⁄Àa zámerne
vyt˘ãenie cieºov – zvolenie Ïelanej
budúcnosti – a prípravu krokov pre
dosiahnutie t˘chto cieºov, obsiahnuté
v strategickom pláne (vízii) organizácie.
Oproti tomu prevádzkové plány sú
podrobnej‰ie plány ãinností, ktoré musíme uskutoãniÈ, aby bolo moÏné dosiahnuÈ strategické ciele, stanovené v strategickom pláne.Tento systém zah⁄Àa
i predpoklad, Ïe prostredie sa stále mení;
podmienkou strategického manaÏmentu
je neustále prehodnocovanie existujúcich
plánov vo svetle dlhodob˘ch priorít.
Z toho dôvodu musí strategické plánovanie obsahovaÈ aj proces revidovania.
DôleÏité je tieÏ uvedomiÈ si, Ïe v súãasnosti v na‰ich zariadeniach, napríklad
v domovoch sociálnych sluÏieb, poskytujeme sociálne sluÏby trom v˘razne
odli‰n˘m skupinám (ão sa t˘ka ich
‰pecifick˘ch potrieb a efektívnych metód
sociálnej práce): skupine ºudí s mentálnym postihnutím, skupine ºudí s psychiatrick˘m ochorením a autistom. Nemenej
dôleÏité je uvedomiÈ si, Ïe potreby detí
a dospel˘ch sú tieÏ v˘razne odli‰né.Tieto
skutoãnosti je potrebné zohºadniÈ pri
organizaãnej ‰truktúre v sociálnej organizácii. Pre zabezpeãenie kvality by bolo
dobré v budúcnosti zamyslieÈ sa nad
dôslednej‰ou ‰pecializáciou jednotliv˘ch
sociálnych zariadení.
Pre zabezpeãenie kvality sociálnych
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sluÏieb je rovnako dôleÏité vybudovanie
kvalitného systému tvorby, realizácie
a vyhodnocovania individuálnych plánov
rozvoja kaÏdého klienta tak, aby bol
proces efektívny a kvalitn˘. Myslím, Ïe
najmä pri práci s ºuìmi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím ãasto strácame drahocenn˘ ãas a obmedzujeme sa na zabezpeãovanie základn˘ch potrieb, ão moÏno
súvisí s na‰ou nedostatoãnou pripravenosÈou riadiÈ a ovládaÈ tieto nároãné
procesy kvalitne. Preto investícia do
celoÏivotného vzdelávania personálu sa
javí ako najlep‰ia investícia a nevyhnutnosÈ pre zabezpeãenie kvality poskytovan˘ch sluÏieb.
Bolo by tieÏ namieste sa zamyslieÈ nad
kvalitou práce s rodinami na‰ich klientov.
Otázne je, ãi by si väã‰iu pozornosÈ
z na‰ej strany nezaslúÏila rodinná terapia
(realizovaná na odbornej úrovni v spolupráci s klinick˘mi psychológmi), ako
súãasÈ poskytovan˘ch sociálnych sluÏieb
a poradenstva.
Otázkou je, ãi je moÏné zabezpeãiÈ
kvalitu poskytovan˘ch sociálnych sluÏieb
na Slovensku iba zabezpeãením kvality
v konkrétnych sociálnych zariadeniach,
bez zabezpeãenia systému strategického
plánovania kvalitn˘ch sluÏieb – bez
vyt˘ãenia a sledovania súladu s koncepciou a cieºmi na národnej a regionálnej
úrovni.Ak majú byÈ poskytované sociálne
sluÏby zároveÀ efektívne aj vzhºadom na
vyuÏitie finanãn˘ch zdrojov, je potrebné,
aby boli vypracované strategické plány
pre regióny, na základe dôkladného
prehºadu o lokálnej sociálnej situácii.
DôleÏitá je zodpovednosÈ miestnych
úradov za riadenie procesu plánovania
a poverovania ãinnosÈou spôsobom,
ktor˘:
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• zaradí koneãn˘ v˘sledok najlep‰ej
sluÏby do stredu celej svojej práce;
• uzná v˘hody pluralistického prístupu
k poskytovaniu sociálnych sluÏieb;
• nebude nespravodlivo podporovaÈ
svoje vlastné sluÏby a personál, ak je
jasné, Ïe alternatívy sú lep‰ie;
• bude podporovaÈ iné organizácie, aby
pozitívne prispievali k procesu plánovania poskytovania sluÏieb;
• bude vyzdvihovaÈ hodnotu otvoreného a transparentného prístupu k plánovaniu a poskytovaniu sociálnych sluÏieb.
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Iste v‰etci tu‰íme, Ïe v˘sledky a kvalita
t˘chto práve prebiehajúcich procesov na
rôznych úrovniach, v priamej súvislosti
s efektivitou celého procesu a dosiahnutím Ïelanej budúcnosti pre na‰ich klientov, úzko súvisí so zváÏením vzniku
stavovskej organizácie – Asociácie poskytovateºov sociálnych sluÏieb na
Slovensku.
Mgr. Jana Margová,
riaditeºka Domova dôchodcov a domov
sociálnych sluÏieb v Michalovciach

Splnenie základn˘ch ‰tandardov patrí k predpokladom poskytovania sociálnych sluÏieb
S autorkou predchádzajúceho príspevku sme sa pokúsili e‰te hlb‰ie nazrieÈ do
procesu vytvorenia ·tandardov kvality
sociálnych sluÏieb, ktoré otvárajú diskusiu
o tom, ão znamená kvalita v sociálnych
sluÏbách.Vytvorenie ·tandardov kvality
sociálnych sluÏieb iniciovalo Ministerstvo
práce a sociálnych vecí SR, na podnet
Rady pre poradenstvo v sociálnej práci
a in˘ch sociálnych mimovládnych organizácií, zdruÏen˘ch v SocioFóre. Na
Slovensku testovali po konzultáciách
s kolegami z âeskej republiky ·tandardy
kvality sociálnych sluÏieb prevzaté
z Veºkej Británie.
• âo v‰etko patrí k predpokladom
poskytovania sociálnych sluÏieb?
K základn˘m predpokladom patrí
v súãasnosti splnenie základn˘ch ‰tandardov poskytovania sociálnych sluÏieb.Ak
sa zam˘‰ºame nad otázkou, ão patrí

k základn˘m predpokladom poskytovania
kvalitn˘ch sociálnych sluÏieb, v zaslanom
ãlánku sa pokú‰am zamyslieÈ nad procesmi, ktoré ovplyvÀujú kvalitu sociálnych
sluÏieb, a nad procesom ich riadenia
z pohºadu manaÏmentu.
• Je moÏné uviesÈ, na aké vízie b˘vajú
organizácie zamerané?
Vízie organizácií poskytujúcich sociálne
sluÏby b˘vajú zamerané smerom do
vnútra – zohºadÀujú najmä zmenu potrieb klientov vyuÏívajúcich sociálne
sluÏby v organizácii a málo sa venujú
zmenám dejúcim sa vo vonkaj‰om okolí
organizácií, mal˘ priestor sa venuje
budovaniu partnerstva pri poskytovaní
sociálnych sluÏieb, ão bráni efektívnemu
plánovaniu a tvorbe kvalitn˘ch vízií
s efektívnym vyuÏitím voºn˘ch zdrojov
v miestnej komunite.
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• Je dostatoãne vyuÏívaná procesuálna
metóda hodnotenia?
V súãasnosti je na Slovensku procesuálna metóda hodnotenia vyuÏívaná iba sporadicky a nesystémovo.V Ko‰ickom
samosprávnom kraji sa zaãal tvoriÈ systém
pravidelného dvojroãného procesuálneho
hodnotenia samosprávou poskytovan˘ch
sociálnych sluÏieb, ão na‰tartovalo zmenu
ich kvality.
• Ako hodnotíte vyuÏívanie poradenstva a supervízie na Slovensku?
Na Slovensku je vyuÏívanie poradenstva
a supervízie pri poskytovaní sociálnych
sluÏieb na zaãiatku svojej cesty, je v‰ak
úÏasné, Ïe Rada pre poradenstvo v sociálnej práci je organizáciou, ktorá má
vybudované poboãky v regiónoch s dobr˘m pokrytím Slovenska. Pre vyuÏívanie
supervízie v organizáciách sú vy‰kolení
supervízori, ktorí sú zastre‰ení Asociáciou
poradcov a supervízorov Slovenska.
• MôÏete aspoÀ subjektívne zhodnotiÈ,
na akej úrovni sa nachádza na Slovensku
systém riadenia organizácií? Kde by sa
dala zv˘‰iÈ kvalita riadenia organizácií?
Systém riadenia organizácii si v súvislosti
so zmenami a postupn˘m presunom
kompetencií v sociálnej oblasti zo ‰tátu na
samosprávu na Slovensku vyÏaduje osobitnú pozornosÈ. MôÏeme hovoriÈ o systéme riadenia priamo v organizáciách
poskytujúcich sociálne sluÏby, o systéme
riadenia t˘chto organizácií na úrovni miest
a samosprávnych regiónov, o systéme
riadenia zo strany ‰tátu a o systéme ich
vzájomnej koordinácie, ktoré sa odzrkadlia
v kvalite poskytovan˘ch sociálnych sluÏieb
na Slovensku v jednotliv˘ch regiónoch
i samotn˘ch organizáciách.
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• Funguje prenos informácií v organizáciách nielen smerom od vedenia k pracovníkom a klientom, ale i opaãn˘m
smerom?
Prenos informácií vo vnútri organizácie
poskytujúcej sociálne sluÏby od vedenia
k pracovníkom a ku klientom, a opaãn˘m
smerom, je nevyhnutn˘m predpokladom
na zabezpeãenie mapovania a uspokojovania potrieb sociálnych klientov, ako aj
nástrojom na hodnotenie kvality poskytovan˘ch sluÏieb a nevyhnutn˘m predpokladom na tvorbu vízie organizácie, ktorá
zabezpeãí uspokojenie potrieb sociálnych
klientov.V súãasnosti sa uvedenému
prenosu informácií venuje malá pozornosÈ a tento nie je systematick˘.
• Aplikujú organizácie do praxe stratégiu sociálnych sluÏieb?
Na aplikáciu stratégie sociálnych
sluÏieb do praxe by bolo potrebné
vytvoriÈ systém strategického plánovania
sociálnych sluÏieb na ‰tátnej, regionálnej
a miestnej úrovni tak, aby bolo moÏné ich
prepojenie, zosúladenie a vzájomné
ovplyvÀovanie smerom k víziám organizácií, ktoré poskytujú sociálne sluÏby a späÈ
aÏ na celo‰tátnu úroveÀ.
• âo v‰etko zahrÀuje systém tvorby,
realizácie a vyhodnocovania individuálnych plánov?
Systém tvorby, realizácie a vyhodnocovania individuálnych plánov rozvoja
sociálnych klientov je procesom, ktorého
v˘voj sa musí prepájaÈ s procesom
mapovania meniacich sa a vyvíjajúcich sa
potrieb sociálnych klientov tak, ako sa
mení sociálne prostredie klienta. Samotná
realizácia tvorby súvisí so systémom mapovania potrieb sociálneho klienta
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prostredníctvom diagnostiky pri zapojení
sociálneho, edukaãného, zdravotného
hºadiska, pre tvorbu individuálneho
postupu na pouÏitie aktivít a metód,
s cieºom dosiahnuÈ maximálnu autonómiu kaÏdého sociálneho klienta.
Vyt˘ãením samotn˘ proces nekonãí, iba
zaãína proces jeho aplikovania, poãas
ktorého je potrebné mapovaÈ tento
proces a korigovaÈ jeho v˘voj tak, aby bol
cel˘ proces efektívnym.
• Aké kroky vedú k vybudovaniu
maximálnej autonómie klienta?
Pre budovanie maximálnej autonómie
klienta je potrebné si uvedomiÈ mieru
sociálnej „odkázanosti“ konkrétneho
sociálneho klienta, na základe toho
vyt˘ãiÈ individuálny plán rozvoja, v ktorom sa definujú metódy, ktoré by mohli
viesÈ k dosiahnutiu maximálnej autonómie klienta, ktor˘m zaãína realizácia
a zároveÀ prehodnocovanie celého
procesu, ktor˘ vedie k vytyãovaniu
nov˘ch cieºov a pouÏit˘ch metód, aÏ po
dosiahnutie hlavného vyt˘ãeného cieºa:
maximálnej autonómie sociálneho klienta, ktor˘ uÏ nie je v tom prípade na‰ím
klientom.
• Darí sa investovaÈ do celoÏivotného
vzdelávania personálu?
Na Slovensku nie je vybudovan˘ funkãn˘ systém celoÏivotného vzdelávania
sociálnych pracovníkov, ão moÏno súvisí
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s neprepojením akademickej obce pripravujúcej budúcich sociálnych pracovníkov
a poskytovateºov sociálnych sluÏieb, ão
akademickej obci nepomáha v skvalitnení
prípravy budúcich sociálnych pracovníkov (nadobudnutie praktick˘ch zruãností
absolventov uÏ poãas ‰túdia a ich pripravenosÈ pre poskytovanie sociálnych
sluÏieb klientom tak, aby pri nástupe do
zamestnania nedisponovali iba teoretick˘mi vedomosÈami) a zároveÀ táto nedisponuje informáciami o potrebách poskytovateºov sociálnych sluÏieb, teda na ne
nemôÏe ani adekvátne reagovaÈ ponukou
ìal‰ieho celoÏivotného vzdelávania
pracovníkov, ktorí poskytujú sociálne
sluÏby.
• Aké kroky by mali viesÈ k zlep‰eniu
kvality práce s rodinami klientov? MôÏe
pomôcÈ k skvalitneniu spolupráce s ro diãmi klientov rodinná terapia?
âasto pri na‰ej sociálnej práci pracujeme so sociálnym klientom tak, ako keby
bol vytrhnut˘ zo sociálneho prostredia,
ktoré ovplyvÀuje kvalitu a v˘sledok na‰ej
sociálnej práce. Zapojenie rodiny sociálneho klienta do systému poskytovan˘ch
sociálnych sluÏieb môÏe cel˘ proces
zefektívniÈ.
Rozhovor pripravil Pavel Bajer
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Poznatky a skúsenosti
z hodnotenia kvality
sociálnych sluÏieb
v Slovenskej republike
Kvalita je v súãasnej dobe ãasto poÏívan˘m slovom vo v‰etk˘ch oblastiach ná‰ho
Ïivota. Kladieme dôraz na kvalitu vo
v˘robe, v riadení, hodnotíme kvalitu
v˘robku zo strany spotrebiteºa a uÏívateºa. Zvy‰ujú sa nároky na technológiu
v˘roby a koneãnú kvalitu v˘robku predávajúcej firmy. Predajca následne garantuje
kvalitu svojho v˘robku v istej ãasovej
lehote. Kvalita v sociálnej práci a v sociálnych sluÏbách je rovnako ãasto pouÏívan˘ termín u poskytovateºov a prevádzkovateºov sociálnych sluÏieb. Hodnotenie
kvality v sociálnych sluÏbách je v‰ak
zloÏitej‰í proces, pretoÏe zah⁄Àa viaceré
faktory, ktoré spolu súvisia. Koneãn˘m
prijímateºom produktu (sluÏby) je ãlovek
so v‰etkou svojou originalitou a determinantmi, ktoré nemoÏno vÏdy predpokladaÈ alebo ovplyvniÈ.V dosahovaní kvality
je v‰ak dôleÏit˘ súlad medzi teóriou
a praxou, ktor˘ je dynamick˘m procesom
a musí zachytávaÈ zmeny spoloãnosti
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a potrieb. Kvalita v sociálnych sluÏbách
má viesÈ k spokojnosti klienta, jeho
príbuzn˘ch a následne k spokojnosti
samotného poskytovateºa.
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
je obãianske zdruÏenie v Slovenskej
republike, ktoré sa zaoberá kvalitou
Ïivota zdravotne postihnut˘ch a star‰ích
ºudí. Systematicky od roku 1995 pracujeme na vytvorení hodnotiacej metódy
kvality sociálnych sluÏieb.Tak ako v in˘ch
postkomunistick˘ch krajinách, aj na
Slovensku takáto metóda absentuje
napriek prebiehajúcim transformaãn˘m
zmenám a dynamicky sa rozvíjajúcim
trhom sluÏieb.Absencia v˘skumu a „oficializovanie“ noriem, kritérií pre posúdenie profesionálnych kompetencií sociálnych pracovníkov, ktoré vytvárajú
predpoklad pre objektívne hodnotenie
kvality sociálnych sluÏieb, je v Slovenskej
republike viac neÏ evidentná.Aj keì je
veºkou snahou rôznych projektov a sku-
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pín legalizovaÈ isté ‰tandardy sociálnych
sluÏieb, doposiaº sa nepodarilo vydaÈ
záväzn˘ dokument, ktor˘ by bol akceptovan˘ a legislatívne upraven˘. Hodnotenie
kvality sociálnych sluÏieb na základe
pragmaticky formulovanej predstavy
a nedotiahnutej koncepcie spôsobuje
dezorientáciu, ktorá má dopad na legislatívu, riadenie a organizáciu, a tieÏ podmienky Ïivota pri starostlivosti o ºudí,
ktor˘m sú poskytované sociálne sluÏby.
To spôsobuje aj regionálne rozdiely
v poskytovaní a kvalite sluÏieb a tieÏ
v sluÏbách poskytovan˘ch napr. na
Slovensku a v zahraniãí.
Podºa S. Krupu (2000) absencia noriem
pre hodnotenie kvality sociálnych sluÏieb
pre podmienky Slovenskej republiky
napomáha k vytváraniu regionálnych
rozdielov v kvalite poskytovan˘ch sociálnych sluÏieb. Podporuje tieÏ úzke regionálne a subjektívne hodnotenie a v koneãnom dôsledku vedie k stagnácii
sociálnych sluÏieb.
Hodnotenie kvality poskytovan˘ch
sluÏieb môÏe byÈ dobr˘m zaãiatkom pre
zmenu, skvalitnenie sluÏieb pre ºudí so
‰pecifick˘mi potrebami, alebo star‰ích
ºudí. Hodnotenie kvality poskytovan˘ch
sociálnych sluÏieb je základn˘m predpokladom k teoreticky zdôvodnen˘m
a úãelov˘m projektov˘m zmenám. Je tieÏ
základn˘m predpokladom pre tvorbu
nov˘ch rozhodnutí a snahu zlep‰ovaÈ
kvalitu poskytovan˘ch sluÏieb. Objektívne
posúdenie kvality je závislé od v‰eobecne
prijat˘ch kritérií, na základe ktor˘ch
dokáÏeme posúdiÈ konkrétny stav.V rámci hodnotenia sluÏieb sa môÏeme oprieÈ
o procesuálnu metódu hodnotenia
sluÏieb, ktorá zah⁄Àa ‰tandardy, kritériá
a indikátory kvality. Kritériá sú odvodené
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od dokumentov základn˘ch ºudsk˘ch
práv a slobôd. Indikátory sú odvodené od
konkrétneho prostredia, v ktorom sú
sociálne sluÏby realizované. ·tandardy
podrobnej‰ie rozvádzajú kritériá progresu
kvality v sociálnych sluÏbách.
Kompetentní sociálni pracovníci a prevádzkovatelia sluÏieb dokáÏu identifikovaÈ
potrebné zmeny, ich plánovanie a realizáciu iba v zrkadle zhodnotenia skutkového
stavu. Oãakáva sa pri tom profesionálna
znalosÈ a stotoÏnenie sa s hodnotami
kvality.
V modernom chápaní poskytovan˘ch
sluÏieb musí byÈ jasné, za ak˘m cieºom
a preão existuje sociálna sluÏba. Je
potrebné, aby prevádzkovatelia vedeli
definovaÈ úãel, filozofiu a cieº poskytovanej sluÏby.
Druhou metódou hodnotenia kvality
sociálnych sluÏieb je supervízia a poradenstvo. Supervízia, ako profesionálne
poradenstvo v sociálnej práci, ide hlb‰ie
k základom psychologickej sociálnej
motivácie a správania ãloveka – to je tieÏ
okrem iného dôvodom, pre ktor˘ je
citlivá na akékoºvek direktívne postupy,
poru‰enie dialógu, poru‰enie slobody
v rozhodovaní a iné. Dokonca povy‰uje
poznanie seba samého v procese dosahovania cieºa za dôleÏitej‰ie ako dosiahnutie
cieºa. Nie je moÏné v sociálnych sluÏbách
presadzovaÈ kvalitu bez definovania
ist˘ch minimálnych ‰tandardov pre
vzdelávanie v sociálnej práci, rovnako ako
nie je moÏné presadzovaÈ a uvádzaÈ
zmeny v kvalite sociálnych sluÏieb bez
sociálneho poradenstva a vy‰kolen˘ch
supervízorov (Krupa, 2000).
Na‰a organizácia od roku 1995 vykonala pribliÏne 200 monitoringov kvality
sociálnych sluÏieb v rámci rezidenãn˘ch
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aj terénnych poskytovateºov sociálnych
sluÏieb. Pri vytvorení hodnotiacej metodiky vychádzame z poznatkov a skúseností
v in˘ch krajinách.V˘chodiskom sú nám
základné ºudské práva, obãianska a ºudská
dôstojnosÈ kaÏdého ãloveka, Ústava
Slovenskej republiky, ·tandardy kvality
vydané âeskou republikou, ·tandardy
kvality pre rezidenciálne sluÏby vydané
Novozélandskou spoloãnosÈou, ·tandardy
na zisÈovanie kvality Ïivota (QUEST)
a iné.
In‰pirovaní uveden˘mi metodikami sme
sa pokúsili spracovaÈ vlastnú hodnotiacu
metódu pre podmienky Slovenskej
republiky.
V roku 1999 sme monitorovali Kvalitu
poskytovan˘ch sluÏieb vo v˘chodoslovenskom kraji. Nav‰tívili sme 6 zariadení
poskytujúcich rezidenciálne sluÏby.
Pracovali sme v tímoch 3–4 pracovníkov
a monitorovali tieto oblasti: b˘vanie,
súkromie, hygiena, starostlivosÈ o zdravie,
stravovanie, sociálny status klientov,
sexuálna v˘chova, systém odmien a trestov, profesionálna a predprofesionálna
príprava, organizácia domova a práva
obyvateºov, sociálna integrácia, vzdelávanie pracovníkov, riadenie organizácie.
Základnou metódou monitorovania
poskytovan˘ch sluÏieb bolo:
– pozorovanie prostredia DSS,
– pozorovanie postihnut˘ch obãanov,
– rozhovory s personálom a klientmi,
– vyhodnotenie videozáznamov.
V závere boli spracované monitorovacie
správy z jednotliv˘ch zariadení, vyhodnotenie poskytovan˘ch sluÏieb pohovorom
s riaditeºom a predloÏenie záverov ‰tátnej
správe.
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ëal‰ie systematické hodnotenie kvality
sluÏieb na‰a organizácia realizovala
v roku 2000. Monitorovali sme kvalitu
Ïivota postihnut˘ch obãanov za úãelom
vytypovania 15 najkvalitnej‰ích poskytovateºov sociálnych sluÏieb pre postihnut˘ch obãanov.V závere monitorovacieho
projektu bola vydaná publikácia „Kvalitné
sociálne sluÏby pre postihnut˘ch obãanov“.V rámci tohto projektu sme nav‰tívili pribliÏne 90 poskytovateºov sociálnych
sluÏieb a hodnotili kvalitu poskytovan˘ch
sluÏieb za supervízie expertov z Veºkej
Británie a âeskej republiky.
V roku 2001 sme monitorovali poskytovanie sociálnych sluÏieb pre star‰ích
obãanov. Nav‰tívili sme 72 poskytovateºov sociálnych sluÏieb pre star‰ích obãanov a hodnotili sedem oblastí kvality
Ïivota a tieÏ osobnú spokojnosÈ klientov
so Ïivotom.
V roku 2003 na základe objednávky
Helsinského v˘boru sme monitorovali
dodrÏiavanie ºudsk˘ch práv a kvalitu
poskytovan˘ch sluÏieb v rámci Slovenskej
republiky. Nav‰tívili sme 21 domovov
sociálnych sluÏieb pre mentálne postihnut˘ch obãanov.
Koncom roka 2003 sme spolu s nadáciou SOCIA a expertmi z âeskej republiky
overovali ‰tandardy kvality vydané âeskou
republikou. Hodnotenie kvality bolo
realizované zapojením samotn˘ch prevádzkovateºov do hodnotenia prostredníctvom samohodnotenia poskytovateºov sociálnych sluÏieb. Do hodnotenia sa
zapojilo 68 prevádzkovateºov. Pracovníci
Rady pre poradenstvo nav‰tívili 10 poskytovateºov, ktor˘ch sme si vytypovali
náhodn˘m v˘berom, a porovnali sme
v˘sledky získané monitorovacím tímom
s vlastn˘m samohodnotením organizácie.
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Po uveden˘ch monitorovacích skúsenostiach a stálom prehodnocovaní na‰ej
hodnotiacej metodiky kon‰tatujeme
nasledovné:
V rámci poskytovateºov sociálnych
sluÏieb:
• ãastou tendenciou poskytovateºov
bolo vylep‰ovaÈ svoje sluÏby, oproti
hodnoteniu evalvátorov;
• stotoÏnovanie sa poskytovateºa
s organizáciou (sluÏbou) a stotoÏnenie si
hodnotenia s osobou riaditeºa;
• v rámci rezidenãn˘ch sluÏieb prevláda veºmi silne ochrana a uzavretosÈ pred
vonkaj‰ím prostredím;
• nedostatoãná profesná a odborná
vybavenosÈ hlavne pri agresívnom správaní a prejavoch;
• v domovoch sociálnych sluÏieb
prevláda needukované sociálne prostredie, domovy sú vo veºkej miere prevádzkované zvlá‰È pre muÏov a Ïeny, ão ãasto
vedie k homosexuálnemu správaniu
klientov;
• absentujú aktívne programy pre
klientov a ich aktívne zapájanie sa do
komunity;
• absentuje práca s rodinou
a príbuzn˘mi.
V rámci metodiky a profesnej vybavenosti:
• je treba pracovaÈ s overen˘mi manuálmi pre hodnotenie kvality, upraven˘mi
pre ‰pecifiká terénnych alebo rezidenciálnych foriem sociálnych sluÏieb;
• pre objektivizáciu hodnotenia kvality
sociálnych sluÏieb je potrebné pracovaÈ

O ČEM
se mluví

v tíme minimálne dvoch alebo troch
evalvátorov – supervízorov;
• pracovníci musia byÈ pre‰kolení pre
jednotné hodnotenie typov poskytovan˘ch sluÏieb, musia byÈ nestranní;
• zavedenie internej aj externej evalvácie hodnotenia poskytovania sluÏieb,
poskytnutím poradenstva a supervízie
pre poskytovateºov sociálnych sluÏieb.
Z uveden˘ch skutoãností moÏno
kon‰tatovaÈ, Ïe kvalita a jej hodnotenie sú
nevyhnutnou súãasÈou pre orientáciu
a v˘ber klienta v rámci sociálnych sluÏieb
(cena, kvalita). Klient sa v dne‰n˘ch
podmienkach nevie dostatoãne orientovaÈ a sociálne sluÏby sú pre neho ãasto
jedin˘m moÏn˘m rie‰ením s t˘m, ão
ponúkajú. Nie sú pre klienta alternatívou
alebo rozhodnutím, ale nutnosÈou.
Hodnotiaca metóda kladie vysoké
nároky na odbornosÈ a zruãnosÈ evalvátorov (in‰pektora), priãom musí byÈ systematicky supervidovan˘ v súlade s najnov‰ími poznatkami a skúsenosÈami doma
i v zahraniãí v danej problematike.
DôleÏité tieÏ je, aby hodnotiace metódy
nemali mocensk˘ a direktívny charakter,
ale aby mali skôr motivaãn˘ a stimulaãn˘
prvok, viedli k obsahov˘m a vnútorn˘m
zmenám, ktoré povedú naozaj k zvy‰ovaniu kvality pre klienta, ãoho dôkazom
bude dopyt po sluÏbách – znaãke poskytovateºa, a následná spokojnosÈ odberateºa
aj prevádzkovateºa sluÏieb.

SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

Renáta Jamborová


31

ANKETA
Aãkoli bilancování b˘vá spojeno
s koncem roku,
my jsme se do
nûj pustili
poãátkem
nového.
Tématem
prvního ãísla
v roce 2004
jsou Standardy
kvality v sociálních sluÏbách.
Zajímalo nás,
jak v rÛzn˘ch
organizacích tyto
standardy
vyuÏívají, jak se
sociální pracovníci stavûjí k jejich
uplatÀování
a naplÀování.

OTAZNÍKY STANDARDŮ KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Otazníky StandardÛ
kvality v sociálních sluÏbách
1. Jsou podle Vás obecné jednotné standardy v sociální
práci potﬁebné?
2. V souãasné dobû jsou tyto jednotné standardy vytvoﬁeny, ale právnû nejsou nijak zakotveny. Jak se díváte na
stav, kdy je jejich uplatÀování a naplÀování dobrovolné?
3. Zavedli jste do stanov Va‰í organizace tyto standardy?
Pokud ano, jak se Vám daﬁí jejich naplÀování?

Martina Mezírková, DiS.,
vedoucí K-centra KRYSTAL v Krnovû
1.Ano, velice.
2. Pozitivní je, Ïe vÛbec byly
vytvoﬁeny, ale urãitû by bylo
pro v‰echny jednodu‰‰í, kdyby
byly zároveÀ právnû závazné.
3. Samozﬁejmû, Ïe ve stanovách má na‰e sdruÏení standardy zahrnuty, jejich naplÀování
se nám prozatím daﬁí na 75 %.
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Markéta Bílá,
ﬁeditelka Domova dÛchodcÛ, âernoÏice nad Labem
1. Otázkou standardÛ se
zab˘vá obrovské mnoÏství lidí
jiÏ nejménû 10 let, mnohdy i za
velké peníze.Ano, sociální péãe
v na‰em státû musí mít jakási
jasná kritéria – standardy
(procedurální, provozní i personální).Ale musí se vycházet
z reálu pﬁedev‰ím na‰í ekonomiky, z reálu na‰ich podmínek,
podmínek na‰eho státu –
nesmíme b˘t stra‰eni
Evropskou unií, nesmíme se bát
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vstoupit do EU, protoÏe ani tam není
v‰echno rÛÏové.
2. Právní zakotvení standardÛ bude
velmi sloÏité a je‰tû i zdlouhavé. KaÏdá
sociální sluÏba má svého zﬁizovatele.
Bude jen a jen na nûm, aby sluÏby, které
provozuje, fungovaly na vysoké úrovni,
odpovídající navrhovan˘m standardÛm.
A bude záleÏet na vedoucích a personálu,
kter˘ bude skuteãnû tyto sluÏby poskytovat. Jde o to, jací to budou lidé, jak˘ vztah
budou mít ke sv˘m klientÛm.
3. Ná‰ Domov dÛchodcÛ je pﬁíspûvkovou organizací Královéhradeckého kraje,
nemáme stanovy, ale organizaãní ﬁád.
Standardy kvality v nûm zatím zakotveny
nejsou. Se standardy v té podobû, ve které
jsou prezentovány na webov˘ch stránkách MPSV, jsme v‰ak v‰echny zamûstnance seznámili. Pﬁistupujeme k nim jako
k návodÛm, jak trvale zlep‰ovat na‰i
práci. Procedurální standardy lze splÀovat, ale personální standardy lze naplnit
pﬁi zlep‰ení ekonomické situace. Jde
o peníze na zaplacení kvalifikovaného
pracovníka, ãi zvy‰ování kvalifikace
stávajících pracovníkÛ. Provozní standardy podle mne splÀují vût‰inou nová
zaﬁízení, pro star‰í zaﬁízení je to uÏ
o velk˘ch penûzích – stavební úpravy,
velké sníÏení kapacity klientÛ, následná
niÏ‰í státní dotace atd.

Ing. Václav Jaro‰,
ﬁeditel Domova dÛchodcÛ, On‰ov
1.Ano, ale samy o sobû toho tolik
pﬁevratného neznamenají.Vût‰í dÛraz
bych kladl na vytvoﬁení sociální sítû, ve
které by byly obsaÏeny ústavy s vy‰‰í
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specializací pro jednotlivé skupiny
klientÛ. Napﬁíklad pro skupinu postiÏen˘ch Alzheimerovou nemocí, postiÏen˘ch
Parkinsonovou nemocí, jinak du‰evnû
nemocn˘ch, alkoholikÛ, tûlesnû postiÏen˘ch atd.V‰echny tyto skupiny se setkávají v domovech dÛchodcÛ, vysoce
diferencovan˘ch nejen poãtem klientÛ,
ale také umístûním. Standardy budou tuto
specializaci podporovat. Snad by se s ní
mûlo i zaãít.
2. S tímto stavem souhlasím. Standardy
po svém zrodu nejsou dokonalé. Je‰tû
chvíli potrvá, neÏ se obrousí v‰echny
hrany a ony se pﬁiblíÏí k dokonalosti.AÏ
se tak stane, pak vûﬁím, Ïe budou i právnû
zakotveny.
3. Pokud jde o vytvoﬁení kvalitních
Ïivotních podmínek pro klienty, které
závisí na lidském faktoru, tedy personálu,
nenacházím vût‰ích problémÛ. Pﬁi vytváﬁení prostﬁedí uvedeného ve standardech,
které závisí na financích, je v‰ak sama
otázka odpovûdí. Budou-li potﬁebné
peníze, bude moÏné tyto podmínky
vytvoﬁit.

Katarína Klamková,
koordinátorka terénních sociálních
pracovníkÛ o. s. IQ Roma servis,
Brno
1.Ano, pokud jsou kvalitní, smysluplné,
aktivní a aktuální pro ‰irokou ‰kálu
poskytovatelÛ sociálních sluÏeb. Zaruãují
spravedlivou soutûÏ mezi jednotliv˘mi
poskytovateli ve prospûch klientÛ.Vná‰ejí
transparentnost a pravidla do kaÏdodenní
pracovní metodiky, pﬁispívají k udrÏování
kompetentních organizací.
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2. Urãité obecné jádro StandardÛ kvality
v sociální práci, ‰iroce respektované
teoretiky i praktiky, by mûlo b˘t závazné
pro v‰echny organizace poskytující
sociální sluÏby, aÈ uÏ jsou jejich charakter
nebo klientela rÛzné. Jinak nemá smysl
mluvit o profesionální sociální práci.
NejdÛleÏitûj‰ím aspektem jejich reálné
a Ïivé závaznosti je moÏnost a schopnost
reflektovat a analyzovat jejich interaktivní
a kvalitní naplÀování u individuálních
institucí, vyhodnocovat a srovnávat
v˘stupy. Dobrovolnû si mÛÏe kaÏdá
organizace roz‰iﬁovat a specifikovat své
individuální a osobité náleÏitosti, koneckoncÛ i Standardy kvality sociální práce
mají dynamicky odráÏet aktuální potﬁeby
a v˘voj.
3. Pﬁímo do stanov jsme standardy
zatím nezavedli. Ov‰em pracujeme na
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revizi stanov, které by mûly b˘t schváleny
ãlenskou základnou ideálnû do konce
bﬁezna 2004. S jejich zavedením v rámci
stanov obãanského sdruÏení IQ Roma
servis tedy poãítáme.V souãasné dobû
pouÏíváme rozpracované standardy
zejména v rámci terénní sociální práce
a poradensk˘ch sluÏeb. Impuls úãelnosti
a prospû‰nosti aplikace standardÛ kvality
v sociální práci ve vlastní kaÏdodenní
práci vze‰el z vedení o. s. IQ Roma servis.
Vlastnû je to právû bezprostﬁední vedení,
které má pﬁím˘ vliv na konkrétní charakter stylu práce v rámci t˘mu, na pﬁirozenou protkanost zásad s praxí. Osobnû si
myslím, Ïe se nám daﬁí naplÀovat základní
rysy tûchto standardÛ, a vûﬁím, Ïe zrajeme
k jejich kritickému chápání a aplikaci
jejich plnûj‰ích v˘znamÛ.
Pﬁipravila Petra Zoubková
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fakta,
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Jak pﬁekonat nesnáze
pﬁi zavádûní standardÛ kvality
v Domech na pÛl cesty
a v Peãovatelské sluÏbû
DOPORUâENÍ Z V¯ZKUMU A ODBORN¯CH SEMINÁ¤Ò
âást I.
1.Úvod
V letech 2000–2003 probíhal v˘zkum
kultury a standardÛ poskytování sluÏeb
ve vybran˘ch zaﬁízeních sociálních
sluÏeb, kter˘ realizoval t˘m pracovníkÛ
brnûnské poboãky VÚPSV. Pozornost jsme
zamûﬁili na dva typy sluÏeb – Domy na
pÛli cesty (DPC) a Peãovatelskou sluÏbu
(PS), které se vzájemnû odli‰ují formou,
obsahem i orientací na rÛzné cílové
skupiny uÏivatelÛ.V˘zkum sledoval dva
základní cíle.V prvé ﬁadû jsme chtûli
získat v˘chozí poznatky pro dlouhodobé
monitorování zmûn kultury práce s klientem v souvislosti s pÛsobením politiky
sociálních sluÏeb na kvalitu poskytovan˘ch sluÏeb.Vedle toho jsme sledovali
také druh˘, krátkodobûj‰í cíl. Pokusili
jsme se v pﬁípadû obou typÛ sluÏeb
anticipovat oblasti praxe, ve kter˘ch by
snaha o aplikaci StandardÛ kvality sociál-

ních sluÏeb (MPSV, 2002) mohla pﬁinést
potíÏe.
Po zváÏení v˘hod a omezení rÛzn˘ch
metodologick˘ch postupÛ a také s ohledem na zahraniãní zku‰enosti pﬁi provádûní analogick˘ch v˘zkumÛ jsme jako
nejv˘hodnûj‰í nástroj pro naplnûní na‰ich
v˘zkumn˘ch cílÛ zvolili instrumentální
pﬁípadovou studii za pouÏití kvalitativní
metodologie. S ohledem na obtíÏnost
a pracnost kvalitativních postupÛ jsme
pak pro kaÏd˘ typ sluÏby (DPC a PS)
zvolili jedno zaﬁízení, ve kterém byl
v˘zkum realizován. Pﬁed moÏností ‰ir‰ího
zobecnûní na‰ich v˘sledkÛ jsme upﬁednostnili ‰anci hloubûji proniknout do
zkoumané problematiky a porozumût
zkouman˘m procesÛm, které v podstatû
nejsou kvantitativními postupy bádání
zachytitelné. Pﬁípadová studie byla
u obou typÛ sluÏeb realizována v nûkolika na sebe navazujících etapách (viz
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podrobnûj‰í popis a harmonogram
u kaÏdé sluÏby samostatnû).
DÛleÏit˘ krok k naplnûní zmínûn˘ch
cílÛ pﬁedstavovalo vyjasnûní základních
pojmÛ, se kter˘mi jsme pﬁi pﬁípravû
i realizaci v˘zkumu pracovali.Vzhledem
k zamûﬁení tohoto textu je tﬁeba zmínit
pﬁedev‰ím pojmy „standardy jednání
v organizaci“ a „standardy politiky sociálních sluÏeb“. Jako „standardy jednání
v organizaci“ oznaãujeme taková pravidla
jednání, která vymezují Ïádoucí zpÛsoby
interakce s klienty nebo jin˘mi subjekty.
Tato pravidla jednání povaÏujeme za
souãást „kultury práce s klientem“, tj.
v kaÏdodenní praxi ustálené, psané
i nepsané zpÛsoby interakce s klienty
a dal‰ími subjekty, které jsou pracovníci
navyklí vyuÏívat. Od „standardÛ jednání
v organizaci“ odli‰ujeme „standardy
politiky sociálních sluÏeb“ (v na‰ich
podmínkách Standardy kvality sociálních
sluÏeb, MPSV 2002).Ty jsou obvykle
rovnûÏ vzorem Ïádoucího jednání –
pracovníci organizací by jim mûli porozumût, co nejlépe je následovat, popﬁ. je
v˘hledovû naplÀovat, a to pod tlakem
vnûj‰í sankce (napﬁ. jejich naplnûní mÛÏe
b˘t kritériem pro registraci).
Na základû v˘zkumu jsme byli schopni
v obou typech sluÏby vymezit a popsat
standardy jednání ve zkouman˘ch organizacích. Následnû jsme se snaÏili vymezit
potíÏe, které mohou potenciálnû vyplynout z rozdílÛ a pﬁípadn˘ch kolizí mezi
tûmito identifikovan˘mi standardy, jeÏ
obvykle pracovníkÛm umoÏÀují zvládat
kaÏdodenní pracovní situace, a „standardy
politiky sociálních sluÏeb“, které by mûly
naplnit zájmy a potﬁeby uÏivatelÛ a zadavatelÛ sluÏeb. ProtoÏe jsme nechtûli
ustrnout pouze na úrovni deskripce
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problému, pokusili jsme se nabídnout
také doporuãení a námûty vzhledem
k ﬁe‰ení uveden˘ch potíÏí. Je tﬁeba dodat,
Ïe k formulaci tûchto doporuãení pﬁispûla i diskuse úãastníkÛ odborn˘ch semináﬁÛ, organizovan˘ch v návaznosti na
v˘zkumn˘ zámûr.
Není samozﬁejmû moÏné prezentovat
zde kompletní v˘sledky v˘zkumu.V textu
jsme se proto zamûﬁili na popis a zdÛvodnûní moÏn˘ch potíÏí plynoucích z rozdílÛ
ãi kolizí mezi dílãími „standardy jednání
v organizaci“ a „standardy politiky sociálních sluÏeb“ a zejména na doporuãení ãi
námûty na jejich ﬁe‰ení. Znovu je v‰ak
tﬁeba pﬁipomenout, Ïe vzhledem ke
zvolené metodû zkoumání nelze prezentované poznatky povaÏovat za plo‰nû
zobecnitelné na v‰echny organizace, aÈ uÏ
DomÛ na pÛli cesty ãi Peãovatelské
sluÏby. Bezprostﬁednû mohou v˘sledky
i námûty a doporuãení slouÏit pracovníkÛm, klientÛm a zﬁizovatelÛm zaﬁízení,
kteﬁí spolupracovali na realizaci v˘zkumu. Jim také náleÏí na‰e podûkování
a uznání za ochotu, odvahu a trpûlivost
nechat do své kaÏdodenní praxe nahlédnout v˘zkumníky. Domníváme se, Ïe
doporuãení mohou b˘t uÏiteãná také pro
dal‰í organizace (nejen zmiÀovan˘ch
dvou typÛ sluÏeb), a to i v pﬁípadû, Ïe
nûkter˘ ze StandardÛ kvality zde není
naplnûn i z jin˘ch neÏ námi uvádûn˘ch
dÛvodÛ, popﬁ. naopak mohou doporuãení
vyuÏít pro naplnûní i jiného Standardu
kvality. Rozhodování o vyuÏitelnosti
uveden˘ch poznatkÛ je pak v kompetenci
odborníka, obeznámeného s praxí dané
organizace a principy politiky sociálních
sluÏeb. Doufáme, Ïe takto mÛÏeme
pﬁispût k podpoﬁe poskytovatelÛ sociálních sluÏeb v pﬁípadû implementace
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StandardÛ kvality, aÈ uÏ resortním ministerstvem nebo na jednotliv˘ch úrovních
samosprávy.
Z dÛvodu rozsahu textu neuvádíme
úpln˘ v˘ãet napûtí a doporuãení a nûkolik ménû v˘znamn˘ch okruhÛ jsme se
rozhodli vynechat. Kompletní závûry
z v˘zkumu, vãetnû v‰ech doporuãení,
prezentujeme v níÏe uveden˘ch v˘zkumn˘ch zprávách. Kromû toho jsme pro
pﬁehlednost rozdûlili text na dvû ãásti –
v tomto ãísle se zamûﬁíme na v˘zkum
DomÛ na pÛli cesty, v následujícím ãísle
pak na Peãovatelskou sluÏbu.

Domy na pÛli cesty
Pﬁípadová studie vybraného DPC byla
rozdûlena do nûkolika etap, bûhem kter˘ch
jsme postupnû realizovali a analyzovali:
• Informativní rozhovory s pracovníky
tﬁí typÛ DPC (rok 2001)
• Hloubkové rozhovory s pracovníky
vybraného DPC (rok 2001)
• Hloubkové rozhovory s klienty
vybraného DPC (rok 2002)
• Hloubkové rozhovory se zástupci
zﬁizovatele vybraného DPC
(rok 2002–2003)
• Odborn˘ semináﬁ za úãasti expertÛ
a vedoucích i ﬁadov˘ch pracovníkÛ DPC
(leden 2003)
Ve v‰ech fázích pﬁípadové studie jsme
rovnûÏ pracovali s dostupn˘mi dokumenty.V etapû vûnované v˘zkumu klientÛ
jsme pak rozhovory obohatili i o nûkteré
poznatky z pozorování podmínek Ïivota
klientÛ ve sledovaném zaﬁízení.
1. Nedostateãné statutární záruky
pÛsobení DPC
První z identifikovan˘ch napûtí vypl˘vá
z rozdílu mezi dílãím standardem „práce
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bez jasn˘ch statutárních záruk“
a Standardem kvality ã. 10 , kter˘ poÏaduje „zaji‰tûní podmínek pro v˘kon kvalitní
práce“. Záruky fungování daného DPC
jsou silnû závislé na podpoﬁe konkrétních
osob.Taková situace je v kolizi v podstatû
se v‰emi Standardy kvality, nejvíce v‰ak se
standardem ã. 10 „Pracovní podmínky
a ﬁízení poskytování sluÏeb“, zejména
s jeho poÏadavkem, kter˘ zní: „Vedení
zaﬁízení zaji‰Èuje pracovníkÛm podmínky
pro v˘kon kvalitní práce“ (Standardy,
2002: 15).
Dlouhodobá závislost provozu DPC na
podpoﬁe konkrétních osob jednostrannû
orientuje management i ﬁadové pracovníky na oãekávání tûchto garantÛ a mÛÏe
b˘t pﬁekáÏkou soustﬁedûní se pracovníkÛ
na problémy práce s klienty, pÛsobí
nepﬁíznivû na iniciativu pracovníkÛ
a oslabuje motivaci jejich personálního
rozvoje. Pokud zájmy garanta a zájmy
klientÛ nejsou shodné nebo podobné,
pracovníci mohou b˘t vystaveni dilematu
mezi snahou uspokojit garanta a snahou
podporovat uspokojování potﬁeb klientÛ.
V pﬁípadû tûch DPC, které existují spí‰e
„de facto“ neÏ „de jure“, mÛÏe zavedení
StandardÛ kvality sociálních sluÏeb
pﬁinést namísto zkvalitnûní, spí‰e omezení jejich ãinnosti. Pokud by zﬁizovatel
a neformální garant jejich provozu
povaÏoval naplnûní StandardÛ kvality za
pﬁíli‰ komplikované, mohl by pro nûho
b˘t pﬁijatelnûj‰í zánik DPC.

Námûty na ﬁe‰ení
• Usilovat o legislativní zakotvení
pravidel postupné, dlouhodobûj‰í realizace poÏadavkÛ StandardÛ kvality, chápan˘ch doslova jako „Ïádoucí cílové stavy“.
DPC by bylo moÏné uloÏit povinnost
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vypracovat stﬁednûdob˘ harmonogram
kontrolovateln˘ch krokÛ realizace poÏadavkÛ StandardÛ kvality, prÛbûÏnû vyhodnocovat jeho naplÀování apod.
• Vytvoﬁení a pravidelné vyhodnocování harmonogramu postupné realizace by
mohlo podpoﬁit konsolidaci DPC s nejasn˘mi právními a statutárními zárukami
jejich existence.
• Bylo úãelné, aby DPC zahájily pﬁípravu realizace StandardÛ kvality je‰tû pﬁed
jejich uzákonûním a spolupracovaly
pﬁitom s externími spolupracovníky. Je
moÏné pokusit se dohodnout se ‰kolami
sociální práce v regionu na spolupráci se
studenty, kteﬁí by v rámci své praxe a pod
vedením supervizorÛ ze ‰koly mohli
pomáhat pﬁi koncipování interních
StandardÛ kvality daného DPC a pﬁi
zpracování pﬁíslu‰né dokumentace.
• Zpracování diplomov˘ch prací, které
by byly vûnovány tématu „aplikace
StandardÛ kvality“, coÏ by bylo zvlá‰tû
vhodné tam, kde pracovníci DPC studují
VO· nebo V· tzv. kombinovanou formou.
2. Nedostatek programov˘ch a metodick˘ch podnûtÛ
Dal‰í z napûtí se t˘ká rozdílu mezi
dílãím standardem „dobré práce bez
dostateãnû koncepãní podpory“
a Standardem „písemného definování
poslání, cíle, cílové skupiny uÏivatelÛ,
principÛ a metodiky“ sluÏeb. Pﬁedstava,
Ïe lze dobﬁe pracovat, pﬁestoÏe není
ucelené pojetí cílÛ, sluÏeb a metodiky
pÛsobení DPC na klienty, je v rozporu se
v‰emi procedurálními a personálními
Standardy kvality, zejména v‰ak s poÏadavkem Standardu ãíslo 1 písemnû definovat
„poslání, cíle, cílovou skupinu uÏivatelÛ“,
„principy“ sluÏeb daného DPC a „metodi-
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ku“, která by umoÏnila naplÀovat veﬁejn˘
závazek „smûﬁovat k tomu, aby lidé
v nepﬁíznivé sociální situaci zÛstali
souãástí pﬁirozeného místního spoleãenství“, „uplatÀovat svoji vÛli“ a b˘t chránûni „pﬁed pﬁedsudky“.
Tvorbu poslání a koncepce práce,
kterou vyÏaduje Standard kvality ãíslo 1,
mÛÏe v DPC komplikovat impulsívnost
„rodiãovského pojetí“.To vzniklo pﬁenosem zvyklostí bûÏného rodinného Ïivota,
kter˘ ve své obvyklé podobû nepoãítá
s v˘chovou „lidí v nepﬁíznivé sociální
situaci“.Vût‰ina klientÛ ãesk˘ch DPC jsou
tzv. „osoby se syndromem ústavní závislosti“, tj. lidé, jejichÏ Ïivotní situace je
ovlivnûna dlouhodobûj‰ím pobytem
v ústavním zaﬁízení rÛzného typu. Pomoc
lidem v takové situaci by mûla b˘t zdÛvodnûná a mûla by pﬁedem, v perspektivû
nûkolika let, zvaÏovat pﬁínosy a rizika
kaÏdého zásahu do jejich Ïivota, mûla by
b˘t „koncepãní“.
Pracovníci DPC mají sklon svÛj pﬁístup
pﬁipodobÀovat k tomu, jak své dûti
vychovávají rodiãe. Klienti paternalistick˘
pﬁístup pracovníkÛ popisují spí‰e jako
vychovatelsk˘. Nejasnost koncepce
klientÛm ztûÏuje orientaci v tom, jaká
oãekávání mohou vÛãi pracovníkÛm DPC
mít, jak tato oãekávání souvisí s cílem
jejich pobytu v DPC. Klienti nemají
vytvoﬁenu jasnou a strukturovanou
pﬁedstavu o sv˘ch nárocích ani o podmínkách, za jak˘ch je mohou uplatÀovat,
pﬁípadnû povinnostech, které musejí
splnit. Klienti ﬁadû opatﬁení, postupÛ ãi
reakcím pracovníkÛ pﬁikládají jin˘ v˘znam neÏ sami pracovníci, pﬁípadnû jim
nerozumûjí vÛbec nebo hledají jen jejich
okamÏit˘ ãi krátkodob˘ úãel.
Vyslovili jsme domnûnku, Ïe v dÛsledku
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nejasné koncepce a spí‰e intuitivního
a impulsívního ﬁe‰ení problémÛ klientÛ
dochází ve sledovaném DPC k posunu
cílÛ. Základním cílem se z hlediska
pracovníkÛ i podle toho, jak to vnímají
klienti, stává zaji‰tûní samostatného
bydlení pro klienty, pﬁiãemÏ pﬁipravenost
klienta opustit DPC a zahájit samostatnou
existenci se systematicky nezkoumá ani
se zpûtnû nemonitoruje, jak klienti tento
pﬁechod zvládají.

Námûty na ﬁe‰ení
• Pro DPC by mohlo pro b˘t uÏiteãné
poloÏit si otázku, zda jejich vlastní pojetí
není také impulsívní a jak˘m zpÛsobem
se stavûjí k my‰lence formulovat písemnû
zdÛvodnûnou koncepci. Domníváme se
v‰ak, Ïe úãinnému naplnûní Standardu
kvality ã. 1 mÛÏe pomoci, pokud pracovníci jednotliv˘ch DPC na‰i domnûnku
potvrdí nebo odmítnou aÏ po pﬁedchozím zváÏení otázky, zda vnitﬁnû souhlasí ãi
nesouhlasí se Standardem ã. 1 a proã
tomu tak je.
• Pracovníci DPC by si sami nebo ve
spolupráci s jin˘mi subjekty (DPC,
‰kolami, místními kurátory pro mládeÏ
apod.) mohli vymezit vlastní postupy
prom˘‰lení rizik uplatÀovaného pﬁístupu
k práci s klienty (supervize) a pravidelnû
se zam˘‰let, zda vztahy mezi pracovníky
a klienty nebrzdí rozvoj jejich samostatnosti, pﬁípadnû podnûcovat schopnost
pracovníkÛ navazovat s klienty takové
vztahy, které by dlouhodobû napomáhaly
jejich osamostatÀování. Schopnost dlouhodobû podpoﬁit nezávislost mlad˘ch
dospûl˘ch, kteﬁí jsou zvyklí na ústavní
reÏim, je pﬁimûﬁen˘m kritériem pro
posouzení správnosti zvoleného pojetí
práce.
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• Rozli‰ení „dvou stránek kvality Ïivota
klientÛ v DPC“ umoÏÀuje rozli‰it dva
typy cílÛ a koncepcí DPC:
• První z obou koncepcí je moÏno
nazvat jako „ubytovací“. DÛraz klade
primárnû na „kvalitu Ïivota v DPC“
a v jejím rámci i pracovníci DPC mají cíl
poskytnout klientÛm vhodné materiální
zázemí, levné ubytování, pomoc s vyﬁízení sociálních dávek ãi nabídku pomoci,
jeÏ má charakter dobrovolné nabídky.
Toto pojetí se v teorii sociální práce
oznaãuje termínem „materiální pomoc“,
tj. pomoc zamûﬁená na uspokojení materiálních potﬁeb.
• Druhou koncepci je moÏné nazvat
„resocializaãní“.V jejím rámci se klade
dÛraz na vytváﬁení podmínek pro kvalitu
Ïivota klienta po opu‰tûní DPC a v˘chodiskem je, Ïe klienti mají projít procesem,
kdy se znovu socializují.Toto vymezení
b˘vá v teorii sociální práce oznaãováno
jako „nemateriální pomoc“, která je
zamûﬁena na uãení se klienta schopnosti
samostatnû uspokojovat svoje potﬁeby.
• Funkãní koncepce nemÛÏe b˘t dílem
jednoho ãlovûka ãi v˘sledkem zku‰eností
jediného zaﬁízení. Bylo by vhodné orientovat se na vytvoﬁení spoleãné platformy
sluÏby, na níÏ by pracovníci DomÛ na pÛli
cesty mohli systematicky a dlouhodobû
spolupracovat na vyjasnûní koncepce
a metodiky poskytování tohoto typu
sluÏby.V˘znam takové koncepãní práce
a v˘mûny zku‰eností spoãívá zejména ve
hledání zpÛsobÛ realizace takové koncepce, která se zamûﬁí na „obû stránky
kvality Ïivota v DPC“ a sleduje jak snahu
poskytovat klientÛm bezprostﬁední
materiální a poradenskou pomoc, tak
snahu vést jej ke zmûnû, která podpoﬁí
budoucí kvalitu jeho Ïivota.
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3. „PrÛbûÏn˘“ pﬁístup k ﬁe‰ení problémÛ klienta
Následující napûtí souvisí s pﬁedchozím, v tomto pﬁípadû jde o rozdíl mezi
dílãím standardem ﬁe‰it problémy klientÛ
„prÛbûÏnû“ a Standardem „sledovat
dosaÏení dohodnut˘ch osobních cílÛ
a plánování prÛbûhu sluÏby spoleãnû
s uÏivatelem“.. Problémy klientÛ jsou
v daném DPC ﬁe‰eny tak, jak je Ïivot
pﬁiná‰í, podle filozofie, Ïe rodiãe doma
taky neplánují, jak budou vychovávat své
dítû.Tento pﬁístup se dostává do rozporu
se se Standardem kvality ã. 5 „Plánování
a prÛbûh poskytovan˘ch sluÏeb“, dále se
Standardem ã. 3 „Jednání se zájemci
o sluÏbu“ a Standardem ã.4 „Dohoda
o poskytování sluÏby“. Spoleãn˘m poÏadavkem tûchto tﬁí StandardÛ je, aby
urãen˘, tzv. „klíãov˘ pracovník“ zaﬁízení,
dohodl se zájemcem, respektive s uÏivatelem sluÏby (dále jen „klientem“), „osobní
cíle“, které má sluÏba DPC naplÀovat,
spoleãnû s ním „naplánovat formu,
prÛbûh, podmínky a rozsah sluÏeb“,
„stanovit kritéria posouzení toho, zda je
dosahováno osobních cílÛ uÏivatelÛ
sluÏeb“, prÛbûh poskytování stanoven˘m
zpÛsobem zaznamenávat a v pﬁípadû
potﬁeby dohodnuté osobní cíle pﬁedem
dan˘m zpÛsobem „pﬁehodnocovat“
a „mûnit“. O osobních cílech a prÛbûhu
sluÏby má b˘t uzavﬁena písemná dohoda.
(Standardy, 2002: 8–10.)
Pﬁíli‰ Ïiveln˘ pﬁístup k ﬁe‰ení problémÛ
klienta dává vzniknout situaci s nejasnû
stanoven˘mi nároky a podmínkami pro
jejich uplatÀování, a otvírá tak prostor
pro diferenciaci mezi klienty, tzn. tﬁeba
i nereflektované favorizování jednûch
a znev˘hodÀování druh˘ch, selekci
a autoselekci klientÛ.
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Námûty na ﬁe‰ení
Úsilí o ﬁe‰ení potíÏí s naplnûním uveden˘ch standardÛ by mûlo b˘t orientováno
tﬁemi cíli:
• vyjasnûní smyslu a funkce individuálního plánování pro kvalitu intervence
a pro v˘voj schopnosti klienta fungovat
v jin˘ch neÏ ústavních podmínkách
a pﬁípadná zmûna zdrÏenlivého postoje
pracovníkÛ k plánování intervence,
• získání nebo zdokonalení schopností
pracovníkÛ soustavnû vyhodnocovat
poznatky o osobû a situaci klienta,
komplexnû tuto situaci posuzovat,
navrhovat cíle a postupy, které by odpovídaly specifick˘m rysÛm situace klienta,
a vyhodnocovat realizaci individuálního
plánu,
• vytvoﬁení nebo zdokonalení pravidel
a metodiky tvorby a vyuÏívání individuálních plánÛ intervence.
Domníváme se, Ïe v‰echny tﬁi uvedené
cíle je moÏné v pﬁedstihu (pﬁed uzákonûním StandardÛ kvality) ﬁe‰it pomocí
následujících opatﬁení:
• zaﬁazení schopnosti tvorby a uÏití
individuálních plánÛ intervence mezi
kritéria pﬁijímání nov˘ch pracovníkÛ
a snahou pﬁijímat pracovníky s odpovídající odbornou kvalifikací;
• zaﬁazení tvorby a uÏití individuálních
plánÛ intervence do náplní práce;
• zaji‰tûní v˘cviku tvorby a uÏití individuálních plánÛ intervence stávajících
pracovníkÛ. Na tomto opatﬁení by mohly
DPC navzájem spolupracovat v rámci
svého spoleãenství. Jednotlivé DPC by
mohly pﬁi zaji‰tûní v˘cviku spolupracovat
se ‰kolami sociální práce ve svém regionu. Zaji‰tûní v˘cviku by mohlo podpoﬁit
MPSV, mimo jiné vypsáním odpovídajících grantÛ pro ‰kolitele a v˘zkumn˘ch
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úkolÛ, které by smûﬁovaly ke tvorbû
metodiky tvorby a uÏití individuálních
plánÛ;
• organizování odborn˘ch semináﬁÛ
k problematice individuálního plánování
a vyhodnocování intervence.Tyto semináﬁe mohou pro své pracovníky organizovat
jednotlivé DPC ve spolupráci se ‰kolami
nebo jin˘mi pracovi‰ti. Podobné aktivity
mÛÏe „ve vût‰ím“ organizovat stávající
spoleãenství pracovníkÛ DPC. Îádoucí by
byla podpora ze strany MPSV;
• jednotlivé DPC by mohly v rámci
spolupráce se ‰kolami vyuÏít praxe
studentÛ a diplomov˘ch prací k vytvoﬁení
a experimentálního ovûﬁení vlastní
metodiky tvorby a uÏití individuálních
plánÛ intervence. Spolupráce pracovníkÛ
se studenty a uãiteli ‰kol by mohla b˘t
chápána jako forma v˘cviku;
• zﬁizovatelé a vedení DPC by mûli dát
pracovníkÛm jasnû najevo, Ïe individuální
plánování intervence povaÏují za dÛleÏité
jak z hlediska budoucího splnûní podmínek pro registraci DPC, tak – a to zejména – pro zlep‰ení sluÏeb pro klienty;
• je Ïádoucí vytvoﬁit a realizovat systém
supervize, která by spí‰e neÏ funkci
kontrolní mûla funkci podpÛrnou.Aby se
zamezilo zámûnû supervize za formu
kontroly ze strany managementu, bylo by
vhodné pro supervizi získat externí
pracovníky, kteﬁí mají odpovídající kvalifikaci (nejménû tﬁíleté pomaturitní vzdûlání v nûkteré pomáhající profesi) a praxi
v práci s klienty, pro jejichÏ Ïivotní situaci
jsou charakteristické obtíÏe pﬁi integraci
do Ïivota v moderní spoleãnosti;
• dÛleÏitou podmínkou praxe individuálního plánování intervence je docenûní v˘znamu specializované, pomaturitní
kvalifikace v sociální práci nebo jiné
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blízké pomáhající profesi pro doplnûní
empatick˘ch a impulsívních pﬁístupÛ,
které mají své pﬁednosti, o komplexní
posuzování Ïivotní situace klientÛ,
systematické koncipováním individuálních intervencí a sledování v˘sledkÛ
jejich realizace.
4. PﬁizpÛsobování reÏimu a podmínek
Ïivota v DPC vnûj‰ím oãekáváním na
úkor diferencovanûj‰í práce s klienty
DPC
Dal‰í z napûtí se t˘ká rozdílu mezi
dílãím standardem pau‰álních reÏimov˘ch opatﬁení a Standardem „osobních
cílÛ“, které „vycházejí z moÏností
a schopností zájemce o sluÏbu“.
Fungování daného DPC je zaloÏeno na
pﬁedpokladu, Ïe spolehliv˘m zpÛsobem
zamezení rizikovému jednání klientÛ,
které je neÏádoucí jak pro nû, tak z hlediska dobré povûsti celého DPC, jsou
pau‰ální reÏimová opatﬁení.Tato praxe se
dostává do kolize s poÏadavkem
Standardu kvality ã. 3 „Jednání se zájemcem o sluÏbu“ a Standardu ã. 5
„Plánování a prÛbûh poskytování sluÏeb“,
které stanovují, Ïe „osobní cíle vycházejí
z moÏností a schopností zájemce o sluÏbu“ a v prÛbûhu sluÏby je moÏné je za
úãasti klienta „mûnit“ (Standardy, 2002:
8, 10).
Souãástí pravidel ubytování ve vybraném DPC jsou reÏimová opatﬁení, která
vznikala postupnû jako reakce na problémové jednání nûkter˘ch klientÛ.Tato
opatﬁení mají zpravidla charakter v‰eobecného zákazu (náv‰tûv na pokojích,
kouﬁení na pokojích, manipulace s nábytkem a zaﬁízením apod.). Jejich smyslem je
podle pracovníkÛ brzdit ne vÏdy zcela
zodpovûdné jednání klientÛ, ochránit
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klienty pﬁed dÛsledky jejich neuváÏen˘ch
rozhodnutí a souãasnû ochránit dobrou
povûst a majetek DPC. Pravidla reÏimu
jsou uplatÀována dosti rigidnû, pro
v‰echny stejnû a pracovníci povaÏují DPC
za dÛleÏité, aby kontrola dodrÏování
tûchto opatﬁení byla zaji‰tûna 24 hodin
dennû.
Nelze pochybovat o tom, Ïe jednání
klientÛ, které je riskantní buì pro nû
samotné, nebo pro v‰echny obyvatele
DPC ãi pro povûst celého zaﬁízení,
vyÏaduje pﬁimûﬁenou korekci.
Diskutabilní mÛÏe b˘t, zda nejvhodnûj‰ím
zpÛsobem korekce takového jednání
plnolet˘ch klientÛ DPC jsou pau‰ální
zákazy. Aplikace v‰eobecn˘ch reÏimov˘ch opatﬁení odvádí pozornost vedení
i podﬁízen˘ch od pﬁedstavy pﬁípadové
práce s klientem.V‰eobecn˘ zákaz je
typem opatﬁení, které znemoÏÀuje sledovat osobní cíle a „vycházet z moÏností
a schopností“ klienta. Dlouhodob˘ zvyk
vyuÏívat v‰eobecné zákazy zmen‰uje
prostor pro individualizaci sluÏeb, které
mají vést k osobním cílÛm klienta.

Námûty na ﬁe‰ení
• Pokud je v DPC zvykem vyuÏívat
v‰eobecné zákazy, DPC mÛÏe samo zavést
pravidla individualizovaného postihu
rizikového jednání, pﬁípadnû individualizovaného oceÀování Ïádoucího jednání.
Individualizovan˘ systém korekce rizikového jednání mÛÏe mít dvû základní
podoby:
• mÛÏe b˘t zaloÏen na zru‰ení v‰eobecn˘ch zákazÛ a ustavení procedury (napﬁ.
uzavﬁení písemné dohody mezi klíãov˘m
pracovníkem a „hﬁí‰níkem“, svolání
pﬁípadové konference apod.), která podle
pﬁedem stanoven˘ch kritérií vymezí
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dÛsledky a urãí sankce a postup nápravy
rizikového jednání..
• MÛÏe b˘t zaloÏen na existenci v‰eobecn˘ch zákazÛ a ustavení jasn˘ch
pravidel udûlování v˘jimek. DÛvody
udûlování v˘jimek by mohly b˘t v zásadû
dvojího typu:
– v˘jimky odÛvodnûné Ïádoucím
chováním
– v˘jimky odÛvodnûné tím, Ïe uplatnûní
v‰eobecného pravidla by pﬁineslo vût‰í
riziko neÏ udûlení v˘jimky
• Zavedení individualizované regulace
rizikového jednání by pravdûpodobnû
také zv˘‰ilo nároky na schopnost pracovníkÛ zváÏit a zvládat etické dÛsledky
individualizace z hlediska spravedlnosti
a jejího vnímání. I kdyÏ pau‰ální regulace
mÛÏe b˘t nespravedlivá, neznamená to, Ïe
individualizace korekce rizikového
jednání nemÛÏe také vyvolávat pocity
nespravedlnosti.
• V zájmu prevence kﬁivd a pﬁimûﬁenosti intervence moÏnostem a schopnostem
klienta je úãelné zváÏit, jak˘m zpÛsobem
se do rozhodování o zpÛsobu regulace
rizikového jednání jedince má zapojit
dotyãn˘ klient, zástupci klientÛ nebo
v‰ichni klienti spoleãnû s pracovníky.
• Schopnost vyuÏívat individualizovanou regulaci rizikového jednání a odpovídající odbornou kvalifikaci je moÏné
zaﬁadit mezi kritéria pﬁijímání nov˘ch
pracovníkÛ.
• Individualizovanou regulaci rizikového jednání je moÏné zaﬁadit do náplní
práce klíãov˘ch pracovníkÛ.
• Pro pracovníky DPC je moÏné organizovat v˘cvik a semináﬁe zamûﬁené na
problematiku vyuÏívání individualizované
regulace rizikového jednání.
• Úãinky individualizované regulace
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rizikového jednání a pravidel jejího uÏití
je moÏné experimentálnû ovûﬁovat ve
spolupráci se ‰kolami (v rámci diplomov˘ch prací) nebo za podpory konzultantÛ
z jin˘ch pracovi‰È.
• VyuÏití individualizované regulace
rizikového jednání a pﬁíslu‰n˘ch pravidel
by bylo vhodné podpoﬁit supervizí, která
by mûla spí‰e podpÛrnou neÏ kontrolní
funkci.
5. Jednostranné a neformální vyﬁizování
stíÏností
Dal‰í z napûtí je dÛsledkem rozdílu
mezi dílãím standardem „neformálního
vyﬁizování stíÏností“ a Standardem „vyﬁizování stíÏností podle psan˘ch pravidel
a písemnû“. StíÏnosti, které jsou ãasto
pracovníky vnímány jako projev dûtinsk˘ch postojÛ klientÛ, jsou vyﬁizovány
neformálnû a ﬁe‰eny osobní domluvou.
Tento postup se v‰ak dostává do kolize se
Standardem kvality ã. 7 „StíÏnosti na
kvalitu nebo zpÛsob poskytování sociálních sluÏeb“, kter˘ stanoví, Ïe jsou stíÏnosti vyﬁizovány „písemnû“ a „evidovány“, „zaznamenávány tak, aby odpovídaly
tomu, co jimi chtûl stûÏovatel ﬁíci“ a „pravidla pro podávání a vyﬁizování stíÏností
existují v písemné podobû“, ve „formû,
která je srozumitelná uÏivatelÛm“.
(Standardy, 2002: 12.)
Pracovníci vybraného DPC povaÏují
formální úpravu podávání stíÏností za
nevhodnou. Dávají pﬁednost osobnímu,
ústnímu podávání a ﬁe‰ení stíÏností
a souãasnû deklarují otevﬁenost stíÏnostem. ZároveÀ v‰ak pracovníci mají sklon
dávat najevo, Ïe stíÏnost je neÏádoucí, ale
jednají pﬁitom vlídnû a shovívavû.To, Ïe
není zvykem stíÏnosti formálnû upravit
a pﬁedepsat zpÛsob jejich vyﬁizování
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a klienty o tom pouãit, navíc pﬁispívá
k tomu, Ïe klienti si vÛbec neuvûdomují,
Ïe rÛzné v˘hrady, pﬁipomínky ãi projevy
nespokojenosti by bylo moÏné za stíÏnost
povaÏovat.

Námûty na ﬁe‰ení
• Vyﬁízení stíÏnosti osobní domluvou je
nûkdy z hlediska naplnûní osobních cílÛ
klienta opravdu uÏiteãnûj‰í neÏ její
procedurální projednání. Je ale tﬁeba
peãlivû zvaÏovat, kdy tomu tak je a kdy
nikoliv.
• Domníváme se, Ïe uÏití písemného
i ústního zpÛsobu vyﬁizování stíÏností
klientÛ mÛÏe b˘t v souladu s v˘‰e zmínûn˘mi poÏadavky Standardu 2 a 7, jsou-li
splnûny tﬁi podmínky:
• pracovník svûdomitû zvaÏuje, zda
z hlediska realizace osobních cílÛ klienta
je vhodnûj‰í ten ãi onen postup a má
moÏnost dát svÛj názor klientovi legitimnû najevo,
• klient mÛÏe spolurozhodovat o tom,
jak˘ zpÛsob vyﬁízení jeho stíÏnosti je pro
naplnûní jeho dohodnut˘ch osobních
cílÛ vhodnûj‰í,
• klient má jasn˘mi pravidly vymezené
právo podat stíÏnost písemnû, nazná-li, Ïe
to je z hlediska jeho zájmu pﬁimûﬁenûj‰í.
• PovaÏujeme za vhodné uváÏit, zda by
nebylo Ïádoucí formulovat v jednotliv˘ch
DPC psaná pravidla, která by poãítala
s moÏností ústního i písemného vyﬁízení
stíÏnosti, jasnû by urãovala postup, jak
o tom za úãasti pracovníka i klienta
rozhodovat, a dávala by klientovi „právo
veta“, tj. moÏnost nakonec se rozhodnout,
jak˘m zpÛsobem svou vûc postoupí
k projednání.
• Pﬁedpokládáme, Ïe poÏadavek písemného vyﬁizování stíÏností podle psan˘ch
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pravidel vyvolá mezi pracovníky DPC
rozporuplnou odezvu. Doporuãujeme
proto, aby se tato otázka stala pﬁedmûtem
diskuse v rámci spoleãenství pracovníkÛ
a klientÛ DPC, pﬁípadnû za úãasti dal‰ích
zainteresovan˘ch osob.

alespoÀ základním reÏimov˘m poÏadavkÛm. První typ ukonãení je standardní, ke
druhému dochází ojedinûle. Podmínky
standardního odchodu ani podmínky
vylouãení nejsou jasnû stanoveny a klienti je neznají.

6. Nejasná kritéria ukonãení pobytu
Dal‰í napûtí vypl˘vá z rozdílu mezi
dílãím standardem „odchodu do zaji‰tûného bydlení a udrÏování osobních
vztahÛ i po ukonãení pobytu v DPC“
a Standardem „písemného ujednání
o podmínkách ukonãení pobytu“..
Pracovníci vybraného DPC nejsou zvyklí
pﬁi rozhodování o ukonãení pobytu
postupovat podle jasn˘ch pravidel, a je
proto pravdûpodobné, Ïe budou mít
nesnáze s formulací tûchto pravidel do
dohody s klienty. Praxe zkoumaného DPC
vede ke kolizi se Standardem kvality ã. 4
„Dohoda o poskytování sluÏeb“, ve které
má b˘t mimo jiné uveden „zpÛsob
a podmínky ukonãení sluÏby“ (Standardy,
2002: 9). Nepﬁímo mÛÏe vést k rozporu
se Standardem kvality ãíslo 2 „Ochrana
práv uÏivatelÛ sociálních sluÏeb“,
Standardem ã. 3 „Jednání se zájemcem
o sluÏbu“ a Standardem ã. 5 „Plánování
a prÛbûh poskytování sluÏeb“.
Ve vybraném DPC dochází k dvûma
typÛm ukonãení pobytu.V první ﬁadû
k takovému, kdy se klient po vlastním
rozhodnutí odstûhuje z DPC a má jiné
bydlení. Klient odchází ze zaﬁízení ve
chvíli, kde se podaﬁí pro nûj byt získat, aniÏ
by se nûjak˘m zpÛsobem pﬁedem systematicky posuzovala jeho faktická pﬁipravenost
zaﬁízení opustit.V této souvislosti jsme
hovoﬁili o posunu cílÛ daného zaﬁízení.
Druh˘m typem je ukonãení ze strany
DPC pro neschopnost klienta dostát

Námûty na ﬁe‰ení
• Rozvoj schopnosti pracovníkÛ DPC,
zﬁizovatelÛ a administrátorÛ oãekávaného
zákona o sociálních sluÏbách, rozli‰ovat
a vûdomû zvaÏovat pﬁínosy a rizika
otevﬁeného, situaãního rozhodování za
úãasti klientÛ a rizika a pﬁínosy jednoznaãného a psaného vymezení podmínek
ukonãení pobytu v DPC.Tuto schopnost
by bylo moÏné rozvíjet tﬁemi zpÛsoby:
• diskusí o daném tématu v rámci DPC
• pomocí supervize, která by nemûla
mít funkci kontrolní, ale podpÛrnou
• k tomu úãelu organizované odborné
semináﬁe za úãasti zku‰en˘ch pracovníkÛ,
uãitelÛ ze ‰kol sociální práce nebo jin˘ch
pomáhajících profesí, pracovníkÛ DPC
a osob, které mohou mít v kompetenci
administraci zákona o sociální pomoci
(pracovníkÛ MPSV, obecních úﬁadÛ
a kanceláﬁí zﬁizovatele)
• Zorganizovat vyjednávání mezi
vládními a obecními administrátory
zákona o sociální pomoci a pracovníky
DPC, jehoÏ úãelem by bylo dosáhnout
shody o takové interpretaci kolizního
poÏadavku StandardÛ kvality 4, která by
pokud moÏno spojovala v˘hody písemného stanovení podmínek ukonãení pobytu
s v˘hodami otevﬁeného situaãního
rozhodování o ukonãení pobytu za úãasti
klienta.V˘sledky této dohody by mohly
slouÏit jako metodika pro vytváﬁení
dohod pracovníky DPC i jako metodika
posuzování úãelnosti formulace dohody
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s klienty úﬁedními osobami.
• Pracovníci jednotliv˘ch DPC by mohli
prodiskutovat, do jaké míry a jak by do
podmínek ukonãení pobytu bylo moÏno
zahrnout také podmínky poskytování
sluÏeb po ukonãení pobytu b˘val˘m
klientÛm. Bylo by uÏiteãné promyslet, zda
a jak, formou pﬁímého poskytování nebo
zprostﬁedkování, by se poskytování sluÏeb
po ukonãení pobytu mûlo v rámci koncepce jednotliv˘ch DPC statutárnû
upravit a stát se oficiální souãástí poslání
a intervencí DPC.
• Za zváÏení rovnûÏ stojí, zda by v budoucnu nemûla formulace StandardÛ
kvality zahrnovat poÏadavek upﬁesÀovat
obecné podmínky ukonãení pobytu
stanovené dohodou s klientem (viz
Standard kvality 4) za úãasti klienta
v rámci individuálních plánu cílÛ a v prÛbûhu intervence DPC (viz Standard
kvality 5).
• Problém vztahu mezi potﬁebou
podmínit pobyt v DPC respektováním
urãitého ﬁádu na jedné stranû a posláním
DPC jako zaﬁízení, které by mûlo osobám
se syndromem ústavní závislosti pomoci
v jejich Ïivotû, na stranû druhé, je moÏné
ﬁe‰it rozdûlením pravidel, jejichÏ dodrÏování podmiÀuje moÏnost setrvat v zaﬁízení, na dvû kategorie:
• neporu‰itelná pravidla, která se t˘kají
takov˘ch krajních záleÏitostí, jako je napﬁ.
pﬁinesení drog do zaﬁízení, fyzického
násilí ãi trestného ãinu v zaﬁízení apod.
O existenci tûchto pravidel a o striktních
dÛsledcích jejich poru‰ení, musí b˘t
klienti dobﬁe informovaní;
• pravidla, jejichÏ poru‰ování je v ﬁádu
DPC moÏno oznaãit termínem „nespolupráce“. Postup, kter˘ je v konkrétním
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pﬁípadû „nespolupráce“ zvolen, je moÏné
a vhodné napsat pﬁímo do individuálního
plánu a klienta díky tomu seznámit
s podmínkami jeho dal‰ího setrvání
v DPC.
7. Nedostateãnû vyhranûné kompetence jednotliv˘ch pracovníkÛ ve vztahu ke
klientÛm
V daném DPC se klient mÛÏe se sv˘mi
problémy obrátit na kteréhokoliv pracovníka DPC, jemuÏ dÛvûﬁuje.Ve zpÛsobu,
jak˘m je tento dílãí standard uplatÀován,
a ve sv˘ch dÛsledcích se dostává do
kolize se Standardem kvality ã. 10, kter˘
poÏaduje, aby vedení zaﬁízení zajistilo
pracovníkÛm „podmínky pro v˘kon
kvalitní práce“ a v souvislosti s tím
vymezilo „organizaãní strukturu, ze které
jsou patrná oprávnûní a povinnosti
jednotliv˘ch pracovníkÛ“ (Standardy,
2002: 15).
To, na koho se klient obrátí, je totiÏ
vnímáno jako test dÛvûry. Pokud se
klienti obrátí na nadﬁízené, povaÏuje se to
nûkdy za projev jejich nedÛvûry vÛãi
podﬁízen˘m. Nadﬁízení v takové situaci
mohou dokonce rozhodnout o ﬁe‰ení
situace klienta bez konzultace s podﬁízen˘mi. De facto to znamená, Ïe se nepovaÏuje za nezbytné vÏdy respektovat kompetence podﬁízen˘ch.To mÛÏe b˘t
pﬁekáÏkou soustavné práce podﬁízen˘ch
na realizaci individuálního plánu klienta.
Ten má totiÏ moÏnost „unikat“ ze závazkÛ
vÛãi pracovníkovi, pokud se mu to
momentálnû nehodí a není dost zodpovûdn˘ na to, aby sledoval svÛj dlouhodob˘ zájem. Jin˘m dÛsledkem mÛÏe b˘t, Ïe
nadﬁízení sv˘m podﬁízen˘m nepﬁedají
dÛleÏité informace nebo tak neuãiní vãas.
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Námûty na ﬁe‰ení
• Pﬁi vymezování organizaãní struktury
DPC je nezbytné urãit pravidla postupu
nadﬁízen˘ch i podﬁízen˘ch v situaci, kdy
se na nû klient obrací se Ïádostí o ﬁe‰ení
problémÛ, které jsou v kompetenci jiné
(dále jen „pﬁíslu‰né“) osoby. Je tﬁeba
stanovit, zda a jak je pracovník, na kterého se klient obrátil, povinen „pﬁíslu‰nou“
osobu, do jejíÏ kompetence záleÏitost
klienta patﬁí, informovat, konzultovat s ní
dal‰í postup, pﬁedat celou záleÏitost zpût
do jejích rukou, rozhodovat s ní spoleãnû, pﬁizvat k rozhodování dal‰í osoby
(napﬁ. klienty, externího odborníka) atd.
Domníváme se, Ïe ponechat klientovi
moÏnost obrátit se na jinou neÏ „pﬁíslu‰nou“ osobu mÛÏe b˘t Ïádoucí. Je v‰ak
tﬁeba dbát o to, aby vyuÏívání této moÏnosti nehatilo práci jednotliv˘ch pracovníkÛ a nevná‰elo do vztahÛ mezi pracovníky, nadﬁízen˘mi a klienty napûtí.
Souãasnû je tﬁeba zajistit, aby se snaha
klienta ﬁe‰it svou záleÏitost s jinou neÏ
„pﬁíslu‰nou“ osobou neobrátila v jeho
neprospûch.
• Nestaãí jen stanovit pravidla, která
mají kolize mezi zpÛsobem rozdûlení
práce a zpÛsobem koordinace regulovat.
Je tﬁeba, aby manaÏeﬁi i ﬁadoví pracovníci
chápali jejich smysl a dokázali je úãinnû
vyuÏívat ve prospûch realizace individuálních plánÛ intervence.V zájmu funkãnosti
právû zmínûn˘ch pravidel postupu
v situaci, kdy se klient obrací se svou
záleÏitostí na jinou neÏ „pﬁíslu‰nou“
osobu, by bylo vhodné zejména manaÏerÛm DPC, ale i dal‰ím pracovníkÛm,
poskytnout poznatky teorie organizace,
které se t˘kají rÛzn˘ch zpÛsobÛ dûlby
a koordinace ãinností pracovníkÛ.Tyto
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poznatky je moÏné zprostﬁedkovat
pomocí externí supervize, odborného
semináﬁe nebo ‰kolení.
8. Nejasné kvalifikaãní poÏadavky,
mimo-profesní kritéria v˘bûru pracovníkÛ
Dal‰í napûtí se t˘ká vymezení kvalifikaãních poÏadavkÛ na pracovníky DPC.
Ve zkoumaném DPC vycházejí z pﬁedstavy, Ïe pro práci s klienty v DPC je potﬁebná zku‰enost s dûtmi a mládeÏí, rodiãovsk˘ zápal a základní orientace v systému
sociálního zabezpeãení. ÚroveÀ vzdûlání
není rozhodující, staãilo by stﬁední
vzdûlání, ale potﬁebû sociálnû-právní
orientace dnes odpovídá vy‰‰í odborné
vzdûlání.Toto se mÛÏe dostat do rozporu
se Standardem kvality 9 „Personální
zaji‰tûní sluÏeb“, kter˘ poÏaduje vzdûlání
a dovednosti pracovníkÛ, jeÏ „odpovídají
potﬁebám uÏivatelÛ sluÏeb a umoÏÀují
naplÀování standardÛ kvality“, a kter˘
„pro uÏivatele se specifick˘mi potﬁebami“
poÏaduje personál „s odpovídajícím
odborn˘m vzdûláním“ (Standardy, 2002:
14). Bûhem v˘zkumu klientÛ se potvrdilo,
Ïe v nûkter˘ch dÛleÏit˘ch oblastech,
zejména ve sféﬁe nemateriální pomoci,
neodpovídají schopnosti a kvalifikaãní
pﬁedpoklady stávajícího personálu zkoumaného DPC potﬁebám klientÛ.

Námûty na ﬁe‰ení
• Pomoc pﬁi pﬁekonávání potíÏí syndromu ústavní závislosti vyÏaduje, aby
pomáhající pracovník byl schopen:
• pﬁi práci s klienty uplatÀovat princip
„kontrolované empatie“,
• individuálnû reflektovat vzájemnou
podmínûnost mezi materiálními a nemateriálními faktory Ïivotní situace jednotli-
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v˘ch klientÛ, rozpoznávat osobnostní
a sociální dÛsledky vzájemného pÛsobení
materiálních a nemateriálních faktorÛ
Ïivotní situace a individuálnû koncipovat
odpovídající zpÛsoby pomoci pﬁi ﬁe‰ení
tûchto dÛsledkÛ,
• vãas identifikovat pﬁíznaky osobnostních potíÏí nebo krizí a poskytovat
krizovou intervenci,
• komunikovat s pracovníky jin˘ch
pomáhajících profesí (vãetnû profesí
vysoce kvalifikovan˘ch), formulovat pro
nû objednávku a pﬁijímat jejich doporuãení,
• provázet klienta pﬁi získávání zku‰eností a dovedností v praktickém Ïivotû
mimo ústav a poskytovat mu pﬁitom
poradenské sluÏby,
• dlouhodobû provázet klienta, aniÏ by
to u tohoto pracovníka vedlo k projevÛm
syndromu vyhoﬁení.
• Tyto schopnosti je moÏné získat:
• tﬁílet˘m pomaturitním vzdûláním
v sociální práci, které je doplnûno speciálním ‰kolením v pomoci pﬁi ﬁe‰ení
takov˘ch dÛsledkÛ nestandardní socializace, jako jsou nerovnováha osobnosti,
potíÏe s identitou, potíÏe v navazování
a udrÏování osobních vztahÛ apod.,
• magistersk˘m vzdûláním v sociální
práci, které by bylo tﬁeba v závislosti na
obsahu vysoko‰kolské pﬁípravy pﬁípadnû
rovnûÏ doplnit speciálním ‰kolením
v oblastech uveden˘ch v pﬁedchozím
bodu.
• Dlouhodobé zájmy by byly ohroÏeny,
pokud by úãastníci procesu vyjednávání
o kvalifikaãních poÏadavcích preferovali
své krátkodobé zájmy a prosazovali by
pﬁizpÛsobení kvalifikaãních poÏadavkÛ
stávající praxi. Za vhodnûj‰í proto povaÏujeme strategii zaloÏenou na:

fakta,
VYHLÁŠKY...

• stanovení poÏadavkÛ, které by bez
v˘hrad naplÀovaly oãekávání StandardÛ
kvality,
• jejich postupnou realizaci, která by
neohroÏovala postavení jednotliv˘ch
zaﬁízení a dlouhodobé zkvalitÀování
kvalifikace a v˘konu personálu DPC.
• MPSV by mohlo realizaci navrhované
strategie podpoﬁit tím, Ïe pﬁi zpracování
návrhu systému financování sociálních
sluÏeb bude prosazovat taková pravidla
financování, aby aplikace oãekávaného
zákona v rámci moÏností podpoﬁila
zamûstnávání kvalifikovan˘ch pracovníkÛ
v ústavních i neústavních organizacích.
• MPSV by mohlo toto ﬁe‰ení podpoﬁit
tím, Ïe by v rámci pﬁípravy zákona
o sociálních sluÏbách zaﬁadilo funkci
„manaÏera pomoci“ mezi typové pozice
v sociálních sluÏbách a pro tuto pozici by
poÏadovalo v˘‰e uvedenou, odpovídající
kvalifikaci.
• Bylo by vhodné koncipovat pravidla
financování tak, aby aplikace oãekávaného zákona v rámci moÏností co nejvíce
podpoﬁila zamûstnávání kvalifikovan˘ch
„manaÏerÛ pomoci (péãe)“ v ústavních
i neústavních zaﬁízeních.
• ManaÏeﬁi DPC mohou jiÏ dnes vyuÏívat Standardy kvality jako argument pﬁi
vyjednávání se zﬁizovateli o vytvoﬁení
podmínek pro kvalifikaãní rÛst pracovníkÛ DPC.V návaznosti na to mohou
bezodkladnû stanovit vnitﬁní smûrnicí
kvalifikaãní poÏadavky odpovídající
StandardÛm kvality a nové pracovníky
pﬁijímat v souladu s nimi.
9. Absence supervize
Dal‰í z napûtí souvisí s tím, Ïe ve
zkoumaném DPC je uplatÀován dílãí
standard „práce bez supervize“.
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Pracovníci sice ãásteãnû pﬁipou‰tûjí, Ïe
supervize by mohla b˘t uÏiteãná, zatím se
ji nepokou‰ejí zavést.Tento postoj mÛÏe
pﬁiná‰et potíÏe s naplÀováním Standardu
kvality ã. 11 „Profesní rozvoj pracovníkÛ
a pracovních t˘mÛ“, kter˘ poÏaduje, aby
„pro pracovníky, kteﬁí se vûnují pﬁímé
práci s uÏivateli“, zaﬁízení zajistilo „podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka za úãelem ﬁe‰ení problémÛ, jeÏ
jednotliví pracovníci nebo pracovní t˘my
zaÏívají v pracovních situacích“
(Standardy, 2002: 16).
Vedoucí a pracovníci, kteﬁí nemají
zku‰enost se supervizí, mohou mít
nesnáze pﬁi formulaci smyslu a úãelu
supervize snadno se napﬁíklad mÛÏe stát,
Ïe budou supervizi chápat jako formu
dohledu, mohou mít nedÛvûru k supervizi a supervizorovi a blokovat pﬁínos
otevﬁené diskuse a podpory ze strany
kolegy, kter˘ je schopen zprostﬁedkovat
zpûtnou vazbu.

Námûty na ﬁe‰ení
• Pro ﬁe‰ení uveden˘ch potíÏí se
zavedením a efektivním vyuÏíváním
supervize, povaÏujeme za dÛleÏité, aby:
• probûhla uvnitﬁ zaﬁízení diskuse
o pojetí a smyslu supervize, v ‰ir‰ím
okruhu pracovníkÛ DPC, pﬁípadnû
s dal‰ími odborníky. Námûty na otázky,
kter˘m by mohla b˘t v rámci supervizních konzultací v DPC vûnována zvlá‰tní
pozornost, jsou uvedeny v pﬁedchozích
kapitolách;
• do‰lo k jasné deklaraci vnitﬁních
pravidel, která – hlavnû v poãáteãních
fázích pokusÛ o uplatnûní supervize –
zajistí povinnost supervizora respektovat
„zpovûdní tajemství“ a kontrolu pracovníkÛ nad pﬁípadn˘m otevﬁením obsahu
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supervizních konzultací ‰ir‰í diskusi;
• vedení deklarovalo podporu uplatnûní podnûtÛ, které vzniknou na supervizních konzultacích, zájem o pﬁedávání
pozitivních zku‰eností, které díky supervizi pracovníci pﬁi ﬁe‰ení praktick˘ch
obtíÏí uãiní;
• cel˘ kolektiv zváÏil, zda vÛbec a pﬁípadnû kdy (pravdûpodobnû po získání
pﬁízniv˘ch zku‰eností s vnûj‰í supervizí –
nastanou-li) a podle jak˘ch pravidel
zavést vnitﬁní supervizi; v men‰ích zaﬁízeních mohou v této souvislosti nastat
potíÏe pﬁi dodrÏování zásady, Ïe supervizorem by nemûl b˘t nadﬁízen˘;
• vedení jasnû deklarovalo, prosazovalo
(zejména vÛãi osobním garantÛm chodu
DPC) a respektovalo zásadu, Ïe chyba,
kterou pracovník konzultuje ve snaze
o prevenci jejího opakování se supervizorem, se netrestá a snaha o ﬁe‰ení takové
chyby pomocí supervize se naopak
odmûÀuje podporou snahy o její zvládnutí ze strany vedení.
• Pﬁi v˘bûru by bylo vhodné uplatnit
následující poÏadavky:
• v˘cvik nebo jinou kvalifikaci v supervizi,
• zku‰enost s danou cílovou populací,
• vzdûlání vhodné pro sociální sluÏby
(s psycho-sociální orientací).
Libor Musil, Olga Hubíková,
Kateﬁina Kubalãíková

Standardy kvality a kultura sociálních sluÏeb.
Jaká napûtí mezi politikou sociálních sluÏeb
a kulturou práce s klientem v Domech na pÛli
cesty mohou vznikat z hlediska kvality sociálních sluÏeb? Závûreãná zpráva z pﬁípadové
studie/ Musil, Libor–Hubíková, Olga–
Kubalãíková, Kateﬁina, Praha,VÚPSV 2003
Pokraãování v ãísle 2/2004
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Kdiskusi ohodnocení
kvality sociálních sluÏeb
v Domech na pÛli cesty
• Jaká je souvislost mezi
profesními standardy kvality
a managementem kvality
sociálních sluÏeb?
Za prvé b˘vá slovo kvalita
spojováno s ﬁízením organizací
sociálních sluÏeb.V kontextu
manaÏerské teorie pﬁedstavuje
ﬁízení kvality „doplÀující“
manaÏerskou strategii, která má
ve sv˘ch dÛsledcích podporovat v˘kon organizace, její
efektivitu dosahovat plánovan˘ch cílÛ na trhu sociálních
sluÏeb. Management kvality
v tomto smyslu znamená
zamûﬁení organizace na „zákazníkovy“ potﬁeby a oãekávání.
Tímto zákazníkem v kontextu
sociálních sluÏeb jsou obvykle
chápáni nejen klienti, ale
i sociální pracovníci, jako
vnitﬁní zákazníci obsluÏn˘ch
sluÏeb a ostatních pracovi‰È
neziskov˘ch organizací. Je to
manaÏerská strategie zaloÏená
na prÛbûÏném zlep‰ování
a zdokonalování organizaãních

procesÛ. ManaÏeﬁi pﬁi ní usilují
o relativnû pﬁesné mûﬁení
a urãení rozhodujících ukazatelÛ v˘konu sociálních pracovníkÛ i dal‰ích pracovníkÛ v organizacích. Klíãov˘m nástrojem
zlep‰ování organizace je
organizaãní podpora sociálních
pracovníkÛ a klientÛ pﬁi ﬁe‰ení
jejich pracovních a Ïivotních
problémÛ.Vytvoﬁení této
organizaãní podpory pﬁedpokládá roz‰íﬁení urãit˘ch organizaãních podmínek a pravidel,
které je závislé na ‰ir‰ím
systému legislativních, ekonomick˘ch, politick˘ch a personálních faktorÛ.
Za druhé je termín kvalita
ãasto uÏíván v souvislosti
s profesními standardy kvality
sociálních sluÏeb.Vznik tûchto
standardÛ se vztahuje k profesnímu spoleãenství. Prezentují
normy a hodnoty, které odpovídají souãasnému stavu rozpracování odborn˘ch metod
sociální práce.
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POHLEDY
na věc
V posledním
období roste
v odborné
veﬁejnosti zájem
o hodnocení
a rozvoj kvality
sociálních sluÏeb. Zájem lze
dokumentovat
rostoucím
poãtem nezávisl˘ch hodnotících
studií na uvedené téma, pochopením nestátních
poskytovatelÛ
sociálních sluÏeb
o rÛst ukazatelÛ
kvality práce
jako argumentu
pﬁi získávání
finanãních
prostﬁedkÛ
a také porozumûním politick˘ch autorit
o formulaci
jasn˘ch kritérií
pro hodnocení
Ïádostí pﬁi
rÛzn˘ch v˘bûrov˘ch a grantov˘ch ﬁízeních.
49

POHLEDY
na věc
V tûchto rÛznorod˘ch souvislostech lze zaznamenat mírnou,
nicménû viditelnou zmûnu
pﬁístupu ke
kvalitû sociální
práce. Slovo
„kvalita“ se
v‰ak v tûchto
souvislostech
velmi ãasto
pouÏívá v rozdíln˘ch v˘znamech.
Vzniká riziko
nedorozumûní,
které mÛÏe
naznaãenou
tendenci brzdit.
V následující
poznámce bych
chtûl na tuto
v˘znamovou
rÛznorodost
upozornit
a poloÏit si
nûkolik otázek,
které souvisejí
s hodnocením
kvality sociálních
sluÏeb. Jako
jedno z v˘chodisek sv˘ch úvah
vyuÏívám
50

K DISKUSI O HODNOCENÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMECH...

Mezi politikou prosazování
odborn˘ch standardÛ sociální
práce a její profesionální
kulturou na jedné stranû
a podmínkami sociální práce
v konkrétních organizacích
sociálních sluÏeb na stranû
druhé mohou vznikat rÛzná
napûtí a rozpory. Profesionální
kvalita sociální práce a sluÏeb
není totéÏ co kvalita ﬁízení
a kvalita organizaãních vztahÛ,
v nichÏ se sociální práce
realizuje. ¤ízení kvality organizaãních vztahÛ zahrnuje ‰irok˘
okruh vûcn˘ch problémÛ, které
standardy kvality sociální práce
neobsahují. Zahrnuje napﬁíklad
otázky distribuce finanãních
prostﬁedkÛ, otázky specializace
ãinností, problematiku centralizace a decentralizace rozhodnutí, otázky stability politické
podpory a legitimity sluÏeb
a podobnû.
• Pﬁedpokládá realizace
profesních standardÛ kvality
urãitou kvalitu organizaãních
vztahÛ a ﬁízení pﬁi poskytování
sociálních sluÏeb?
Na rÛzná napûtí mezi poÏadavky odborn˘ch standardÛ
kvality a podmínkami a zpÛsoby sociální práce v konkrétních
organizacích upozorÀuje
v˘zkumná studie autorského
kolektivu vedeného doc.
Liborem Musilem o napûtí mezi
politikou sociálních sluÏeb
a kulturou práce s klientem
v Domech na pÛli cesty (DPC).

Studie pﬁedkládá hlavní závûry
a doporuãení z v˘zkumu
provedeného t˘mem brnûnské
poboãky VÚPSV v letech 2001
aÏ 2003.Autoﬁi vycházejí z pﬁedpokladu, Ïe kvalitu sociálních
sluÏeb ve sledovan˘ch zaﬁízeních je moÏné srovnávat a posléze vyhodnocovat podle standardÛ kvality, které byly souãástí
pﬁipravovaného návrhu zákona
o sociálních sluÏbách v dobû
zahájení studie.
Studie pﬁiná‰í ﬁadu konkrétních poznatkÛ o stavu poskytování sociálních sluÏeb v DPC,
vyhodnocuje pﬁedpokládaná
napûtí mezi uÏívan˘mi zpÛsoby
poskytování sluÏeb a profesním
standardem kvality sluÏeb, navrhuje citlivá doporuãení, která
míﬁí jak k reformám organizaãního chování, tak ke zmûnám
a zdokonalování standardÛ
kvality. Pﬁesto se ani autoﬁi
studie zcela nevyhnuli nejasnostem pﬁi rozli‰ování profesionální kultury sociální práce a konkrétních organizaãních
podmínek, v nichÏ se tyto profesionální standardy uplatÀují.
Mal˘ ohled na zakotvení
zpÛsobu práce s klienty v organizaãních podmínkách jednotliv˘ch zaﬁízení se mÛÏe projevit
negativnû pﬁi identifikaci
a hodnocení obtíÏí sociálních
sluÏeb v DPC. Napﬁíklad ve
studii popsané nedostateãné
statutární záruky pÛsobení
DPC, nedostateãnû vyhranûné
kompetence jednotliv˘ch
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pracovníkÛ, ãi spí‰e neformální
vyﬁizování stíÏností b˘vají
obvykle dÛsledkem skuteãnosti, Ïe organizace se nacházejí
v poãáteãní fázi svého Ïivotního cyklu. Ohled na stadium
„institucionálního zrání“
organizace mÛÏe v˘znamnû
modifikovat hodnocení uveden˘ch stavÛ pracovního chování
v tûchto zaﬁízeních. Jin˘mi
slovy, je moÏné si ve studiích
podobného zamûﬁení poloÏit
otázku, zdali popisované
zpÛsoby poskytování sociálních
sluÏeb se vztahují k pracovní
identitû a kultuﬁe zamûstnancÛ,
nebo zda souvisejí s organizaãním uspoﬁádáním a zaji‰tûním
tûchto sluÏeb v konkrétních
situacích. Pokud platí druhé,
pak lze pﬁipustit my‰lenku, Ïe
naplÀování StandardÛ kvality
sociálních sluÏeb je závislé na
urãit˘ch standardních organizaãních a institucionálních
pﬁedpokladech, mám na mysli
napﬁíklad otázky stabilního
a dostateãného financování,
otázky legitimity poskytovan˘ch sluÏeb atd.
Men‰í ohled v˘zkumníkÛ na
propojenost zpÛsobu práce
s klienty s organizaãními
podmínkami jednotliv˘ch
zaﬁízení se dále projevuje pﬁi
rozboru otázek financování
DPC.V této souvislosti pokládám za dÛleÏité pasáÏe textu,
v nichÏ autoﬁi pojednávají
rÛzné aspekty vztahu mezi
kvalitou sociálních sluÏeb

v DPC a jejich financováním,
resp. dofinancováním z vládních zdrojÛ, aÈ uÏ státních ãi
samosprávn˘ch.V˘znamnou
roli v tomto propojení kvality
sluÏeb a jejich financování
mohou sehrát nezávislé supervize a posouzení. Pozitivnû
hodnotím, Ïe studie se vûnuje
popisu problémÛ spojen˘ch
s realizací supervizí a nezávisl˘ch posouzení ve studovan˘ch
zaﬁízeních.Autoﬁi dokumentují
rÛzné praktické modifikace
pÛvodního cíle a smyslu
supervizní ãinnosti v jednotliv˘ch zaﬁízeních.V dal‰ích
pasáÏích popisují autoﬁi nezávislou supervizi jako souãást
profesionálního zpÛsobu
poskytování sluÏeb a souãasnû
jako zpÛsob garance profesionality. Identifikují absenci
supervizí jako v˘znamn˘
problém zavádûní standardÛ
kvality do sledovan˘ch sluÏeb.
Ponûkud v‰ak postrádám
rozpracování vztahu mezi
profesionální supervizí a evaluací organizací poskytujících
sociální sluÏby vzhledem
k financování sluÏeb. Provádûní
odborn˘ch supervizí je jen
jedním nástrojem pro hodnocení organizací sociálních sluÏeb.
Dal‰ím neménû v˘znamn˘m
nástrojem mÛÏe b˘t evaluace
ﬁízení organizací sociálních
sluÏeb. Pﬁitom právû tato
problematika a její vyjasnûní
mÛÏe mít praktick˘ dopad na
zlep‰ení podmínek financování

SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

POHLEDY
na věc
studii hodnocení
zpÛsobu sociální
práce v Domech
na pÛli cesty
provedenou
pracovníky
brnûnské poboãky VÚPSV
(L. Musil,
K. Kubalãíková,
O. Hubíková).
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na věc
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zejména nestátních neziskov˘ch organizací poskytujících sociální sluÏby.
Za tﬁetí se nedocenûní provázanosti
profesionálního v˘konu sluÏeb s organizaãními a systémov˘mi podmínkami
projevuje v ãástech textu, kde se autoﬁi
dot˘kají vztahu mezi zﬁizovatelem DPC
a zadavatelem sluÏeb na jedné stranû
a poskytovatelem sluÏeb na stranû druhé.
Jde o velmi v˘znamn˘ problém, kde se
propojují politické, profesionální i ekonomické aspekty fungování sociálních
sluÏeb u nás. Studie popisuje mal˘ zájem
zﬁizovatelÛ na dodrÏování standardÛ
kvality sluÏeb a souãasnû identifikuje
reakce nûkter˘ch poskytovatelÛ sluÏeb,
které vedou k uzavírání vnitﬁního prostﬁedí organizací pﬁed místními autoritami
a subjekty municipální politiky, které
mohou pﬁedstavovat potenciální nebezpeãí pro zvy‰ování kvality sluÏeb ãi
dokonce dal‰í fungování DPC v lokalitû.
Takto identifikovan˘ problém v‰ak podle
mého názoru není moÏné jen komentovat
odkazem na moÏnost jeho eliminace
prostﬁednictvím vzájemné komunikace se
spolupracovníky v ostatních DPC. Zde
opût prosvítá jisté nedocenûní systémov˘ch a organizaãních souvislostí zpÛsobu
sociální práce v uveden˘ch zaﬁízeních.
V této souvislosti by bylo moÏné rozpracovat podrobnûji vztah mezi zadavatelem
a poskytovatelem sluÏeb.Aktuální je
hledat ﬁe‰ení situací, kdy dodrÏování
profesních standardÛ kvality se ukazuje
v rozporu s veﬁejn˘mi zájmy zejména
v komunální a regionální politice.
Zejména role státu jako zadavatele sociálních sluÏeb je v tomto kontextu v˘znamná a její vyjasnûní je aktuální vzhledem
ke stále pﬁipravovanému zákonu o sociálních sluÏbách.
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• Jsou supervize a evaluace organizací
dva rovnocenné zpÛsoby vyhodnocení
sociálních sluÏeb?
Je nutné konstatovat, Ïe autoﬁi pﬁiná‰ejí
celkovû jasnou signální informaci o souãasném stavu a zpÛsobu poskytování
sociálních sluÏeb v DPC. Identifikují
podle vlastního hlediska rozpory mezi
standardy kvality a typick˘mi zpÛsoby
poskytování sluÏeb ve vybran˘ch zaﬁízeních. Smysluplnost studie nesniÏuje ani
okolnost, Ïe oproti pﬁedpokladu nedo‰lo
dosud ke schválení návrhu zákona o sociálních sluÏbách parlamentem. Standardy
kvality jako souãást pﬁipravovaného
návrhu zákona se staly veﬁejn˘m dokumentem, podle nûhoÏ postupovaly
mnohé neziskové organizace pﬁi pﬁípravû
sv˘ch vnitﬁních pﬁedpisÛ a doporuãení
kvality. Studie tedy nemá pouze povahu
„laboratorního experimentu“, ale mÛÏe
mít ve sv˘ch doporuãeních praktick˘ vliv
na korekce ãinnosti jednotliv˘ch zaﬁízení
a na úpravu jejich interních standardÛ
kvality.
Hodnocení naplÀování odborného
standardu kvality v konkrétních organizacích by v‰ak podle mého názoru mohlo
a mûlo brát vût‰í ohled na nezávislé
vyhodnocení organizaãních podmínek
a zpÛsobu ﬁízení sociálních sluÏeb v tûchto organizaãních a ‰ir‰ích systémov˘ch
podmínkách. Supervize je zpÛsob profesionálního vyhodnocení sociálních
sluÏeb, kter˘ je nutné je‰tû doplnit
evaluací organizaãních podmínek a zpÛsobu ﬁízení organizací sociálních sluÏeb.
Teprve takové vyhodnocení vytvoﬁí
vhodné podklady pro politické autority
pﬁi rozhodování o politické a finanãní
podpoﬁe tûchto sluÏeb u nás.
Jiﬁí Winkler 
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The Standards of Quality and
Social Work in Social Services
Úvod
Lidé, kter˘ch se dot˘ká osud sociální sluÏeb, oãekávají, Ïe zákonodárci, státní správa nebo nûkterá krajská ãi obecní zastupitelstva
uplatní – s cílem regulovat kvalitu tûchto sluÏeb – tzv. „Standardy
kvality“3). Jinak ﬁeãeno, pﬁedpokládají, Ïe státní orgány nebo samosprávné subjekty vyuÏijí Standardy kvality jako nástroj své politiky
sociálních sluÏeb.To v‰ak není jedin˘ moÏn˘ zpÛsob jejich uÏití.
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Abstrakt:
âlánek upozorÀuje manaÏery
a ﬁadové pracovníky organizací
sociálních sluÏeb, Ïe mohou
ve Standardech
kvality sociálních
sluÏeb, které
vydalo MPSV âR
v roce 2002,
samostatnû
hledat inspiraci
pro vyuÏití
ãinností sociální
práce pﬁi koncipování zmûn
struktury
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ãinností své
organizace.
Autor definuje
ãinnosti sociální
práce a upozorÀuje na to, Ïe
ustanovení
StandardÛ
kvality vybízejí
k vyuÏívání
tûchto ãinností
pro dosaÏení
cílÛ sociálních
sluÏeb. Na
pﬁíkladu dvou
pﬁípadov˘ch
studií organizací
sociálních sluÏeb
ukazuje, jaké
pﬁekáÏky mohou
organizacím
bránit ve vyuÏití
ãinností sociální
práce a jaké
zmûny struktury
ãinností zkouman˘ch organizací
lze na základû
poznatkÛ doporuãit.
Abstract:
The article tries
to attract attention of social
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Pokud manaÏeﬁi nebo ﬁadoví pracovníci chtûjí sami od sebe
zdokonalovat sociální sluÏby svého úﬁadu, obãanského sdruÏení,
ústavu, poradny ãi jiné organizace, mohou ve Standardech kvality
najít inspiraci pro své vlastní koncepãní úvahy a svá vlastní rozhodnutí. Srovnávání praxe vlastní organizace s poÏadavky StandardÛ
kvality mÛÏe kaÏdého, kdo hledá, upozornit na nové moÏnosti
a nová ﬁe‰ení. Standardy kvality nastolují otevﬁené otázky, které se
napﬁíklad t˘kají kvalifikace personálu, vyuÏití supervize, uplatÀování
práv klientÛ, podmínek v˘konu práce s klientem a mnohé jiné.
Na stÛl také kladou otázku vyuÏití sociální práce pﬁi práci s klienty. Pokud manaÏeﬁi nebo pracovníci kterékoliv z ãesk˘ch organizací
sociálních sluÏeb hledají zpÛsob, jak naplnit poÏadavky StandardÛ
kvality, mohou se sami sebe ptát: „Nechybûjí na‰im klientÛm právû
ty sluÏby sociálních pracovníkÛ, které po nás Standardy kvality
poÏadují?“ Tuto otázku jsme si v letech 2001 aÏ 2003 kladli bûhem
v˘zkumu dvou konkrétních organizací sociálních sluÏeb – jedné
peãovatelské sluÏby a jednoho domu na pÛli cesty (viz Musil,
Hubíková, Kubalãíková, 2003a, 2003b). Chtûli jsme zjistit, jaké
problémy by vyvstaly, pokud by tyto organizace mûly zvládnout
poÏadavky StandardÛ kvality.
S postupujícím v˘zkumem v nás sílilo pﬁesvûdãení, Ïe srovnávání
poÏadavkÛ StandardÛ kvality s jiÏ existujícími standardy a zvyklostmi personálu by bylo mnohem uÏiteãnûj‰í, pokud by si v˘‰e uvedenou otázku spolu s námi kladli manaÏeﬁi a ﬁadoví pracovníci obou
organizací. Mûli jsme sice v úmyslu s nimi diskutovat o závûrech
na‰eho zkoumání, k diskusi ale nedo‰lo.Vedoucí vnímali poznatky,
které jsme na základû rozhovorÛ s pracovníky zformulovali a „hotové“ pﬁedloÏili, jako pﬁíli‰ kritické. Byli jimi zaskoãeni a obávali se, Ïe
by jejich ãetba u ﬁadov˘ch pracovníkÛ vyvolala rozãarování.Tomu
se patrnû dalo pﬁedejít, pokud bychom poznatky formulovali od
zaãátku spoleãnû s lidmi ze zkouman˘ch organizací. Zamûstnanci
by tak mûli moÏnost spoleãné poznatky vyjádﬁit pro nû pﬁijateln˘m
zpÛsobem a asi by díky tomu snáze pﬁijali spoleãnû odhalené
problémy.
Udûlali jsme chybu, ze které podle mého názoru plyne jednoznaãné pouãení. Hledání nov˘ch moÏností spoãívá v první fázi v otevírání problémÛ. Jejich odhalení nemÛÏe neb˘t provázeno nepﬁíjemn˘mi pocity, které mohou proces inovace zbrzdit nebo zcela zastavit.
Bylo by proto ideální, kdyby se na hledání nov˘ch moÏností, které
v konkrétní organizaci plynou z praktické aplikace StandardÛ
kvality, od zaãátku podíleli manaÏeﬁi a pracovníci, kteﬁí o zmûny
tohoto typu stojí.
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Abych jim usnadnil samostatné hledání, pokusím se ukázat,
k jak˘m koncepãním úvahám ná‰ v˘zkum vedl. Zamûﬁím se pﬁitom
na zmûny náplnû práce a struktury ãinností zkouman˘ch organizací
a poloÏím si otázku: „Jaké pﬁekáÏky by obû zkoumané organizace
musely pﬁi naplÀování poÏadavkÛ StandardÛ kvality pﬁekonávat
a v ãem by pro nû mohlo b˘t pﬁínosné, pokud by svou náplÀ práce
obohatily o dosud málo vykonávané ãinnosti sociální práce?“ Je mi
jasné, Ïe na takto poloÏenou otázku nemohu odpovûdût sám. Chci
jen na dílãím pﬁíkladu ukázat, k jak˘m koncepãním úvahám mÛÏe
manaÏery a pracovníky inspirovat snaha rozpoznat pﬁedpoklady
jejich organizace k realizaci StandardÛ kvality.
Pﬁi hledání odpovûdi na uvedenou otázku budu postupovat
následovnû. Nejprve vymezím pojem „ãinnosti sociální práce“
a popí‰u, kde se ve Standardech kvality podle mého názoru objevují poÏadavky na v˘kon tûchto ãinností. (Budu je oznaãovat termínem „poÏadavky StandardÛ kvality na v˘kon ãinností sociální
práce“.) Dále popí‰u potíÏe, které by mohly námi zkouman˘m
organizacím komplikovat realizaci poÏadavkÛ StandardÛ kvality na
v˘kon ãinností sociální práce. Nakonec uvedu doporuãení, jak
v zájmu realizace StandardÛ kvality obohatit strukturu ãinností
zkouman˘ch organizací o ãinnosti sociální práce.

service organisations’ managers
as well as frontline workers to
possible usage
of the Quality
Standards of
Social Services
published by the
Czech Ministry
of Work and
Social Affairs in
2002 in implementing social
work activities
into the practice
of their
organisations.
âinnosti sociální práce
The author
Sociální práci je moÏné vymezit jako ãinnost, jejíÏ vykonavatelé
defines social
(sociální pracovníci) se specializují na poznávání a následné ovlivwork activities
Àování interakcí mezi ãlovûkem (jedincem nebo skupinou lidí)
a jeho (jejich) sociálním prostﬁedím. Cílem této ãinnosti je pomáhat and pays attention to the
lidem zvládat obtíÏné Ïivotní situace. Sociální práce, na rozdíl od
jin˘ch pomáhajících oborÛ, tohoto cíle dosahuje pro ni specifick˘m specific Quality
zpÛsobem, kter˘ klade dÛraz na podporu sociálního fungování lidí, Standards
ãili na posilování rovnováhy mezi oãekáváním sociálního prostﬁedí, regulations
v nûmÏ klienti uspokojují svoje potﬁeby, na jedné stranû a schopwhich recomností klientÛ toto oãekávání zvládat na druhé stranû (viz Navrátil,
mend using of
Musil, 2000: 139–142; Musil, 2004: 15–18, 181–182).
social work
Z této definice je moÏné vyvodit dále uvedené obecné charakteristiky ãinností sociální práce.
activities as an
Z hlediska teorie sociálního fungování jsou základními prvky
instrument of
Ïivotní situace „osoba“ klienta a jeho „sociální prostﬁedí“. Sociální
reaching social
práce mÛÏe rovnováhu mezi klientem a jeho sociálním prostﬁedím
services’ goals.
podporovat pÛsobením na obû uvedené komponenty obtíÏné
He quotes the
Ïivotní situace. (Bartlett, 1970: 93–101.) Z toho plyne, Ïe sociální
pracovníci podporují sociální fungování sv˘ch klientÛ tﬁemi typy
results of two
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ãinností. Buì se snaÏí ovlivnit osobu klienta tak, aby dokázal zvládnout (naplnit, ovlivnit nebo odmítnout)4) oãekávání sociálního
prostﬁedí, nebo se sami snaÏí zmûnit sociální prostﬁedí klienta, aby
se v nûm klient mohl lépe orientovat a prosazovat, nebo dûlají
obojí souãasnû.
Teorie sociálního fungování dále ﬁíká, Ïe klíãov˘mi prvky „sociálního prostﬁedí“ klienta jsou za prvé „oãekávání“ subjektÛ (jedincÛ,
skupin, organizací), s nimiÏ je klient v interakci5), a za druhé „podpora“, kterou tyto subjekty klientovi poskytují6) (Bartlett, 1970:
93–101).V návaznosti na to je moÏné konstatovat, Ïe pokud sociální
pracovníci pÛsobí na sociální prostﬁedí klienta, vykonávají opût tﬁi
typy ãinností: pokou‰ejí se ovlivnit podporu, kterou sociální prostﬁedí klientovi poskytuje, zmûnit to, co nûkter˘ ze subjektÛ v sociálním prostﬁedí od klienta oãekává, nebo se pokou‰ejí pÛsobit na
podporu i oãekávání sociálního prostﬁedí souãasnû.
Schopnost klienta sociálnû fungovat mÛÏe b˘t omezena jak
vlastnostmi klienta samotného, tak charakteristikami sociálního
prostﬁedí (Bartlett, 1970: 93–101). Klientovi mohou ve zvládání
oãekávání sociálního prostﬁedí bránit rysy jeho osoby7) – napﬁíklad
zdravotní ãi psychick˘ stav, Ïivotní orientace, kvalifikace, pﬁíjem,
osamûlost atd. ObtíÏe v sociálním fungování nûkdy vyvolává samo
oãekávání. Sociální pracovník si proto musí v‰ímat napﬁíklad
morálky ãlenské skupiny klienta, pﬁedsudkÛ okolí vÛãi nûmu,
jednostrann˘ch poÏadavkÛ, které nerespektují moÏnosti klienta,
módních tlakÛ apod. Pozornost je tﬁeba vûnovat i podpoﬁe, která
nemusí b˘t pﬁimûﬁená tomu, co se od klienta oãekává. Klient mÛÏe
napﬁíklad b˘t obûtí citové lhostejnosti blízk˘ch, sekundární viktimizace, nepruÏnosti úﬁadu, nedostatku pracovních pﬁíleÏitostí, demotivujícího systému sociální pomoci, kter˘ klienta „uzamyká“ v bludném kruhu deprivace, a tak dál. Je tedy zﬁejmé, Ïe sociální
pracovník mÛÏe podpoﬁit rovnováhu mezi klientem a jeho sociálním prostﬁedím, pokud poznává a ovlivÀuje souvislosti mezi rÛznorod˘mi (zdravotními, psychiatrick˘mi, psychologick˘mi, ekonomick˘mi, v˘konov˘mi, kvalifikaãními, duchovními, hodnotov˘mi,
kulturními, hygienick˘mi, vztahov˘mi, právními a dal‰ími) pﬁekáÏkami zvládání obtíÏné Ïivotní situace. Z tohoto hlediska lze za ãinnost
sociálního pracovníka povaÏovat poznávání a ovlivÀování obtíÏné
Ïivotní situace klienta jako celku – komplexu vzájemnû se ovlivÀujících okolností nejrÛznûj‰í povahy (Musil, 2004: 16–17).
Poznávání a ovlivÀování souvislostí mezi rÛznorod˘mi pﬁekáÏkami sociálního fungování klienta vyÏaduje, aby sociální pracovníci
povaÏovali problém, se kter˘m klient pﬁichází, za souãást ‰ir‰ího
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komplexu potíÏí.Ten je v kaÏdém konkrétním pﬁípadû neopakovatelnou kombinací
rÛzn˘ch okolností (viz v˘‰e), a je proto unikátní. (Billis, 1984: 82–86; Howe, 1986:
59–100.) Z tohoto hlediska mÛÏe ãinnost sociálního pracovníka zmírnit nerovnováhu
sociální interakce klienta, pokud: Za prvé, problém, se kter˘m klient pﬁichází, ﬁe‰í
s pﬁihlédnutím k jedineãn˘m souvislostem tohoto problému s dal‰ími nesnázemi
a moÏnostmi klienta. Za druhé, odhaluje potíÏe a moÏnosti kaÏdého klienta a souvislosti
mezi nimi na základû individuálního posouzení daného pﬁípadu. Za tﬁetí, na základû
poznání jedineãné kombinace okolností Ïivotní situace konkrétního klienta hledá
postup intervence, kter˘ odpovídá originálním rysÛm daného pﬁípadu a je, tak ﬁeãeno,
„‰it˘ na míru“ (Musil, 2004: 16–17).
Souãástí individuálního posouzení jedineãného celku Ïivotní situace konkrétního
klienta je pﬁimûﬁené zji‰Èování a pﬁimûﬁen˘ v˘klad rÛznorod˘ch potíÏí a moÏností
klienta a souvislostí mezi nimi.Tyto ãinnosti je tﬁeba v zájmu klienta provádût tak, aby
bylo zji‰tûno v‰e podstatné, aby z toho, co bylo zji‰tûno, nebylo nic dÛleÏitého opomenuto a aby v˘klad nebyl zavádûjící. Nepﬁimûﬁené zji‰Èování a nepﬁimûﬁen˘ v˘klad
zvy‰uje riziko neúspûchu intervence nebo dokonce po‰kození klienta intervencí.
Pﬁedpokladem pﬁimûﬁeného zji‰Èování a v˘kladu potíÏí i moÏností klienta je zku‰enost
z práce s podobn˘mi pﬁípady.Ta ov‰em nûkdy vede ke vzniku zjednodu‰ujících stereotypÛ. Riziko zavádûjícího zji‰Èování a v˘kladu, které tyto stereotypy obvykle vyvolávají,
mÛÏe omezit uváÏlivá volba takového teoretického pﬁístupu k intervenci, kter˘ je
vhodn˘ pro v˘klad a ﬁe‰ení Ïivotní situace daného klienta. Po této volbû mÛÏe v pﬁípadû potﬁeby následovat pﬁedání pﬁípadu jinému pracovníkovi, kter˘ má s aplikací vhodného pﬁístupu zku‰enost.
Nikdy není pﬁedem jasné, jak bude klient a subjekty v jeho sociálním prostﬁedí reagovat na intervenci (Billis, 1984: 82–86). Z tohoto hlediska spoãívá ãinnost sociálního
pracovníka v postupném a pokud moÏno systematickém pﬁizpÛsobování postupu
intervence prÛbûhu komunikace s klientem, reakcím rÛzn˘ch úãastníkÛ Ïivotní situace
klienta a dílãím v˘sledkÛm intervence (Musil, 2004: 117).
PÛsobení na vzájemnou podmínûnost rÛznorod˘ch okolností klientova Ïivota vyvolává potﬁebu spolupráce sociálních pracovníkÛ se specialisty jin˘ch pomáhajících oborÛ.
Ti mohou pomoci pﬁi pﬁekonávání tûch dílãích pﬁekáÏek sociálního fungování klienta,
pro jejichÏ ovlivÀování nemá sociální pracovník kvalifikaci (napﬁíklad zvládání psychického onemocnûní), pﬁípadnû tûch, které nevyÏadují úroveÀ kvalifikace, jeÏ je potﬁebná
pro v˘kon sociální práce (napﬁíklad bûÏná denní péãe o ãlovûka s omezenou schopností sebeobsluhy). DÛleÏitou ãinností sociální práce proto je zaji‰Èování návaznosti –
zprostﬁedkovávání nebo koordinace – ãinností dal‰ích pomáhajících pracovníkÛ –
psychologÛ, lékaﬁÛ, právníkÛ, soudcÛ, uãitelÛ, osobních asistentÛ, peãovatelÛ a tak dál
(Musil, 2004: 18).
Uvedené úvahy se pokusím struãnû shrnout:Vyjdeme-li z vymezení sociální práce
jako oboru, jehoÏ cílem je pomáhat klientÛm se zvládáním obtíÏn˘ch Ïivotních situací
prostﬁednictvím podpory jejich sociálního fungování, je moÏné cílÛ sociální práce
dosahovat pomocí následujících ãinností:
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– pÛsobení na osobu klienta, na jeho sociální prostﬁedí, nebo na obojí souãasnû,
– ovlivÀování sociálního prostﬁedí klienta podnûcováním zmûn podpory, kterou mu
poskytuje sociální prostﬁedí, nebo pÛsobením na oãekávání sociálního prostﬁedí, nebo
soubûÏn˘m pÛsobením na obojí,
– poznávání a ovlivÀování komplexu navzájem souvisejících, rÛznorod˘ch pﬁekáÏek
zvládání Ïivotní situace klientem,
– ﬁe‰ení problému, se kter˘m klient pﬁichází, v rámci jeho souvislostí s dal‰ími nesnázemi a moÏnostmi klienta,
– individuálního posouzení Ïivotní situace konkrétního klienta,
– pﬁimûﬁené zji‰Èování a pﬁimûﬁen˘ (nezavádûjící) v˘klad rÛznorod˘ch okolností
Ïivotní situace a souvislostí mezi nimi,
– volba teoretického pﬁístupu k intervenci, kter˘ je vhodn˘ pro dan˘ pﬁípad, a pﬁípadné pﬁedání pﬁípadu jinému pracovníkovi, kter˘ má s aplikací vhodného pﬁístupu zku‰enost,
– samostatné koncipování „na míru ‰itého“ postupu intervence, která odpovídá
unikátním okolnostem pﬁípadu,
– pﬁizpÛsobování postupu intervence v˘voji pﬁípadu a v˘sledkÛm intervence,
– zaji‰Èování návaznosti tûch sluÏeb pomáhajících pracovníkÛ jin˘ch oborÛ nebo
organizací, které je tﬁeba klientovi poskytnout, aby mohl zvládat obtíÏnou Ïivotní
situaci.
Uveden˘ pﬁehled klíãov˘ch ãinností sociální práce není popisem toho, jak se sociální
práce dûlá. Je to model ãinností, které by pravdûpodobnû vykonával sociální pracovník,
pokud by se pﬁi své práci ﬁídil v˘hradnû snahou pomáhat klientÛm zvládat obtíÏné
Ïivotní situace prostﬁednictvím podpory jejich sociálního fungování.Toto zamûﬁení je
v literatuﬁe o sociální práci a v dokumentech asociací sociálních pracovníkÛ velmi ãasté
(Navrátil, Musil, 2000: 139–140). Domnívám se, Ïe mû to opravÀuje k tomu, abych
model ãinností, které mají podporovat rovnováhu mezi klientem a jeho sociálním
prostﬁedím, povaÏoval za ‰iroce akceptovan˘ a akceptovateln˘.V˘zkumy ukazují, Ïe
sociální pracovníci ﬁady organizací v˘‰e uvedené ãinnosti skuteãnû, více ãi ménû
dÛslednû vykonávají (viz Musil, 2004).
Domnívám se, Ïe nikoliv popisn˘, ale teoreticky zdÛvodnûn˘ model je pro pojednání,
které chce inspirovat koncepãní úvahy o vyuÏití sociální práce v sociálních sluÏbách,
dobr˘m v˘chodiskem. Neukazuje sice pﬁesnû, jak se vûci dûlají, osvûtluje v‰ak principy,
jimiÏ se sociální práce obvykle ﬁídí. Ukazuje, jak by se v zájmu lep‰ího sociálního fungování klientÛ vûci dûlat mohly, a upozorÀuje na to, co je tﬁeba zmûnit, aby se tak stalo.
ManaÏerÛm a ﬁadov˘m pracovníkÛm, kteﬁí pro svou organizaci hledají nová ﬁe‰ení,
ukazuje, co mohou od kvalifikovan˘ch sociálních pracovníkÛ poÏadovat. Pro potﬁeby
konkrétní organizace nemusí b˘t úãelné zavádût ideální model cel˘. Nûkteré ãinnosti je
moÏné vyuÏít, jiné vynechat. KaÏdá z popsan˘ch ãinností mÛÏe b˘t v praxi provádûna
více nebo ménû dÛslednû. Pokud se nûkdo zamûﬁí na ãást uveden˘ch ãinností, díky
modelu bude vûdût, které ãinnosti vynechal. Pokud se nûkdo rozhodne neb˘t pﬁi
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realizaci vybrané ãinnosti zcela dÛsledn˘, díky modelu bude vûdût, v ãem je jeho nedÛslednost. KaÏd˘ mÛÏe model ãinností sociální práce vyuÏít podle svého gusta a kaÏd˘ jej
mÛÏe dotváﬁet.

PoÏadavky StandardÛ kvality na v˘kon ãinností sociální práce
Îádné ustanovení StandardÛ kvality v˘slovnû nepoÏaduje vyuÏití sociální práce
v sociálních sluÏbách. Nicménû Standardy kvality ãíslo tﬁi8), ãtyﬁi, pût a osm uvádûjí
aktivity, které jsou souãástí v˘‰e uvedeného modelu ãinností sociální práce. Ustanovení
StandardÛ kvality ãíslo jedna a devût pak podle mého názoru podnûcují k vyuÏití
ãinností sociální práce nepﬁímo.Ve v‰ech tûchto pﬁípadech se dá pﬁedpokládat, Ïe by
vyuÏití ãinností sociální práce pﬁineslo klientÛm sociálních sluÏeb zlep‰ení.Tento
pﬁedpoklad nyní rozvedu podrobnûji.
PÛsobení na osobu klienta i na jeho sociální prostﬁedí
Standard kvality jedna mimo jiné poÏaduje vypracování „metodiky“, která by umoÏnila naplÀovat „veﬁejn˘ závazek“ organizace, Ïe bude „smûﬁovat k tomu, aby lidé v nepﬁíznivé sociální situaci zÛstali souãástí pﬁirozeného místního spoleãenství“, mohli
„Ïít bûÏn˘m zpÛsobem“, „uplatÀovat svoji vÛli“ a byli chránûni „pﬁed pﬁedsudky“
(Standardy, 2002: 6).
Domnívám se, Ïe uvedená formulace „veﬁejného závazku“ vyjadﬁuje pﬁedstavu tvÛrcÛ
StandardÛ kvality o cílech sociálních sluÏeb. Jejich pojetí je blízké cílÛm sociální práce,
ze kter˘ch vychází v˘‰e popsan˘ model ãinností sociální práce. Jin˘mi slovy ﬁíká, Ïe
cílem sociálních sluÏeb má b˘t podpora sociálního fungování lidí, kteﬁí se pot˘kají
s obtíÏnou Ïivotní situací, v jejich pﬁirozeném sociálním prostﬁedí. Do poÏadované
metodiky by tedy bylo vhodné zahrnout ãinnosti, které by tlumily potíÏe klientÛ dané
organizace tím, Ïe by pÛsobily jak na osobu klienta, tak na jeho sociální prostﬁedí,
podnûcovaly by zmûny podpory, kterou klientovi poskytuje jeho sociální prostﬁedí,
nebo by vyvolávaly zmûnu oãekávání sociálního prostﬁedí.
Ochranu klienta pﬁed pﬁedsudky, kterou Standardy kvality v˘slovnû poÏadují, si lze jen
tûÏko pﬁedstavit bez pÛsobení pracovníkÛ organizace na stigmatizující nebo neodÛvodnûnû nároãná oãekávání jeho sociálního prostﬁedí. Má-li klient „uplatÀovat svoji vÛli“,
nestaãí mu pomoci získat sebevûdomí a schopnost vyjádﬁit osobní pﬁání. Je také tﬁeba
pÛsobit na sociální prostﬁedí, které nemusí b˘t uplatÀování vÛle klienta (tﬁeba bezdomovce, klienta domu na pÛli cesty) právû naklonûno.
Individuální posouzení a intervence „‰itá na míru“
Domnívám se, Ïe Standardy kvality tﬁi a pût vybízejí k tomu, aby vstupní posouzení
situace klienta mimo jiné vycházelo z hledisek sociální práce a aby se v jeho prÛbûhu
vyuÏívaly nûkteré ãinnosti sociální práce. Standard kvality tﬁi mimo jiné stanovuje, Ïe
„pﬁíslu‰n˘ pracovník zaﬁízení dohodne se zájemcem 9) o sluÏbu, jaké osobní cíle bude
sluÏba naplÀovat a jaká bude konkrétní forma, prÛbûh, podmínky a rozsah sluÏeb,
které bude zaﬁízení poskytovat“, „Ïe osobní cíle vycházejí z moÏností a schopností
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zájemce o sluÏbu“ a Ïe v dobû, „kdy je plánován zpÛsob dosaÏení stanoveného cíle,
pﬁipravována strategie omezení rizik atd.“, je tﬁeba uplatnit „sociální a zdravotní
diagnózu“ (Standardy, 2002: 8). Standard kvality pût uvádí, Ïe „prÛbûh sluÏby vychází
pﬁedev‰ím z vnitﬁních zdrojÛ a moÏností uÏivatele, sleduje dosaÏení dohodnut˘ch
osobních cílÛ a je plánován spoleãnû s uÏivatelem“ (Standardy, 2002: 10). Pﬁi rozhodování o cílech a plánování intervence vyÏaduje respekt ke stanovisku klienta také
Standard ãtyﬁi (Standardy, 2002: 9).
Uvedená ustanovení nûkolikrát zdÛrazÀují, aby osobní cíle klienta, které má sluÏba
naplÀovat, dohodl pracovník organizace s klientem.Ten se má rovnûÏ podílet na stanovení zpÛsobu dosaÏení dohodnutého cíle.Tûmto ustanovením by bylo jen tûÏko dostát
bez individuálního posouzení Ïivotní situace konkrétního klienta a bez toho, Ïe by
pracovník, kter˘ se obeznámil s unikátními okolnostmi pﬁípadu, spolu s klientem
koncipoval „na míru ‰it˘“ postup intervence.
Pﬁi formulaci osobního cíle klienta a pﬁi plánování zpÛsobu jeho dosaÏení se má
podle v˘‰e citovan˘ch ustanovení Standardu tﬁi, ãtyﬁi a pût vycházet z pﬁání klienta,
z jeho schopností, vnitﬁních zdrojÛ a moÏností, ze znalosti rizik, kter˘m je klient vystaven, a ze sociální a zdravotní diagnózy. Z ustanovení Standardu jedna, o kterém uÏ byla
ﬁeã v˘‰e, dále plyne, Ïe pﬁi formulaci cílÛ a postupu intervence by se mûly v úvahu brát
také charakteristiky pﬁirozeného místního spoleãenství klienta, jeho bûÏn˘ zpÛsob
Ïivota a pﬁedsudky, jimÏ by mohl b˘t vystaven. Je mimo pochybnost, Ïe v‰echny tyto
(a pﬁípadnû i dal‰í) rÛznorodé okolnosti je tﬁeba zjistit a hledat jejich pﬁimûﬁen˘ (nezavádûjící) v˘klad. Jejich mnohost pﬁímo vybízí k tomu, aby pﬁíslu‰n˘ pracovník vnímal
Ïivotní situaci klienta jako neopakovateln˘ komplex navzájem souvisejících, rÛznorod˘ch pﬁekáÏek a zdrojÛ sociálního fungování klienta v jeho sociálním prostﬁedí. DÛraz
na moÏnosti a zpÛsob Ïivota klienta, na charakteristiky jeho pﬁirozeného místního
spoleãenství a na pﬁedsudky, s nimiÏ se v tomto prostﬁedí mÛÏe setkat, je moÏné chápat
jako v˘zvu k tomu, aby pﬁíslu‰n˘ pracovník problém, se kter˘m klient pﬁichází, ﬁe‰il
s pﬁihlédnutím k jeho dal‰ím nesnázím nebo moÏnostem.
PrÛbûÏné vyhodnocování a pﬁizpÛsobování intervence mûnícím se okolnostem
Podle ustanovení Standardu kvality ãíslo tﬁi, ãtyﬁi a pût má tzv. „klíãov˘ pracovník“
organizace – kromû toho, Ïe spolu s klientem dohodne „osobní cíle“ a naplánuje
zpÛsob jejich dosaÏení – „stanovit kritéria posouzení toho, zda je dosahováno osobních cílÛ uÏivatelÛ sluÏeb“, prÛbûh poskytování zaznamenávat a v pﬁípadû potﬁeby
dohodnuté osobní cíle „pﬁehodnocovat“ a „mûnit“. ZpÛsob posuzování a zaznamenávání v˘sledkÛ a zpÛsob pﬁehodnocování cílÛ má b˘t stanoven pﬁedem a uveden v dohodû
mezi organizací a klientem (Standardy, 2002: 8–10).
Z hlediska v˘‰e navrÏeného modelu ãinností sociální práce tento poÏadavek vybízí
k tomu, aby v organizaci pÛsobil „klíãov˘“ pracovník, kter˘ se klientovi vûnuje bûhem
celé doby jeho uÏívání sluÏeb organizace. Standardy kvality oãekávají, Ïe tento pracovník bude Ïivotní situaci konkrétního klienta individuálnû posuzovat i v prÛbûhu intervence a její postup bude prÛbûÏnû pﬁizpÛsobovat novû se objevujícím okolnostem
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pﬁípadu, reakcím úãastníkÛ Ïivotní situace klienta a v˘sledkÛm intervence.To z jiného
pohledu znamená, Ïe Ïivotní situací klienta se má podle StandardÛ kvality prÛbûÏnû
zab˘vat pracovník, kter˘ je s ní dobﬁe obeznámen a stará se o to, aby intervence byla
„‰itá na míru“ i v pﬁípadû, Ïe dojde ke zmûnû.
Spolupráce s jin˘mi subjekty
Standard kvality ãíslo osm poÏaduje: „NemÛÏe-li zaﬁízení pokr˘t rozsahem, odborností ãi kompetentností potﬁeby uÏivatele sluÏeb, zprostﬁedkovává pro uÏivatele
sluÏby jin˘ch odborníkÛ a/nebo institucí.“ (Standardy, 2002: 13.) S tím souvisí ustanovení Standardu kvality ãíslo ãtyﬁi: „Postup vypracovan˘ pro pﬁípadné ukonãení poskytování sluÏby ze strany poskytovatele umoÏÀuje uÏivateli zajistit náhradní sluÏby.“
(Standardy, 2002: 9.)
Aktivity, které obû uvedená ustanovení poÏadují, se v modelu ãinností sociální práce
popisují jako: „Zaji‰Èování návaznosti tûch sluÏeb pomáhajících pracovníkÛ jin˘ch
oborÛ nebo organizací, které je tﬁeba klientovi poskytnout, aby mohl zvládat obtíÏnou
Ïivotní situaci.“ Standardy kvality osm a ãtyﬁi v˘slovnû neuvádûjí, kdo má návaznost
dal‰ích sluÏeb zaji‰Èovat. Zdá se v‰ak b˘t logické, aby tyto návaznosti buì sám zaji‰Èoval,
nebo o nich spolurozhodoval tzv. klíãov˘ pracovník, o nûmÏ ustanovení Standardu
kvality pût pﬁedpokládá, Ïe prÛbûÏnû sleduje v˘voj Ïivotní situace klienta.

Nesnáze pﬁi naplÀováním poÏadavkÛ StandardÛ kvality na v˘kon ãinností
sociální práce
V˘zkumem, o kterém jsem hovoﬁil v úvodu tohoto ãlánku, jsme se snaÏili zjistit, jaké
nesnáze by pﬁi naplÀování StandardÛ kvality mohla mít jedna ãeská organizace peãovatelské sluÏby (dále jen „PS“) a jeden ãesk˘ dÛm na pÛli cesty (dále jen „DPC“). Popsali
jsme rÛzná napûtí mezi ustanoveními StandardÛ kvality a zvyklostmi pracovníkÛ obou
vybran˘ch organizací10). Zde se soustﬁedím jen na ta napûtí, která ovlivÀují moÏnost PS
nebo DPC – a pﬁípadnû dal‰ích organizací, pokud by mûly podobné nesnáze – vyuÏít ku
prospûchu klientÛ ãinnosti sociální práce.
Na dal‰ích stránkách popí‰u napûtí mezi poÏadavky StandardÛ kvality na v˘kon
ãinností sociální práce na jedné stranû a zvyklostmi pracovníkÛ PS a DPC na druhé
stranû.V jednotliv˘ch podkapitolách struãnû pﬁipomenu ãinnosti sociální práce, k jejichÏ uÏití Standardy kvality vybízejí, rozeberu potíÏe, které mohou DPC a PS uÏití
tûchto ãinností znesnadÀovat, a naznaãím, v ãem by mohlo b˘t jejich uÏití pro organizaci a její klienty prospû‰né. Postupnû takto rozeberu zamûﬁení DPC a PS na klienta a na
vlastnosti jeho sociálního prostﬁedí, individuální a komplexní posuzování situace klienta
a hledání odpovídající intervence, prÛbûÏné sledování v˘voje situace klienta a pﬁizpÛsobování intervence mûnícím se okolnostem a zaji‰Èování návaznosti dal‰ích sluÏeb.
PÛsobení na osobu klienta i na jeho sociální prostﬁedí
V˘‰e jsem uvedl, Ïe Standardy kvality povaÏují za cíl sociálních sluÏeb podporu
bûÏného zpÛsobu Ïivota klientÛ v jejich pﬁirozeném sociálním prostﬁedí, uplatÀování
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jejich vÛle a ochranu klientÛ pﬁed pﬁedsudky. Realizaci tûchto cílÛ by mohlo usnadnit,
pokud by pracovníci sociálních sluÏeb pÛsobili jak na vlastnosti klienta, tak jeho sociálního prostﬁedí. BûÏn˘ Ïivot v pﬁirozeném prostﬁedí, uplatÀování vÛle klienta i jeho
ochranu pﬁed pﬁedsudky buì komplikují, nebo usnadÀují jak osobní charakteristiky
klienta, tak oãekávání a podpora sociálního prostﬁedí. Rovnomûrnûj‰í pÛsobení na obojí
by tedy mohlo DPC i PS napomoci pﬁi naplÀování obecn˘ch cílÛ sociálních sluÏeb.
Práce DPC byla v dobû v˘zkum zamûﬁena na tﬁi témata. Za prvé se jeho pracovníci
snaÏili, aby se klienti nauãili zvládat domácnost (vaﬁit, prát, uklidit si, nakoupit, „zatlouct
hﬁebík“, vyﬁídit po‰tu, ãásteãnû také hospodaﬁit s penûzi). Za druhé se s nimi snaÏili
jednat jako blízké osoby a vûﬁili, Ïe jim tak poskytují osobní zázemí. Za tﬁetí obhajovali
jejich zájmy pﬁi jednání s nûkter˘mi subjekty v jejich sociálním prostﬁedí (s obecním
úﬁadem, úﬁadem sociálního zabezpeãení, se ‰kolou, s úﬁadem práce, se zamûstnavatelem,
spoﬁitelnou aj.), aby jim pomohli získat práci a bydlení.
Zamûﬁení na osobu klienta i na jeho sociální prostﬁedí se v DPC zdá b˘t vyváÏené.
PracovníkÛm této organizace by pravdûpodobnû nedûlalo potíÏe do Standardy kvality
poÏadované metodiky zahrnout jak pÛsobení na osobou klienta, tak na jeho sociální
prostﬁedí.
Ponûkud jiná byla situace v PS.Vedoucí i ﬁadové pracovnice kladly dÛraz na vykazování mnoÏství poskytnut˘ch úkonÛ a na svou schopnost prokázat, Ïe PS dokáÏe obslouÏit
velk˘ poãet klientÛ. Dávaly proto pﬁednost úkonÛm tzv. „materiální péãe“, která spoãívá
v bezprostﬁedním zaopatﬁení klienta, zejména v rozváÏce obûdÛ.V pﬁípadû pﬁechodného nedostatku pracovnic rozváÏky bylo pﬁi rozvozu obûdÛ zvykem vyuÏívat kapacitu
tzv. klasick˘ch peãovatelek, jejichÏ obvykl˘m úkolem bylo poskytovat vybrané úkony
(úklid, nákupy, hygiena apod.) v domácnostech klientÛ.Ty proto dávaly pﬁednost úkonÛm, které bylo moÏné odkládat, a mohly tak zvládat „záskoky“ v rozváÏce obûdÛ.
Nelze pochybovat o tom, Ïe rozváÏka obûdÛ a poskytování úkonÛ klasické péãe
v domácnosti roz‰iﬁovalo moÏnost klientÛ PS, nejãastûji seniorÛ, Ïít ve vlastní domácnosti. Je ov‰em tﬁeba ﬁíci, Ïe orientace PS na poskytování úkonÛ materiální péãe byla
natolik vyhrocená, Ïe radikálnû omezovala zájem managementu i peãovatelek o nemateriální potﬁeby klientÛ a mimo jejich zorn˘ úhel prakticky vytûsÀovala problémy v interakci mezi klienty a ‰ir‰í komunitou.
Tento pﬁístup se promítl do pojetí spolupráce PS s rodinou klienta.Vedoucí s rodinou
sjednávala zavedení sluÏeb pro ty klienty, jejichÏ zdravotní stav nevyÏadoval komplexnûj‰í (napﬁ. nemateriální nebo zdravotní) péãi. „Komplikovanûj‰í pﬁípady“ byly je‰tû
pﬁed zavedením sluÏby nasmûrovány jinam (nejãastûji jiné místní agentuﬁe). Personál PS
pﬁedával pﬁíbuzn˘m informaci o pﬁípadném zhor‰ení zdravotního stavu klienta s tím, Ïe
rozhodnutí, co dál, ponechával na nich. Pokud si klient stûÏoval na potíÏe, které má se
svou rodinou, bylo zvykem jej vyslechnout, ale do popisované situace nezasahovat,
a vyhnout se tak konfliktÛm s rodinou klienta. Jinak ﬁeãeno, pÛsobit na situaci klienta
z hlediska jeho interakce s rodinn˘m prostﬁedím nebylo v PS obvyklé. Nedûlo se tak ani
pﬁesto, Ïe peãovatelky hodnotily pﬁístup rodiny kriticky – ve vût‰inû rodin to podle
nich „tro‰iãku skﬁípe ten vztah mezi nûma samotnejma“.
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Souhrnnû vzato, pracovníci DPC byli v dobû v˘zkumu zvyklí napomáhat sociálnímu
fungování sv˘ch klientÛ pÛsobením na nû samotné i na vybrané subjekty v jejich
prostﬁedí, kdeÏto PS umoÏÀovala sv˘m klientÛm setrvat ve vlastní domácnosti poskytováním vybran˘ch úkonÛ materiální péãe a vÛbec se nepokou‰ela ovlivnit ani vlastnosti
klientÛ, ani vlastnosti jejich sociálního prostﬁedí.
Pracovnice PS byly zvyklé nahrazovat deficit sebeobsluhy klienta.Vlastnosti jeho
osoby i vlastnosti jeho sociálního prostﬁedí v‰ak chápaly jako dané a moÏnost podpoﬁit
sociální fungování klienta pÛsobením na nû zÛstávala mimo jejich pozornost.
PoÏadavkÛm StandardÛ kvality by PS mohla lépe vyhovût, pokud by svou ãinnost
obohatila o pÛsobení na nûkteré vlastnosti klientÛ (napﬁíklad na jejich psychickou
pohodu nebo informovanost) a na vlastnosti nûkter˘ch subjektÛ v sociálním prostﬁedí
klienta (zejména na rodinu a na místní organizace, schopné klientÛm pomoci s ﬁe‰ením
rÛzn˘ch potíÏí a problémÛ). Otázkou zÛstává, zda by se tûmito ãinnostmi mûla PS
zab˘vat sama, nebo zda by jejich dostupnost pro klienty mûla zprostﬁedkovávat.Tak ãi
onak by se jí nedostával kvalifikovan˘ pracovník, kter˘ by uvedené ãinnosti dokázal
vykonávat.
Komplexnost individuálního posouzení a intervence „‰itá na míru“
Standardy kvality poÏadují, aby se klient podílel na formulaci sv˘ch osobních cílÛ a na
stanovení zpÛsobu jejich dosaÏení. Pracovníky organizace tak vybízejí, aby zji‰Èovali
schopnosti a moÏnosti klienta, rizika a pﬁedsudky, jimÏ je vystaven, a rysy jeho pﬁirozeného sociálního prostﬁedí a stylu Ïivota. Na základû tûchto zji‰tûní by se mûli snaÏit
pochopit jedineãn˘ komplex rÛznorod˘ch okolností Ïivotní situace klienta a pﬁihlíÏet
k nûmu pﬁi ﬁe‰ení problému, se kter˘m klient pﬁichází. Naplnûní poÏadavkÛ StandardÛ
kvality tedy vyÏaduje, aby byl postup intervence stanoven na základû komplexního
a individuálního posouzení Ïivotní situace klienta a byl této situaci „‰it˘ na míru“.
Pracovníci DPC se snaÏili seznámit s osobními osudy kaÏdého nového klienta a byli
klientÛm pﬁístupní v pﬁípadû, Ïe se mûli potﬁebu svûﬁit se sv˘mi starostmi. Díky tomu
mûli o klientech pomûrnû velké mnoÏství dílãích informací.Tyto informace v‰ak v dobû
v˘zkumu systematicky nevyhodnocovali a nevyuÏívali je pﬁi plánování individuálnû
pojaté intervence. Bránil jim v tom jejich tzv. „rodiãovsk˘ pﬁístup“ k práci s klienty.
Vycházeli z pﬁedstavy, Ïe jejich klienti, kteﬁí vût‰inou vyrÛstali v ústavní péãi, se potﬁebují dodateãnû – „bûhem jednoho roku“ – nauãit to, co se jiné dûti nauãí „doma“, a Ïe
jim s tím mohou nejlépe pomoci, kdyÏ se k nim budou chovat jako rodiãe. Doslova
ﬁíkali, Ïe „vym˘‰leli z vlastní zku‰enosti doma, co by asi pro ty dûcka bylo potﬁeba“.
PoÏadavek vytvoﬁit na základû komplexního posouzení Ïivotní situace klienta individuální plán intervence se v DPC v dobû na‰eho v˘zkum nesetkal se souhlasem. S odkazem na „rodiãovsk˘ pﬁístup“ pracovníci tvrdili: „To nejde prostû naplánovat“, musí se
to „operativnû ﬁe‰it [...] kdyÏ pﬁijdete domÛ [...] nemáte to naplánovan˘ [...] to
ãlovûk musí pﬁevést úplnû do toho sv˘ho domova, jak to funguje, tak jim to prostû
pﬁiblíÏit“.
„Rodiãovsk˘ pﬁístup“ byl také pﬁekáÏkou pﬁijetí osobních cílÛ jednotliv˘ch klientÛ.Ti
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jsou totiÏ zastánci „rodiãovského pﬁístupu“ povaÏováni za „ne zcela zralé dûti“, neschopné se „zodpovûdnû“ rozhodovat.Vûrni této pﬁedstavû zastávali pracovníci DPC
názor, Ïe neuváÏlivé pﬁedstavy klientÛ je tﬁeba spí‰e shovívavû usmûrÀovat neÏ je brát
za smûrodatné.V pﬁijetí osobních cílÛ klientÛ pracovníkÛm bránilo pﬁesvûdãení, Ïe tak
„jako dûtem doma“ je tﬁeba i „nezral˘m“ klientÛm vysvûtlit, Ïe vûci nemohou vÏdycky
b˘t tak, jak si oni pﬁedstavují: „Oni by chtûli, aby si mohli brát náv‰tûvy nahoru [.] to
jako nejde, [...] aby tam mohli kamarádi nebo kamarádky pﬁespávat [...] To oni by
urãitû chtûli. Chtûli by kouﬁit na pokojích, coÏ my nechceme [...] Chtûli by chodit
v botech v‰ude a my chcem, aby se pﬁezouvali. Ale to je tak jak dûcka si doma
stûÏují [...] KdyÏ se jim to vysvûtlí, tak oni ãasem pochopí, Ïe to myslíme pro jejich
dobro.“
PﬁekáÏkou individuálního pﬁístupu k intervenci byl v DPC i zvyk pouÏívat v‰eobecné
zákazy, napﬁíklad zákazy náv‰tûv a kouﬁení na pokojích, manipulace s nábytkem a zaﬁízením apod. Pracovníci DPC byli pﬁesvûdãeni, Ïe tato opatﬁení zavádûli v zájmu zdravého
v˘voje osobnosti sv˘ch „nezral˘ch dûtí“. Popisy událostí, které k ustavení tûchto opatﬁení vedly, ov‰em ukazují, Ïe jedním z jeho dÛleÏit˘ch motivÛ byla ochrana dobré povûsti
DPC v oãích místní veﬁejnosti. Pracovníci upﬁímnû vûﬁili, Ïe jim reÏimová opatﬁení
pomáhají plnit jejich „rodiãovskou roli“ pﬁi ochranû „nezral˘ch“ klientÛ.Ti ov‰em mûli
vÛãi v‰eobecn˘m zákazÛm v˘hrady a ﬁíkali, Ïe zákazy by mûly b˘t individuální a mûly
by postihovat viníky, ne celé osazenstvo DPC.AÈ uÏ je motivace k vyslovení tûchto
argumentÛ jakákoliv, nastolují otázku, zda by personál DPC nemûl na problémové
jednání jedincÛ reagovat individuálnû a zda by nemûl rozli‰ovat moÏnosti a schopnosti
rÛzn˘ch klientÛ k zodpovûdnému jednání.
Sklon pracovníkÛ DPC málo diferencovat souvisí s jejich názorem, Ïe „rodiãe to doma
taky nemají naplánovan˘“.Tato pﬁedstava opomíjí fakt, Ïe sebelépe motivovan˘ pracovník DPC nemá pro v˘chovu sv˘ch klientÛ stejné podmínky jako vût‰ina rodiãÛ.Ti sice
nemívají psan˘ plán v˘chovy sv˘ch dûtí, obvykle v‰ak vycházejí z pomûrnû jasné pﬁedstavy o tom, jaké by jejich dítû mûlo b˘t, a mají také hodnû ãasu své dûti bûhem let
poznat. Pomûrnû tûsné souÏití s men‰ím poãtem dûtí jim umoÏÀuje, aby do svého
intuitivního „plánu“ s pﬁib˘vajícím vûkem dítûte postupnû promítali jeho vyzrávající
osobní cíle. Ne tak pracovník DPC, kter˘ je na tom z hlediska ãasu a moÏností vzájemného poznávání asi tak, jako lhostejní rodiãe. Na v˘chovu klienta nemá léta, ale jen rok,
nejv˘‰ dva. Má mnohem ménû pﬁíleÏitostí sladit své osobní, „rodiãovské“ pﬁedstavy
s individuální zku‰eností vût‰ího poãtu klientÛ, které poznává aÏ v relativnû vysokém
vûku. NemÛÏe ani poãítat s tím, Ïe jej klienti budou pﬁes ve‰keré v˘hrady dospívajících
uznávat jako autoritu, která by mohla s rodiãovskou samozﬁejmostí mluvit do toho, jak
má vypadat jejich budoucí Ïivot.
Rodiãovsk˘ pﬁístup pracovníkÛ DPC s tûmito okolnostmi nepoãítá. PodceÀuje rozdíly
mezi podmínkami rodiãovské v˘chovy a pﬁechodn˘m pÛsobením na svûﬁence bûhem
jejich pobytu v DPC, a opomíjí proto moÏnost uvedené nev˘hody alespoÀ ãásteãnû
kompenzovat komplexností a plánovitostí individuálnû pojaté intervence, jejíÏ cíle
a postup by spoluurãoval klient. Nelze proto neÏ doporuãit, aby pracovníci DPC zváÏili
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oprávnûnost pﬁedstavy, Ïe rodiãe své dûti vychovávají zcela „neplánovitû“ a Ïe bezdûãn˘
pﬁístup bude v DPC fungovat stejnû jako v rodinû. Pokud by uznali, Ïe tyto pﬁedstavy
nejsou odÛvodnûné, mohli by zváÏit moÏnost, Ïe by samostatn˘ Ïivot klientÛ v neústavním prostﬁedí mohli úãinnû podpoﬁit tûmi ãinnostmi sociální práce, které lze struãnû
oznaãit jako „komplexní a individuální posouzení Ïivotní situace klienta“ a „intervence
‰itá na míru“.
PﬁekáÏky vyuÏití individuálního plánu intervence, kter˘ by se opíral o komplexní
posouzení Ïivotní situace klienta, jsme nalezli i v PS.
Pﬁi rozhodování o pﬁijetí nového zájemce vûnovala PS v dobû v˘zkumu znaãnou
pozornost otázce, zda je moÏné potﬁeby Ïadatele uspokojit pomocí obvyklé sady úkonÛ
materiální péãe. Pokud tomu tak – vzhledem ke sloÏitosti pﬁípadu – nebylo, vedoucí se
snaÏila, aby se Ïadatele její podﬁízení ujmout nemuseli. Rozhodovala se podle kritéria
„co nejmen‰í zmûny existujících kapacit“, a pokud klient vyÏadoval komplexnûj‰í péãi,
která se vymykala obvykl˘m úkonÛm klasické péãe, zprostﬁedkovala mu jiné ﬁe‰ení jeho
situace11). BûÏná denní péãe o klienta byla díky tomu zaji‰tûna. Orientace na jedno
rozhodující kritérium – „uspokojitelnost klienta pomocí sady v PS obvykl˘ch úkonÛ“ –
v‰ak znaãnû omezovala komplexnost posouzení nového pﬁípadu.
Pro popsan˘ pﬁístup je charakteristické, Ïe v centru pozornosti toho, kdo posuzuje
pﬁípad, není situace klienta jako celek, ale otázka: „Nebude po nás klient chtít nûco, co
by nás nutilo zmûnit navykl˘ zpÛsob práce?“ Jeho cílem není zjistit, co klient potﬁebuje,
a navrhnout vhodné ﬁe‰ení. Jde o to, vylouãit moÏnost, Ïe by se náplÀ práce PS musela
pﬁizpÛsobit potﬁebám Ïadatele.Vstupní posouzení pﬁípadu není zamûﬁeno na potﬁeby
klienta, ale na potﬁeby poskytovatele sluÏeb. PracovníkÛm, kteﬁí je provádûjí, proto
mÛÏe uniknout, Ïe situace Ïadatele v sobû skr˘vá aktuální nebo potenciální rizika,
jejichÏ vãasné rozpoznání a „o‰etﬁení“ by mohlo v budoucnu zamezit náhlému poklesu
schopnosti klienta setrvat v domácím prostﬁedí.
Individualizace posouzení pﬁípadu byla v PS rovnûÏ omezena navykl˘m zpÛsobem
projednání nové Ïádosti.Vedoucí PS byla zvyklá projednat Ïádost s rodinou Ïadatele
a o stanovisko klienta samotného se pﬁíli‰ nezajímala.V dÛsledku toho nepﬁihlíÏela
k situaci seniora, ale k potﬁebám jeho pﬁíbuzn˘ch.Ty by sice nemûly b˘t pﬁi komplexním posouzení situace Ïadatele opomenuty, nicménû nemohou zastupovat jeho vlastní
stanoviska.TûÏko potom hovoﬁit o jeho úãasti na formulaci „osobních cílÛ“.
Nedostateãná pozornost k osobním pﬁedstavám klienta pramenila také z postoje
personálu PS ke starostem a pﬁáním seniorÛ. Pracovnice povaÏovaly za samozﬁejmé, Ïe
jejich klienti jsou staﬁí a nemocní, a proto vrto‰iví, náladoví, zapomnûtliví, zmatení
a popletení, a jejich starosti proto není tﬁeba brát moc váÏnû. Je sice tﬁeba chovat se
slu‰nû, ale souãasnû si z toho, co ﬁíkají, nic nedûlat a nezab˘vat se tím: „[...] oni jsou
prostû nemocní, takÏe jsou nûkteﬁí protivní [...] voni tﬁeba vám mÛÏou nadat, ale vy
jim nemÛÏete nadat [...] KdyÏ mají ‰patnou náladu a nic jim nechutná a prostû si
tu svou ‰patnou náladu potﬁebujou [...] na nás vybít.“ „No, ale tak uÏ ãlovûk, uÏ
musí, uÏ jsou to staﬁí ti lidi, tak ãlovûk uÏ je tak jako bere, no. Tak si postûÏují, vy je
vyslechnete, Ïe.“ V pﬁístupu ke klientovi to znamená ho respektovat a souãasnû
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ignorovat. Není tﬁeba jeho starosti ﬁe‰it, staãí dát najevo pozornost.
Názor, Ïe senioﬁi jsou „náladoví“ a „popletení“, mÛÏe b˘t ãasto opodstatnûn˘. Pokud
se v‰ak pﬁedpoklad, Ïe senioﬁi vyjadﬁují pouze své vûcnû nepodloÏené nálady, automaticky zobecní na v‰echny klienty a na v‰echny rozhodovací situace, stává se pﬁedsudkem, kter˘ mÛÏe ﬁadû klientÛ bránit v uplatnûní jejich smyslupln˘ch názorÛ a rozhodnutí. Právû k tomu v dobû v˘zkumu v PS docházelo. Pracovnice PS pﬁehlíÏely starosti
sv˘ch klientÛ bez uváÏení a v kaÏdém konkrétním pﬁípadû si neovûﬁily oprávnûnost
svého pﬁedpokladu, Ïe v˘roky seniorÛ nemají vûcné opodstatnûní. Pracovnice, které by
podle StandardÛ kvality mûly klienty chránit pﬁed pﬁedsudky, je vÛãi nim uplatÀovaly. Za
tûchto okolností bylo témûﬁ nemoÏné, aby osobní cíle a postup intervence spoleãnû
s pracovníky PS „stanovil uÏivatel“.
Celkovû vzato, personál DPC povaÏuje za dÛleÏité mít o klientech informace, nemá
v‰ak sklon s nimi systematicky pracovat. Lidé z PS se o situaci klienta zajímají, pokud
jim informace o nûm umoÏÀují posoudit sluãitelnost jeho potﬁeb a poÏadavkÛ s navykl˘m zpÛsobem organizace práce.
Standardy kvality vybízejí personál DPC, aby zváÏil opodstatnûnost názoru, Ïe rodiãe
vÛbec neplánují a Ïe klienti nejsou dost zralí, a hledal zpÛsob, jak informace a moÏnost
s klienty komunikovat vyuÏít pﬁi vytváﬁení ucelenûj‰ího obrazu situace kaÏdého z nich
a pﬁi formulaci tomu pﬁimûﬁené intervence. Pokud by se to podaﬁilo, komplexnûj‰í
obraz Ïivotní situace jedincÛ by pracovníkÛm DPC umoÏnil pﬁesnûji odpovûdût na
otázku: „Na které vlastnosti klienta a na které subjekty jeho sociálního prostﬁedí se
máme v pﬁípadû kaÏdého konkrétního jedince zamûﬁit?“
Pracovnice PS Standardy kvality vybízejí, aby si poloÏily otázku, zda by jim samotn˘m
nebo jejich klientÛm mohlo b˘t nûjak uÏiteãné, kdyby se jejich Ïivotní situací zaãali
zab˘vat spolu s nimi a více ze‰iroka. Domnívám se, Ïe by mohly najít dvû pozitivní
odpovûdi. Za prvé by mohly pﬁijít na to, Ïe by PS i jejím klientÛm mohla pﬁiná‰et uÏitek
pravidelná spolupráce s dal‰ími subjekty (lékaﬁi, úﬁadem sociálního zabezpeãení, jin˘mi
agenturami sociálních sluÏeb, obecními úﬁady, domovy dÛchodcÛ, stacionáﬁi apod.)
s cílem spoleãnû posuzovat Ïivotní situaci seniorÛ a lidí s postiÏením a na základû
spoleãného – a díky tomu hlub‰ího – porozumûní jednotliv˘m pﬁípadÛm domlouvat
ﬁe‰ení, která dlouhodobû nedokáÏe zabezpeãit jedna úzce specializovaná organizace.
A tou PS bezesporu je. Za druhé by personál PS mohl pﬁijít na to, Ïe komplexnûj‰í
vnímání situace jednotliv˘ch klientÛ by mu umoÏnilo pﬁedvídat zmûny, a pﬁedcházet tak
neãekan˘m situacím, které nastávají, pokud se okolnosti (napﬁ. zdravotní stav) neãekanû
zhor‰í a zvládání krize jednoho klienta krátkodobû odãerpává kapacitu peãovatelek
i vedení a blokuje práci s dal‰ími klienty. O tûchto otázkách bude ﬁeã v následující
podkapitole.
PrÛbûÏné vyhodnocování a pﬁizpÛsobování intervence mûnícím se okolnostem
Standardy kvality vybízejí k tomu, aby se klientovi po dobu, kdy uÏívá sluÏeb organizace, vûnoval „jeho“ pracovník, spolu s ním individuálnû posuzoval v˘voj jeho situace
a intervenci pﬁizpÛsoboval mûnícím se, specifick˘m okolnostem jeho pﬁípadu.
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Personál obou zkouman˘ch organizací je pﬁesvûdãen, Ïe klientÛm je k dispozici
klíãov˘ pracovník.V DPC by mûl tuto úlohu zastávat sociální pracovník, kter˘ pÛsobí
pﬁímo v zaﬁízení, v PS peãovatelka. Otázkou je, do jaké míry se tito pracovníci zab˘vají
prÛbûÏn˘m vyhodnocováním situace klienta a pﬁizpÛsobováním intervence mûnícím se
okolnostem. Dále uvedené poznatky nasvûdãují, Ïe prÛbûÏné vyhodnocování a pﬁizpÛsobování intervence není v DPC ani v PS bûÏné.
V obou organizacích vykonávalo vstupní posouzení nového pﬁípadu vedení.V DPC
mûl sice sociální pracovník ke vstupním informacím pﬁístup a s klienty o nich mohl
dále hovoﬁit.Takto získané poznatky v‰ak nevyuÏíval pﬁi stanovení plánu intervence
a systematicky s nimi nepracoval.V PS bylo vstupní posouzení záleÏitostí vedoucí, která
pﬁedpokládala, Ïe peãovatelky prÛbûÏnû sledují situaci.V obou organizacích tedy
pracovník, kter˘ mûl s klientem po dobu intervence pravideln˘ kontakt, neprovádûl
vstupní posouzení situace a nenavrhoval ani cíle, ani postup intervence.Ani v DPC, ani
v PS nemûl klíãov˘ pracovník k dispozici dlouhodob˘ a individuální („osobní“) cíl
intervence, jehoÏ plnûní by mohl prÛbûÏnû vyhodnocovat.
V DPC lze povaÏovat za hlavní pﬁekáÏku prÛbûÏného vyhodnocování intervence
premisy jiÏ zmínûného „rodiãovského pﬁístupu“. MoÏnost sledovat – a pﬁípadnû pﬁehodnocovat – dlouhodobûj‰í v˘hled klienta stûÏuje nesoustavnost tohoto pﬁístupu.
Pracovník sice podle vlastních slov „tﬁeba ve dvanáct hodin pﬁem˘‰lí, co jako, jak
tomu dûcku pomoct, proã se tak chová“, ani on, ani klient v‰ak neví, kam tyto úvahy
míﬁí a zda se bûhem pobytu v DPC nûco podaﬁilo, nebo ne. ¤e‰í se dÛleÏité jednotlivosti, nikdo v‰ak neví, zda nûco podstatného neuniká pozornosti: „Prostû mají minimální
znalosti o v‰em [...] vykládáte si s nima o ãemkoliv. Ono prostû pro nû je pﬁínosem
i to, Ïe s nima budete hodinu kecat já nevim o ... o ãemkoliv. Cokoliv, cokoliv, protoÏe
na to ... v tom dûck˘m domovû není ãas [...] To je individuální [...] to není prostû, to
nejde prostû naplánovat.“ K soustavnému zvaÏování pﬁínosÛ a rizik intervence DPC pro
v˘voj jedince nedochází a intervence se opírá o dojmy. Klíãov˘ pracovník pﬁesto vycházel z pﬁedpokladu, Ïe díky „rodiãovsk˘m rozhovorÛm o ãemkoliv“ klienty dobﬁe zná.
Klienti v‰ak byli pﬁesvûdãeni, Ïe jejich pracovník s nûkter˘mi z nich nejedná pﬁimûﬁenû, protoÏe toho o nich málo ví. Klienti jej totiÏ nevnímali jako „rodiãe“, ale jako „vychovatele“, a pociÈovali proto rozpaky, pokud se mu mûli s nûãím svûﬁit. Nûkteﬁí ov‰em
tento ostych pociÈovali ménû neÏ ostatní a sami díky tomu navazovali s klíãov˘m
pracovníkem kontakt.Ten je znal lépe neÏ ménû vstﬁícné klienty, kteﬁí zÛstávali mimo
jeho soustﬁedûnou pozornost. Pokud mûli ost˘chavûj‰í klienti váÏné problémy, pracovník to postﬁehl, aÏ jejich projevy nabyly na dramatiãnosti a nebylo moÏné je pﬁehlédnout. Struãnû ﬁeãeno, rodiãovsky pojatá komunikace nebyla spolehliv˘m základem pro
zpûtnou vazbu mezi intervenujícím pracovníkem a jednotliv˘mi klienty.
Problémy PS se sledováním úspû‰nosti a pﬁizpÛsobováním intervence byly v základních obrysech podobné jako nesnáze DPC.Ani zde nebyl k dispozici cíl, s nímÏ by mohl
klíãov˘ pracovník pomûﬁovat v˘voj situace. Informovanost klíãového pracovníka o situaci nebyla optimální, mimo jiné proto, Ïe peãovatelky – podobnû jako sociální pracovníci v DPC – nevûnovali starostem v‰ech klientÛm stejnou pozornost.Tyto pﬁekáÏky
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sledování v˘sledkÛ a pﬁizpÛsobování prÛbûhu intervence byly ov‰em v PS hlub‰í neÏ
v DPC.
Vedoucí PS v dobû na‰eho v˘zkumu neprovádûla komplexnûj‰í posouzení Ïivotní
situace nového klienta (viz o tom v˘‰e) a v PS nepÛsobil jin˘ pracovník, kter˘ by tuto
ãinnost zaji‰Èoval.Ani vedení, ani peãovatelky proto nemûly k dispozici pﬁehled potenciálních rizik, která by mohla v prÛbûhu poskytování sluÏeb PS ovlivÀovat zdravotní stav,
psychiku, osobní vztahy a sobûstaãnost jednotliv˘ch klientÛ. Lidé v PS proto mûli omezenou moÏnost tlumit pﬁedpokládaná rizika nebo jejich pﬁíchod alespoÀ pﬁedpokládat.
Tento deficit nabíral na síle v dÛsledku „reaktivního“ nebo „dodateãného“ pﬁístupu
personálu PS ke zmûnám situace klientÛ. Peãovatelky byly zvyklé reagovat aÏ na dramatiãtûj‰í zmûny. Dûlaly to dvojím zpÛsobem. Pokud se, za prvé, jednalo o vût‰í, ale pﬁechodnou zmûnu situace (napﬁíklad v dÛsledku úrazu), PS pruÏnû roz‰íﬁila ‰kálu poskytovan˘ch úkonÛ. Pokud, za druhé, ‰lo o trvalej‰í zmûnu, PS zaﬁídila pﬁevedení klienta do
ústavní péãe. PS tedy dokázala pruÏnû ﬁe‰it následky v˘raznûj‰ích, laikem postﬁehnuteln˘ch zmûn zdravotního nebo psychického stavu klienta.
Nev˘hodou tohoto pﬁístupu bylo, Ïe personál PS nevûnoval pﬁíli‰nou pozornost
zmûnám, které se prosazují postupnû.To mûlo dva dÛsledky. Za prvé se peãovatelky
nepokou‰ely iniciovat pﬁedcházení povlovn˘ch zmûn v poãáteãních fázích jejich
v˘voje.V individuálních pﬁípadech tak mohlo docházet ke zbyteãnû brzkému vyhrocení
potíÏí a poklesu sobûstaãnosti klienta. Za druhé docházelo k tomu, Ïe nûkteﬁí klienti
proÏívali pomûrnû dlouhá období, kdy jejich potíÏe postupnû rostly, sobûstaãnost slábla,
ale poskytované úkony se nemûnily. Klient se pot˘kal s nov˘mi obtíÏemi, ty v‰ak nebyly
tak dramatické, aby na nû peãovatelka reagovala zmûnou zpÛsobu provedení urãité
sluÏby nebo pﬁípadnû zavedením nového úkonu.
Tyto tendence sílily v dÛsledku v˘‰e jiÏ zmínûného faktu, Ïe peãovatelky povaÏovaly
stesky klientÛ spí‰e za projev „staﬁeckého brblání“ nebo „staﬁecké nerudnosti“ neÏ za
pﬁíznaky prvních projevÛ závaÏnûj‰í zmûny. Klienti tento pﬁístup bezdûãnû podporovali
tím, Ïe s pokorou a vdûkem pﬁijímali poskytované sluÏby. Pokora a skromnost je vedla
k tomu, Ïe se obvykle nepokou‰eli poÏadovat zmûnu zpÛsobu provedení poskytovan˘ch sluÏeb. Spí‰e litovali peãovatelky, protoÏe „toho mají moc“, neÏ by si postûÏovali,
Ïe nezvládají nûco, co jim je‰tû pﬁed pár t˘dny ‰lo bez problémÛ.
Management PS pﬁedpokládal, Ïe pﬁípadn˘ch zmûn situace by se mûly v‰ímat peãovatelky.Ty toho ale nebyly z ﬁady dÛvodÛ schopny. Kromû uvedeného pﬁedsudku jim
v tom bránilo jejich zpravidla základní vzdûlání a spûch. Klienti uvádûli, Ïe s peãovatelkami, které rozváÏejí obûdy, nepﬁijdou témûﬁ vÛbec do styku. Kontakty s klasick˘mi
peãovatelkami byly sice ãastûj‰í, podle klientÛ v‰ak byly rovnûÏ uspûchané. Peãovatelka
z rozváÏky mohla zmûnu zaznamenat aÏ následující den, kdy zjistila, Ïe si klient vãera ze
smluveného místa nevyzvedl nádoby s jídlem. Klasické peãovatelky, které bûÏnû vstupovaly do obydlí klienta, si mohly v‰imnout i ménû dramatick˘ch zmûn. Na sledování
zaãínajících pﬁíznakÛ v‰ak nemûly ani ãas, ani kvalifikaci.
Podobnû jako v DPC i v PS mûlo na schopnost postﬁehnout vynoﬁující se zmûnu vliv
nerovnomûrné rozloÏení pozornosti pracovníkÛ vÛãi jednotliv˘m klientÛm.
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Pravdûpodobnost, Ïe peãovatelky postﬁehnou poãáteãní pﬁíznaky, byla vût‰í tam, kde
peãovatelka setrvala alespoÀ nûkdy s klientem v rozhovoru. S touto sluÏbou se ov‰em
v oficiálním seznamu úkonÛ nepoãítalo, a rozhovory proto byly sluÏbou ryze osobní.
Její poskytnutí proto záviselo na osobních sympatiích mezi peãovatelkou a klientem.
Sympatie peãovatelek byly na stranû tûch klientÛ, kteﬁí v jejich oãích byli „vdûãní a mûli
pochopení“. Ménû sympatiãtí jim byli „nerudní stûÏovatelé“. Peãovatelky je rozeznávaly
podle stupnû sobûstaãnosti. Nespokojenost podle nich dávali najevo „ãipernûj‰í“
klienti, kteﬁí si více stûÏovali, i kdyÏ toho ve skuteãnosti mnoho nepotﬁebovali. Naopak
„pochopení“ podle peãovatelek mûli klienti, kteﬁí na tom byli hÛﬁ a opravdu potﬁebovali
péãi. Rozhovory s klienty ov‰em ukázaly, Ïe projevy nespokojenosti byly jak u závislej‰ích, tak u ménû závisl˘ch klientÛ mírné. Jedni i druzí pokornû tolerovali spûch peãovatelek i odkládání úkonÛ a váÏili si toho, Ïe se o nû nûkdo postará. Peãovatelky pﬁesto
trávily více ãasu s tûmi, kdo na tom byli hÛﬁ, coÏ sniÏovalo pravdûpodobnost, Ïe si
v‰imnout poãáteãních pﬁíznakÛ zmûny u klientÛ, kteﬁí na to byli relativnû lépe.
Vzhledem k uvedenému by zavedení individuálního plánování a prÛbûÏného vyhodnocování intervence vyÏadovalo v DPC a v PS odli‰n˘ postup. Nicménû by v obou
organizacích otevíralo pﬁibliÏnû stejné moÏnosti.
V DPC by bylo moÏné pﬁidat individuální plánování a prÛbûÏné vyhodnocování
intervence ke stávající pracovní náplni klíãov˘ch pracovníkÛ.Tento krok by umoÏnil
lépe poznávat jednotlivé klienty a rovnomûrnûji mezi nû rozdûlit pozornost.Vzrostly by
tak ‰ance, Ïe jednotlivci pﬁekonají krizové situace s men‰ími ‰rámy a Ïe se dlouhodobû
vypoﬁádají s individuálními, ryze osobními dÛsledky ústavní deprivace v oblasti psychiky, Ïivotní orientace i sociálních dovedností. Hlub‰í poznání klientÛ by pravdûpodobnû
vedlo ke zji‰tûní, Ïe cíle a postupy intervence je tﬁeba pﬁizpÛsobovat nejen osobním
potíÏím klientÛ, ale také osobnímu tempu, kter˘m kaÏd˘ z nich zvládá Ïivot mimo ústav.
Je velmi pravdûpodobné, Ïe by takové poznání vedlo k novému prom˘‰lení nûkter˘ch
premis „rodiãovského pﬁístupu“.
V PS by asi zavedení individuálního plánování a prÛbûÏného vyhodnocování intervence pﬁedcházelo ustavení zcela nového typu pracovníka, jehoÏ pracovní náplÀ by tvoﬁily
ãinnosti sociální práce.V dobû v˘zkumu zde vstupní posouzení provádûla vedoucí,
zatímco sledování v˘voje pﬁípadu mûlo b˘t vûcí peãovatelek.Ani vedoucí, ani peãovatelky na tuto ãinnost nemûly ani ãas, ani kvalifikaci. Je vûcí diskuse, zda by mûli individuální plánování a prÛbûÏné vyhodnocování intervence dûlat dva lidé. Komplexnosti plánování a vyhodnocování intervence by pravdûpodobnû prospûlo, aby obû ãinnosti dûlal
jeden a tent˘Ï pracovník s odpovídající kvalifikací.V pﬁípadû klientÛ PS by bylo vhodné
zváÏit, zda by plánování a prÛbûÏné vyhodnocování individuální intervence nemûlo
probíhat spoleãnû se zástupci dal‰ích organizací, jejichÏ pruÏná spolupráce by napomohla prevenci nezvratn˘ch zhor‰ení sobûstaãnosti klienta.
Realizace uveden˘ch doporuãení by PS umoÏnila lépe reagovat na v˘voj situace
klientÛ, pﬁedcházet nezvratn˘m zhor‰ením jejich zdravotního a psychického stavu a tato
zhor‰ení oddalovat. Lze pﬁedpokládat, Ïe v individuálních pﬁípadech by to otevﬁelo
moÏnost prodlouÏit schopnost klienta relativnû samostatnû Ïít mimo ústavní prostﬁedí.
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Zaji‰Èování návaznosti na ãinnost pracovníkÛ jin˘ch pomáhajících oborÛ a organizací
Standard kvality vybízí, aby organizace sociálních sluÏeb pro své klienty zaji‰Èovaly ty
sluÏby pomáhajících pracovníkÛ jin˘ch oborÛ nebo organizací, které zaﬁízení není
schopno pokr˘t rozsahem, odborností ãi kompetentností.
DPC v dobû v˘zkumu vycházelo z pﬁedpokladu, Ïe klientÛ je tﬁeba se u jin˘ch organizací zastat v praktick˘ch vûcech, zatímco osobní potíÏe pomÛÏe organizace klientÛm
zvládnout sama. Pracovníci DPC dokázali efektivnû vyjednávat s organizacemi, které
poskytují nebo zprostﬁedkovávají sociální dávky, azylové nebo standardní bydlení
a zamûstnání. Pﬁi této práci se sv˘ch klientÛ úãinnû zastávali.
DPC pﬁíleÏitostnû vyuÏívala sluÏeb psychologa, kter˘ „chodí, kdykoliv potﬁebujeme“.
VyuÏití jeho sluÏeb bylo v DPC spojeno s rozpaky. Jeden pracovník uvedl, Ïe kdyÏ
nastala krizová situace, musel stejnû v‰e ﬁe‰it on, protoÏe na externistu by se muselo
ãekat a klient by externímu psychologovi nedÛvûﬁoval. Jin˘ pracovník spolupráci
s externím psychologem popﬁel. Domnívám se, Ïe rozpaãitá reakce je projevem skuteãnosti, Ïe personál DPC nemûl jasnou pﬁedstavu, k ãemu by mohli klienti psychologa
potﬁebovat.Tuto domnûnku se nám v‰ak nepodaﬁilo prÛkaznû doloÏit.
Pokud jsou na‰e domnûnky opodstatnûné, lze ﬁíci, Ïe personál DPC je zvykl˘ úãinnû
postupovat vÛãi jin˘m subjektÛm, nemá v‰ak sklon zprostﬁedkovávat sluÏby jin˘ch
pomáhajících pracovníkÛ.V rámci „rodiãovského pﬁístupu“, o nûmÏ byla ﬁeã v˘‰e, jsou
to pﬁedev‰ím „rodiãe“ (rozumûj „pracovníci DPC“), kdo má dûtem pomáhat s jejich
problémy. Na externí odborníky se rodiãe obvykle obracejí jen v extrémních situacích.
Zdá se, Ïe lidé z DPC v dobû v˘zkumu postupovali v intencích této pﬁedstavy.
DÛsledkem bylo, Ïe v DPC nepocítili potﬁebu zaﬁadit zprostﬁedkování pomáhajících
sluÏeb do náplnû práce nûkterého z pracovníkÛ.
V PS byla situace obdobná. Personál mûl v dobû v˘zkumu ve zvyku jednat s tûmi
subjekty, jejichÏ ãinnost bezprostﬁednû souvisela se zaji‰tûním obvykle poskytovan˘ch
úkonÛ materiální péãe – s vyvaﬁovnou obûdÛ, lékaﬁi, obecními úﬁady. S v˘jimkou klubu
dÛchodcÛ, kde se klienti pﬁíleÏitostnû a za pomoci PS úãastnili setkání místních seniorÛ,
PS klientÛm, kter˘m poskytovala své vlastní sluÏby, nezprostﬁedkovávala Ïádné dal‰í
pomáhající sluÏby. SluÏby jiné peãovatelské agentury zprostﬁedkovávala klientÛm, které
sama nechtûla pﬁijmout, a sluÏby domova dÛchodcÛ nebo léãeben pro dlouhodobû
nemocné zprostﬁedkovávala klientÛm, kteﬁí s vyuÏíváním sluÏby PS konãili. Domnívám
se, Ïe tento pﬁístup odpovídá pﬁesvûdãení personálu PS, Ïe pÛsobení na Ïivotní situaci
klienta jako komplex rÛzn˘ch potíÏí a okolností není souãástí poslání této organizace.
Jak u DPC, tak u PS souvisí minimální zájem zprostﬁedkovávat klientÛm ‰ir‰í ‰kálu
pomáhajících sluÏeb se sklonem nezab˘vat se Ïivotní situací klientÛ ucelenû nebo
komplexnû.Absence zprostﬁedkování dal‰ích pomáhajících sluÏeb i nekomplexní
pﬁístup k posouzení situace klientÛ mají spoleãn˘ koﬁen.Tím je pﬁístup personálu ke
klientÛm.
Lidé v DPC sice v dobû v˘zkumu vnímali relativnû ‰irokou ‰kálu pﬁekáÏek, které by
klienti mûli pﬁekonat, aby se nauãili samostatnû zvládat Ïivot mimo ústavní péãi.
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„Rodiãovsk˘ pﬁístup“ je v‰ak odrazoval od pokusÛ informace o tûchto pﬁekáÏkách
systematicky utﬁídit.V˘sledkem bylo, Ïe se pracovníci DPC zab˘vali dílãími fakty a nemûli k dispozici komplexnûj‰í obraz Ïivotní situace klienta, kter˘ by jim umoÏnil vnímat
vzájemné pÛsobení dílãích okolností. Bez této ucelené pﬁedstavy jim chybûla i potﬁeba
zprostﬁedkovávat dal‰í pomáhající sluÏby.
Pracovnice PS vidûly své poslání v poskytování jasnû definované ‰kály úkonÛ, které se
t˘kají provozu domácnosti klienta. Svou ãinnost sice chápaly jako podporu Ïivota
klienta ve vlastní domácnosti, mimo jejich pozornost v‰ak zÛstávaly vlivy, které se
net˘kají provozu domácnosti a které mohou vést ke ztrátû schopnosti klienta Ïít doma,
i kdyÏ vyuÏívá sluÏeb PS. Z tohoto dÛvodu lidi z PS pﬁi práci nezajímal celek Ïivotní
situace klienta a z téhoÏ dÛvodu nemûli potﬁebu zprostﬁedkovávat sluÏby, které by
klientÛm umoÏnily prodlouÏit období relativní samostatnosti a Ïít doma déle.

Doporuãení
DPC a PS, na které byl zamûﬁen ná‰ v˘zkum, pﬁedstavují z hlediska poÏadavkÛ
StandardÛ kvality na v˘kon ãinností sociální práce dva odli‰né typy organizací. Lidé
z DPC byli zamûﬁeni na zmûnu klienta, v PS pﬁevaÏovala orientace na kompenzaci
deficitÛ klienta. Pracovníci DPC povaÏovali za svÛj cíl zlep‰ení schopnosti klientÛ
sociálnû fungovat, a zab˘vali se proto jak pÛsobením na klienta samotného, tak ovlivÀováním jeho sociální prostﬁedí. Personál PS povaÏoval za svÛj cíl pomoci klientÛm s provozem a údrÏbou domácnosti.Vlastnosti klientÛ i vlastnosti jejich sociálního prostﬁedí
vnímal jako dané, a nepokou‰el se je proto ovlivÀovat nebo mûnit.
Pﬁes tyto rozdíly v základní orientaci bylo obûma organizacím spoleãné, Ïe pro dosaÏení sv˘ch cílÛ témûﬁ nevyuÏívaly ty ãinnosti sociální práce, k jejichÏ v˘konu vybízejí
Standardy kvality.V˘‰e uveden˘m rozborem jsem se snaÏil poukázat na pﬁekáÏky, které
DPC a PS ve vyuÏití ãinností sociální práce bránily.Vynechal jsem pﬁitom pﬁekáÏky, na
které má personál organizací sociálních sluÏeb mal˘ vliv, a soustﬁedil jsem se na ty
pﬁekáÏky, které mÛÏe management nebo ﬁadoví pracovníci spoleãnû ovlivnit.
Na základû rozboru tûchto pﬁekáÏek jsem naznaãil, k ãemu by obû organizace mohly
ãinnosti sociální práce vyuÏít.Tato doporuãení se nyní pokusím struãnû shrnout.
Nebudu pﬁitom navrhovat zmûnu základních cílÛ DPC a PS. Soustﬁedím se pouze na
otázku, jak mohou ãinnosti sociální práce, které poÏadují Standardy kvality, pﬁispût
k lep‰ímu naplÀování existujících cílÛ obou organizací. Jak podpora schopnosti mlad˘ch lidí, z nichÏ vût‰ina vyrostla v ústavech, fungovat v neústavním prostﬁedí, tak
pomoc se zvládáním domácnosti lidem, jejichÏ schopnost samostatnû fungovat v sociálním prostﬁedí je omezena zdravotním stavem, jsou podle mého názoru dobré cíle, na
nichÏ není nutné mnoho mûnit. Jsem ale hluboce pﬁesvûdãen, Ïe by ‰ir‰í vyuÏití ãinností sociální práce, k jejichÏ v˘konu vybízejí Standardy kvality, umoÏnilo tyto veskrze
prospû‰né cíle – k radosti klientÛ i pracovníkÛ – naplÀovat lépe.
Doporuãení pro DPC a PS se li‰í z hlediska personálního zaji‰tûní v˘konu zavádûn˘ch
ãinností sociální práce.V DPC by bylo vhodné zmûnit pracovní náplÀ stávajících sociálních pracovníkÛ. (To by se neobe‰lo bez zv˘‰ení nárokÛ na jejich dosud stﬁedo‰kolskou
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kvalifikaci, ale tuto otázku zde nechávám stranou, protoÏe by si vyÏádala samostatné
pojednání.) V PS by bylo tﬁeba v˘kon ãinností sociální práce svûﬁit dosud neexistujícímu typu pracovníka, jehoÏ pozici by bylo tﬁeba novû zavést. Pro PS by totiÏ nebylo
ekonomicky úãelné, aby peãovatelky mûly vysoko‰kolskou nebo vy‰‰í odbornou kvalifikaci, které by bylo pro v˘kon ãinností sociální práce tﬁeba. Kromû toho funkce peãovatelky je – stejnû jako funkce sociálního pracovníka – „na pln˘ úvazek“12).
Uvedená ﬁe‰ení by v DPC i v PS umoÏnila ustavit klíãového pracovníka, kter˘ by
v obou organizacích vykonával pﬁibliÏnû stejné ãinnosti: zji‰Èování a v˘klad okolností
klientovy situace a její komplexní posouzení, projednání a stanovení individuálního
plánu intervence – osobních cílÛ a postupu ﬁe‰ení, vypracování návrhu dohody s klientem, sledování v˘voje a projednávání zmûn plánu intervence, zprostﬁedkování potﬁebn˘ch sluÏeb.
Úãel v˘konu tûchto ãinností by byl v obou organizacích odli‰n˘.V DPC by bylo hlavním cílem poskytnout jednotliv˘m klientÛm pro nû osobnû pﬁitaÏlivou perspektivu
zvládnutí individuálních potíÏí a vyuÏití osobních moÏností. Sociální pracovník by organizoval realizaci plánu intervence, spolu s klientem by zaji‰Èoval praktické kroky k jeho
realizaci, posuzoval by v˘sledky a projednával zmûny.V PS by dávala v˘konu ãinností
sociální práce smysl snaha stabilizovat nebo lépe vyuÏívat existující potenciál sobûstaãnosti klienta. Sociální pracovník by k tomu mohl pﬁispût tím, Ïe by klientovi pomáhal
nalézat uspokojiv˘ Ïivotní styl, zaji‰Èoval by podmínky pro jeho naplnûní, vãas by zachycoval dlouhodobé zmûny zdraví a psychiky klienta a zprostﬁedkovával by sluÏby, které by
umoÏnily tûmto dlouhodob˘m zmûnám pﬁedcházet nebo je zpomalovat.

Jak na to?
Organizacím, které by se chtûly inspirovat poÏadavky StandardÛ kvality na v˘kon
ãinností sociální práce, navrhuji vyuÏít následující doporuãení. Lze je sice chápat jako
„kroky“ k vypracování koncepce zmûny pracovní náplnû v organizaci, nejsou v‰ak
uvedeny v doporuãeném poﬁadí. KaÏd˘ si z nich mÛÏe vybrat podle vlastního uváÏení,
seﬁadit je podle vlastních potﬁeb, pﬁípadnû k nim doplnit dal‰í kroky.
Jednotlivá doporuãení jsem se snaÏil formulovat struãnû. KaÏdé z nich je v˘sledkem
zamy‰lení nad nûkterou ãástí tohoto ãlánku. Kdybych mûl tato zamy‰lení vyjasnit na
papír, zabralo by to nûkolik dal‰ích stran. Rezignoval jsem proto na jasné zdÛvodnûní
a uvádím jen v˘sledek úvah, které mi pﬁi psaní ãlánku vytanuly na mysli:
– ujasnûte si poslání a hlavní cíle své organizace
– dohodnûte se mezi sebou, jak chápete poÏadavky StandardÛ kvality, a pokuste se je
sami pro sebe jasnû definovat
– ujasnûte si, zda chcete kvÛli StandardÛm kvality mûnit poslání a hlavní cíle své
organizace, ãi zda je chcete pﬁes zmûny, ke kter˘m Standardy kvality vybízejí, zachovat
– ujasnûte si, v ãem by mohlo vám a va‰im klientÛm zavedení nebo roz‰íﬁení ãinností
sociální práce prospût a proã je to pro vás dÛleÏité. Jasnû si definujte, co od zavedení
nebo roz‰íﬁení ãinností sociální práce oãekáváte
– ujasnûte si, které konkrétní ãinnosti sociální práce je tﬁeba pro naplnûní tohoto
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oãekávání zavést nebo zdokonalit a v ãem by podle vás mûly konkrétnû spoãívat
– ptejte se sami sebe, zda se vám zdá, Ïe by se kvÛli tomu, co si od roz‰íﬁení ãinností
sociální práce slibujete, muselo ve va‰em pracovním Ïivotû zmûnit nûco, co podle vás
zmûnit nejde. Pokuste se „to“ popsat a pojmenovat a pokuste vymyslet, jak by „to“
podle vás ‰lo udûlat jinak, neÏ jste zvyklí
– ujasnûte si, v ãem by vám a va‰im klientÛm mohlo zavedení nebo roz‰íﬁení ãinností
sociální práce pﬁinést komplikace a co bude tﬁeba pro zvládnutí tûchto komplikací
udûlat. Dohodnûte se mezi sebou, zda vám tyto komplikace stojí za to
– pokuste se zaﬁídit, abyste mûli pﬁíleÏitost sdûlit ostatním nepﬁíjemné pocity, které ve
vás Standardy kvality a návrhy zmûn, které z nich plynou, vyvolávají. SnaÏte se o tûchto
pocitech spolu mluvit. SnaÏte se zjistit, jestli tyto pocity mají také lidem kolem vás
Pokud ano, ﬁeknûte jim, Ïe jste na tom stejnû. Mluvte o tom spolu.Asi bude jednodu‰‰í
o tûchto pocitech mluvit s lidmi z va‰eho pracovi‰tû (kanceláﬁe, oddûlení). Bylo by ale
uÏiteãné, kdybyste o nich dokázali mluvit i s lidmi z jin˘ch ãástí organizace
– povûﬁte nûkoho z va‰í organizace (nejv˘‰e tﬁi lidi), aby se pokusil v˘sledky uveden˘ch krokÛ – va‰e spoleãné nápady – pﬁetavit do uceleného návrhu konkrétních zmûn.
NezapomeÀte, Ïe by návrh mûl obsahovat jak popisy ãinností a vûcná ﬁe‰ení, tak cíle,
které byste chtûli zvaÏovan˘mi zmûnami dosáhnout. O tomto návrhu diskutujte s cílem
zformulovat jasn˘ projekt konkrétních zmûn
– pokud budete mít pocit, Ïe s realizací nûkterého z uveden˘ch doporuãení potﬁebujete pomoci, pokuste se sehnat konzultanta nebo supervizora, kter˘ není z Va‰í organizace, a poÏádejte ho o pomoc.
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Autor dûkuje Grantové agentuﬁe âeské republiky za podporu v˘zkumu kultury organizací sluÏeb sociální práce (ãíslo projektu GA âR 403/03/0988)
a V˘zkumnému ústavu práce a sociálních vûcí za podporu v˘zkumu standardÛ a kultury osobních sociálních sluÏeb. Díky obûma sponzorÛm mohl tento
ãlánek vzniknout.
2)
Pﬁípadnou korespondenci prosím zasílejte elektronickou po‰tou na adresu „musil@fss.muni.cz“ nebo dopisem na adresu Libor Musil, FSS MU,
Gorkého 7, 602 00 Brno.
3)
Jedná se o „Standardy kvality sociálních sluÏeb“, které v roce 2002 vydalo MPSV âR (viz Standardy, 2002). V ãlánku je budu oznaãovat zkrácenû
jako „Standardy kvality“ s velk˘m „S“.
4)
Termínem „zvládat oãekávání sociálního prostﬁedí“ zde oznaãuji jak schopnost „dostát“ oãekávání prostﬁedí (to je „b˘t konformní vÛãi jeho
poÏadavkÛm“), tak schopnost oãekávání prostﬁedí odmítnout, nebo ovlivnit zpÛsobem, kter˘ neohroÏuje identitu klienta a souãasnû nevyvolává napûtí
nebo konflikt mezi ním a jeho sociálním prostﬁedím.
5)
Na sociální fungování klienta pÛsobí jak bezprostﬁední (osobní, napﬁ. rodinné, peãovatelské aj.), tak zprostﬁedkované (neosobní vztahy, které jsou
napﬁ. zprostﬁedkovány systémem politické moci, obchodními a finanãními transakcemi na trhu, státní správou, dobrovolnou nebo státem organizovanou
solidaritou aj.) interakce klienta se subjekty jeho sociálního prostﬁedí. Sociální pracovníci se proto zab˘vají obûma uveden˘mi typy interakcí.
6)
Termínem „poskytování podpory“ se zde oznaãuje jak skuteãnost, Ïe nûkdo klientovi napomáhá zvládat interakci s jeho sociálním prostﬁedím
(napﬁíklad mu je vzorem okolím oceÀovaného chování nebo mu vyplácí dávky nemocenského poji‰tûní), tak skuteãnost, Ïe nûkdo tuto schopnost
klienta ohroÏuje nebo po‰kozuje – tím, Ïe mu pﬁímo ‰kodí (napﬁíklad násilím po‰kozuje jeho zdraví nebo ho psychicky deptá), popﬁípadû tím, Ïe mu
neposkytuje podporu, která se v dané skupinû nebo v celé spoleãnosti oãekává (pﬁíkladem buìteÏ rodiãe, kteﬁí z citového hlediska zanedbávají své
tﬁíleté dítû).
7)
Je dÛleÏité rozli‰ovat „osobu“ a „osobnost“. „Osobnost“ je jednou z charakteristik „osoby“ klienta. Tu dále charakterizuje zdravotní stav, ekonomické
moÏnosti (pﬁíjmy a majetek), sociální kapitál (styky, známosti), pﬁíslu‰nost k rÛzn˘m skupinám (rodinû, komunitû, profesi apod.), Ïivotní osudy atd.
„Klientem“ mÛÏe také b˘t skupina (napﬁ. rodina), která sestává z nûkolika osob a vykazuje skupinové charakteristiky (svou kulturu, soudrÏnost,
strukturu apod.).
8)
Standardy kvality jsou v pﬁíslu‰ném dokumentu MPSV âR (Standardy, 2002) ãíslovány.
9)
Standardy kvality oznaãují ãlovûka, jemuÏ má organizace poskytovat nebo poskytuje sociální sluÏby, termínem „zájemce o sluÏbu“ nebo termínem
„uÏivatel“. Tuto terminologii zachovávám pouze v doslovn˘ch citacích z pﬁíslu‰ného dokumentu a na jin˘ch místech textu pouÏívám ve stejném
v˘znamu termín „klient“. Diskusi o tom, zda je vhodné naz˘vat ãlovûka, jemuÏ má organizace poskytovat nebo poskytuje sociální sluÏby, slovem
„klient“, „uÏivatel“, „spotﬁebitel“, „obãan“ nebo „cílov˘ subsystém“, zde nechávám stranou.
10)
Doporuãení, která z popisu tûchto napûtí plynou, jsou uvedena v ãlánku, jenÏ nese název „Jak pﬁekonat nesnáze pﬁi zavádûní StandardÛ kvality
v DPC a v PS“ a ãtenáﬁ jej najde v tomto a následujícím ãísle ãasopisu Sociální práce / Sociálna práca (ãíslo 1 a 2/2004).
11)
Vedení se ve spolupráci s pﬁíslu‰n˘m orgánem samosprávy pokou‰elo zprostﬁedkovat tzv. „dobrovolnou peãovatelku“, pﬁíbuzn˘m navrhlo, aby péãi
zajistil ãlen rodiny, kter˘ by souãasnû poÏádal o sociální podporu pﬁi péãi o osobu blízkou, pﬁedalo pﬁípad jiné místní peãovatelské agentuﬁe aj.
12)
Pokud by PS pﬁijala toto ﬁe‰ení, struktura jejích pracovních míst by se pﬁiblíÏila uspoﬁádání, které je známo z Velké Británie. V organizaci, která je
analogií na‰í peãovatelské sluÏby, tam vedle vedoucího, opatrovníkÛ a peãovatelÛ pÛsobí také sociální pracovníci. Vedoucí se zab˘vá managementem,
sociální pracovníci posuzují a sledují v˘voj situace klientÛ, navrhují a organizují postup intervence, opatrovníci pravidelnû docházejí do domácnosti
klientÛ, aby zjistili, zda není tﬁeba nûco zaﬁídit, a peãovatelé provádûjí úkony, které se t˘kají jak provozu domácnosti, tak nemateriální péãe o klienty.
Opatrovníci ãasto zjistí zmûny, k jejichÏ ﬁe‰ení je tﬁeba pﬁivolat sociálního pracovníka (Hadley, McGrath, 1984: 49–67).
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Kvalitné
sociálne sluÏby
The Quality
of Social Services
V˘voj procesu sociálnych sluÏieb
Kvalitné sociálne sluÏby sú novou – dlhodobo oãakávanou
témou, ktorá zasahuje do obsahu teórie, aj reálneho poskytovania
sociálnych sluÏieb.Absencia kvality v teórii a praxi mala viaceré
dôvody.Autoritatívne reÏimy zaviedli systém sociálnej siete, priãom
sledovali predov‰etk˘m kvantitatívnu stránku sluÏieb (poãet miest,
poãet lôÏok, presne definované typy sluÏieb). Nedostatkom takto
koncipovaného modelu je, Ïe jeho ÈaÏisko je viac nasmerované na
sluÏby samotné a menej na individuálne potreby odberateºa.
Kvantitatívny prístup k sociálnym sluÏbám povaÏuje obãana za
objekt sociálnych sluÏieb. Kvalitatívny prístup vytvára podmienky,
v ktor˘ch je obãan subjektom sluÏieb. Kvantitatívny prístup je
sústreden˘ na organizáciu sluÏieb. Kvalitatívny prístup je naopak
zameran˘ na dlhodob˘ individuálny rozvoj klienta, obãana.
Kvantitatívny rozvoj sluÏieb je zameran˘ na roz‰irovanie sluÏieb,
posilÀovanie a upevÀovanie organizácie. Kvalitatívny prístup
naopak na posilÀovanie etick˘ch hodnôt a profesionality a odbornosti pracovníkov pre zlep‰enie podmienok Ïivota obãanov.
Kvantitatívny prístup preferuje materiálne a personálne zabezpeãeSOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

AKADEMICKÉ
statě
PhDr. Slavomír
Krupa, Ph.D.,1)
pôsobí na
Pedagogickej
fakulte
Univerzity
Mateja Bela
(UMB)
v Banskej
Bystrici a v Rade
pre poradenstvo
v sociálnej práci
o. z. Zaoberá sa
zmenami kvality
sociálnej práce
a sociálnych
sluÏieb a transformáciou
sociálnych
sluÏieb.
Mgr. Marcela
Mezianová2)
pracuje
v Nadácii na
podporu sociálnych zmien
Socia.
Zaoberá sa
zmenami kvality
sociálnych
sluÏieb a komunitn˘m
plánovaním
75

AKADEMICKÉ
statě

KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY/S. KRUPA, M. MEZIANOVÁ

nie prevádzky sluÏieb. Kvalitatívny prístup umoÏÀuje objektivizova-

sociálnych nie podmienok poskytovanej úrovne sluÏieb a riadenie procesu
sluÏieb. kvality.
Abstrakt:
Potreba zvy‰ovania kvality
sociálnych
sluÏieb na
Slovensku je pre
svoju absenciu
vysoko aktuálnou témou.
Pripravované
legislatívne
zmeny v sociálnej oblasti spolu
s prebiehajúcou
decentralizáciou
kompetencií na
samosprávy
vytvárajú priestor na vytvorenie systémov˘ch
podmienok pre
zv˘‰enie kvality
sociálnych
sluÏieb na
Slovensku a na
zmenu dôrazu
z kvantitatívneho na kvalitatívny prístup.
Dôvodom tejto
zmeny sú
76

Postupn˘ presun ÈaÏiska z kvantity na kvalitu sociálnych sluÏieb
determinovali:
a) vonkaj‰ie filozofické, sociálno-politické, právne a ekonomické
podmienky:
Filozofické koncepty (napr. osvietenstva, marxizmu, postmodernizmu...) mali a budú maÈ presah do politiky (správy veci verejn˘ch), etiky – mravnosti, noriem a pravidiel morálky, ktor˘mi sa
riadi interakcia medzi ºuìmi a formy rie‰enia ich sociálnych problémov.V‰eobecná deklarácia ºudsk˘ch práv prijatá a vyhlásená rezolúciou Valného zhromaÏdenia uÏ 10. decembra 1948, stanovila základné právne atribúty (Ïivot, sloboda, osobná bezpeãnosÈ) obãanov,
ktoré sa premietajú do právneho systému ‰tátov a národov.Tieto
atribúty majú dôleÏitú funkciu v sociálnych sluÏbách a sú základom
pre presadzovanie kvality. Ekonomické podmienky, ktoré podmienili riadenie procesov (reengineering,TQM – Total Quality
Management), ovplyvnili tieÏ riadenie procesov sociálnych sluÏieb.
b) individuálne potreby obãanov:
I keì vonkaj‰ie podmienky ovplyvnené kultúrou spoloãnosti v jej
konkrétnom historickom v˘voji mali nepopierateºn˘ vplyv na
postupné presadzovanie kvality sociálnych sluÏieb, druh˘m dôleÏit˘m faktorom bol v˘skum individuálnych potrieb ãloveka, na
ktorom sa podieºali humánne zamerané vedy a vedné odbory;
medicína, psychológia, psychológia osobnosti, pedagogika, ‰peciálna a lieãebná pedagogika, sociológia, sociálna práca atì., postupne
priná‰ali nové poznatky o Ïivote, kvalite Ïivota ãloveka. Subjektívne
vnímanie poskytnutej pomoci – spokojnosÈ ãi nespokojnosÈ odberateºa sluÏieb – nadobudla v kontexte kvalitn˘ch sociálnych sluÏieb
nov˘ v˘znam.
Dôraz na zmenu kvality sociálnych sluÏieb v západnej a strednej
Európe môÏeme sledovaÈ v 60.–70. rokoch 20. storoãia. ·táty so
stabilizovan˘m demokratick˘m systémom postupne formulujú
princípy a podmienky pre etablovanie kvality sociálnych sluÏieb.
Napr. v roku 1980 vydáva The New Zealand Institute of Mental
Retardation „Standards for Residential Services“.V roku 1987
Internationale Liga von Vereinigungen für Menschen mit Geister
Behinderung vydáva „Richtlinien zur Qualitätsbeurteilung der
Dienste ehrenamtlicher Vereinigungen“. Zo zavádzaním kritérií,
‰tandardov pre hodnotenie kvality sociálnych sluÏieb súvisí tieÏ
zriaìovanie in‰titúcií, ktoré zodpovedajú za presadzovanie kvality
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sociálnych sluÏieb vo vzdelávacom systéme a v praxi, ako napríklad
Central Council for Education and Training in Social Work vo Veºkej
Británii.
Z politick˘ch dôvodov âeskoslovensko tento proces nezachytilo
a aÏ do roku 1994 na Slovensku úplne absentoval základn˘ a aplikovan˘ v˘skum kvality sociálnych sluÏieb. Demokratizáciou spoloãenského systému, decentralizáciou a pluralizáciou poskytovateºov
sociálnych sluÏieb a dôrazom na dodrÏiavanie ºudsk˘ch a obãianskych práv boli postupne vytvárané podmienky pre podporu
a rozvoj kvalitatívnej stránky sociálnych sluÏieb. Prvé impulzy pre
zv˘‰enie dôrazu na kvalitu prichádzali od zahraniãn˘ch konzultantov, ktorí upozorÀovali na nízku úroveÀ v poskytovaní sociálnych
sluÏieb a v t˘chto súvislostiach tieÏ na ‰tandardy vzdelávania
v sociálnej práci (Jordan, 1997; Towell, 1991; Tome‰, 1997). Od
r. 1995 je moÏné postupne pozorovaÈ záujem o kvalitu sociálnych
sluÏieb tieÏ u ‰tátnych, rezortn˘ch in‰titúcii. Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) uskutoãnilo seminár k ·tandardom vzdelávania v sociálnej práci,Vládny
v˘bor pre otázky zdravotne postihnut˘ch obãanov zdôraznil potrebu presadzovania ‰tandardn˘ch pravidiel pre vytváranie rovnak˘ch
príleÏitostí pre osoby so zdravotn˘m postihnutím (Vládny v˘bor
pre otázky zdravotne postihnut˘ch, 1994) a personálne ‰tandardy
v sociálnych sluÏbách (V˘skumn˘ ústav práce a sociálnych vecí,
1996).V roku 1998 bola spracovaná odborná práca, ktorej predmetom bola kvalita sociálnych sluÏieb (Krupa, 1998). Kvalita sociálnych sluÏieb nie je doteraz (aÏ na v˘nimky) súãasÈou stredo‰kolsk˘ch a akademick˘ch uãebn˘ch osnov na stredn˘ch, resp.
vysok˘ch ‰kolách.

ÚroveÀ kvality sociálnych sluÏieb v Slovenskej republike
podºa zahraniãn˘ch a domácich supervízorov
Rada pre poradenstvo uskutoãnila v˘skum zameran˘ na kvalitu
v sociálnych sluÏbách (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci:
Kvalitné sociálne sluÏby I, 2000, Kvalitné sociálne sluÏby II, 2003).
Cieºom v˘skumu bolo systematizovaÈ teoretické základy a metodológiu hodnotenia úrovne sociálnych sluÏieb.V publikáciách autori
upozornili odbornú a uÏívateºskú verejnosÈ v Slovenskej republike
na prevádzkovateºov, ktorí dosiahli vysokú úroveÀ sociálnych
sluÏieb.
Na druhej strane je potrebné kon‰tatovaÈ, Ïe dôraz na kvalitu
sociálnych sluÏieb podnietili tieÏ nepriaznivé hodnotenia úrovne
sociálnych sluÏieb na Slovensku. Európsky v˘bor pre prevenciu
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bolesti a neºudského alebo potupného zaobchádzania alebo trestania upozornil na nedostatky v poskytovaní sociálnych sluÏieb
(Správa vláde Slovenskej republiky o náv‰teve Slovenska, 2000).
Misia Slovenskej republiky pri Európskych spoloãenstvách upozornila (v r. 2003) na správu, ktorá bola prezentovaná v Európskom
parlamente, podºa ktorej je Slovensko „vystavené kritike z neºudského a poniÏujúceho zaobchádzania vo vybran˘ch zariadeniach
poskytujúcich starostlivosÈ ºuìom s du‰evn˘mi poruchami a poruchami správania“. Rada pre poradenstvo uskutoãnila na poÏiadanie
Krajského úradu v Ko‰iciach monitoring kvality sociálnych sluÏieb
domovov sociálnych sluÏieb (Rada pre poradenstvo v sociálnej
práci: Súhrnná monitorovacia správa zariadení, 2000) a v spolupráci
so Slovensk˘m helsinsk˘m v˘borom uskutoãnila monitoring stavu
dodrÏiavania ºudsk˘ch práv v domovoch sociálnych sluÏieb (Rada
pre poradenstvo v sociálnej práci: Monitorovacia správa o stave
ºudsk˘ch práv v domovoch sociálnych sluÏieb, 2003). ZdruÏenie na
pomoc ºuìom s mentálnym postihnutím vydalo Národnú správu
o dodrÏiavaní ºudsk˘ch práv ºudí s mentálnym postihnutím v SR
(Bratislava, 2003).V‰etky tieto správy upozorÀujú na potrebu
zmeny kvality sociálnych sluÏieb.

Teória kvality sociálnych sluÏieb
Sociálna sluÏba je ‰pecifická odborná ãinnosÈ, ktorá v aktívnej
interakcii s obãanom vedie k rie‰eniu jeho nepriaznivej sociálnej
situácie. Kvalita je podmienkou sociálnej sluÏby a túto podmienku
sociálna sluÏba spæÀa vtedy, keì je ponuka sluÏieb v súlade s potrebami a poÏiadavkami odberateºa.Aby sme mohli kvalitu sociálnych
sluÏieb hodnotiÈ, je potrebné:
1. FormulovaÈ etické hodnoty a profesionálne postupy, s ktor˘mi
môÏeme porovnávaÈ reálne poskytované sluÏby: Etické hodnoty sú
esenciálnou súãasÈou kritérií, ‰tandardov a indikátorov sociálnych
sluÏieb. Kritéria kvality sociálnych sluÏieb obsahujú základné
hodnoty, s ktor˘mi sa v rámci konkrétnej kultúry stotoÏÀujú obãania, spoloãnosÈ a ktoré sú sumárom akceptovan˘ch filozofick˘ch
a etick˘ch teórii. ·tandardy sú dynamicky sa rozvíjajúce normatívne
podmienky pre riadenie a vedenie procesu sociálnych sluÏieb.
Indikátory umoÏÀujú urãiÈ úroveÀ sociálnych sluÏieb v konkrétnom
priestore a ãase.
2.VypracovaÈ metodológiu hodnotenia kvality sociálnych sluÏieb:
Na základe experimentálneho overovania hodnotenia kvality
sociálnych sluÏieb sme identifikovali tri metódy hodnotenia kvality
sociálnych sluÏieb:
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a) procesuálna metóda hodnotenia kvality je systematick˘, priebeÏne realizovan˘ spôsob hodnotenia kvality sociálnych sluÏieb
systémom porovnávania kritérií, ‰tandardov a indikátorov kvality
sociálnych sluÏieb s reálnym stavom sociálnych sluÏieb v konkrétnom sociálnom prostredí;
b) metóda sociálneho poradenstva a supervízie je samostatnou
kategóriou sociálnej práce, zároveÀ v‰ak neodluãiteºnou súãasÈou
poskytovania sociálnych sluÏieb;
c) metóda identifikácie subjektívnej spokojnosti odberateºa
sluÏieb je podstatnou a v˘znamnou súãasÈou hodnotenia kvality,
nakoºko subjektívna spokojnosÈ klienta, klientov nemá byÈ v zásadnom rozpore s objektívnym hodnotením kvality sociálnych sluÏieb.
3. Pre objektívnu realizáciu procesuálnej metódy hodnotenia
kvality a metódy identifikácie subjektívnej spokojnosti odberateºov
sluÏieb sú potrebné nástroje – manuály hodnotenia kvality, ktor˘mi
sú dotazníky obsahujúce kritéria, ‰tandardy a indikátory kvality.

Program prípravy ‰tandárd kvality do právneho systému
poskytovania sociálnych sluÏieb
V roku 2003 Nadácia Socia v spolupráci s expertmi z âR a z Rady
pre poradenstvo v sociálnej práci pripravila súbor seminárov so
zameraním na kvalitu sociálnych sluÏieb. Cieºom projektu bolo
oboznámiÈ zriaìovateºov a prevádzkovateºov v Slovenskej republike
so základmi teórie kvality sociálnych sluÏieb a metodológiou jej
vyhodnocovania. MPSVaR SR, ktoré sa prostredníctvom svojich
zástupcov na projekte aktívne zúãastÀovalo, oãakáva, Ïe v˘stupom
projektu budú tieÏ ‰tandardy kvality v sociálnych sluÏbách, ktoré
budú súãasÈou pripravovan˘ch legislatívnych zmien.Ako podkladov˘ dokument k seminárom bola vybraná publikácia Zavádûní
standardu kvality sociálních sluÏeb do praxe – PrÛvodce poskytovatele (MPSV âR, 2002).V rámci v˘skumu bolo osloven˘ch 300
prevádzkovateºov v Slovenskej republike.Vzhºadom k vysokému
záujmu prevádzkovateºov sociálnych sluÏieb boli semináre uskutoãnené v Nitre, v Ko‰iciach a v Bratislave; zúãastnilo sa na nich
celkovo 137 úãastníkov (Mezianová, 2003). Sociálni pracovníci boli
na seminároch oboznámení s obsahom a metodikou hodnotenia
kvality sociálnych sluÏieb od ãesk˘ch a domácich odborníkov
s t˘m, Ïe 68 z nich sa rozhodlo zhodnotiÈ kvalitu svojich prevádzok
podºa ãesk˘ch manuálov. Interné hodnotenie kvality sociálnych
sluÏieb potom zaslali na spracovanie do Nadácie Socia. Externé
hodnotenie kvality sociálnych sluÏieb bolo následne uskutoãnené
pracovníkmi Rady pre poradenstvo v sociálnej práci (náhodn˘m)
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v˘berom u 20 prevádzkovateºov (z celkového poãtu 68). DôleÏitou
úlohou projektu bolo definovanie ·tandardov kvality sociálnych
sluÏieb ako súãasti nov˘ch právnych predpisov. Pri porovnávaní
intern˘ch a extern˘ch hodnotení boli zistené rozdiely.
Predpokladáme, Ïe tieto rozdiely nastali:
a) rozdielnou interpretáciou termínov uveden˘ch v manuáloch;
b) identifikáciou prevádzkovateºov s vlastnou organizáciou, ktorá
bola prekáÏkou pre objektívne posúdenie úrovne vlastn˘ch sluÏieb;
c) nepresnosÈou termínov, pouÏívaním v‰eobecn˘ch formulácií
(napr. vzdialen˘, blízky, málo, veºa a pod.).
V súãasnosti spracovávame v˘sledky z v˘skumu a pracujeme na
definovaní ·tandardov kvality sociálnych sluÏieb s cieºom, aby
mohli byÈ v r. 2004 implementované do nového zákona o sociálnych sluÏbách. Povzbudzujúce je, Ïe Asociácia supervízorov a sociálnych pracovníkov v priebehu r. 2003 pracovala na ·tandardoch
kvality pre sociálne poradenstvo, a spolu s Radou pre poradenstvo
v sociálnej práci a Nadáciou Socia sumarizuje v˘sledky v˘skumov,
s cieºom ich zapracovania do ·tandardov kvality sociálnych sluÏieb.

Podmienky pre zavedenie ·tandardov kvality pre sociálne
sluÏby v Slovenskej republike
Pre implantáciu ·tandardov kvality v sociálnych sluÏbách bude
potrebné naplniÈ niekoºko podmienok. Prvá z nich predpokladá, Ïe
‰tandardy budú súãasÈou právneho systému. Druhá predpokladá
pripraviÈ, vy‰koliÈ expertné tímy, ktoré následne v najbliÏ‰ích
mesiacoch uskutoãnia hodnotenie kvality existujúcich sociálnych
sluÏieb v Slovenskej republike. Predpokladáme, Ïe prevádzkovatelia
získajú, resp. nezískajú akreditáciu, alebo bude ich akreditácia
ãasovo limitovaná. ·tandardy s veºkou pravdepodobnosÈou budú
rozhodujúce tieÏ pri získaní povolenia pre prevádzkovanie sociálnych sluÏieb. Zriaìovatelia budú musieÈ e‰te pred zaãatím prevádzok preukázaÈ svoje predpoklady pre napæÀanie ·tandardov kvality
v sociálnych sluÏbách. MoÏno tieÏ predpokladaÈ, Ïe zavedenie
·tandardov kvality v sociálnych sluÏbách v budúcnosti nepriamo
vyvinie tlak na univerzity a vysoko‰kolské pracoviská, kde bude ich
akreditácia podmienená splnením poÏiadaviek prípravy absolventov tak, aby ·tandardy pre vzdelávanie v sociálnej práci boli v súlade so ·tandardami kvality v sociálnych sluÏbách. Inak povedané,
aby boli na Slovensku vysoko profesionálni sociálni pracovníci,
ktorí sú pripravení meniÈ, programovaÈ a transformovaÈ systém
sociálnych sluÏieb.
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Co má spoleãného
individuální akãní plán
a úkolovû orientovan˘ pﬁístup?

What does Individual
Action Plan has to do
with Task-centred Approach?
Úvod
Úﬁady práce ve vût‰inû zemí Evropské unie nabízejí nezamûstnan˘m klientÛm jiÏ nûkolik let nové poradenské opatﬁení zaloÏené na
principu individualizace, takzvan˘ individuální akãní plán
(Individual Action Plan nebo Jobseeker’s Plan).Ve Velké Británii,
·védsku a Finsku je v souãasnosti nabízen témûﬁ v‰em mlad˘m
a dospûl˘m nezamûstnan˘m2). Jeho cílem je – spolu s nástroji aktivní
politiky zamûstnanosti typu poradenství, rekvalifikace, absolventská
místa, veﬁejnû prospû‰né práce apod. – aktivovat a motivovat
klienty k získání pracovního místa, a tím sníÏit celkov˘ poãet
pﬁeváÏnû dlouhodobû nezamûstnan˘ch (Horáková, 2003; Sirovátka,
2003).
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V prostﬁedí âeské republiky byly individuální akãní plány experimentálnû testovány na vybran˘ch úﬁadech práce od roku 2002 a od
poãátku roku 2004 jsou plo‰nû zavádûny na v‰ech ãesk˘ch úﬁadech
práce. Jedná se pﬁitom o strategii práce s nezamûstnan˘mi klienty,
jejíÏ design se v ãeském prostﬁedí nápadnû podobá tzv. úkolovû
orientovanému pﬁístupu, metodû sociální práce, která je v zahraniãí
po desetiletí uÏívána k ﬁe‰ení nároãn˘ch Ïivotních situací mnoha
klientÛ sociální práce.
Cílem této stati je provést srovnání designu a filozofie individuálního akãního plánu aplikovaného v âR a v zemích EU s úkolovû
orientovan˘m pﬁístupem. Potvrdí-li se na‰e úvaha o podobnosti ãi
shodû mezi tûmito pﬁístupy, je moÏné uvaÏovat o zpÛsobech, jak
zlep‰it stávající poskytování individuálních akãních plánÛ na
úﬁadech práce v âeské republice. K tomuto zlep‰ení by mohly
pﬁispût jak bohaté zku‰enosti s provádûním úkolovû orientovaného
pﬁístupu v zahraniãí, tak i metody kontroly kvality provádûn˘ch
sluÏeb (viz Standardy, 2002) uÏívané pro úkolovû orientovan˘
pﬁístup a ostatní metody práce v oblasti sociální práce.
Následující text jsme uspoﬁádali do tﬁí ãástí: nejdﬁíve blíÏe seznamujeme ãtenáﬁe s cíli, funkcemi a charakteristikami obou metod
práce a následnû jejich jednotlivé atributy porovnáváme.V závûru
stati uvádíme v˘sledná zji‰tûní, úvahy a doporuãení.

práce. Srovnání
obou pﬁístupÛ
provádíme
prostﬁednictvím
prezentace jejich
cílÛ, funkcí
a dílãích charakteristik. Z v˘sledkÛ vypl˘vá, Ïe
obû pracovní
strategie jsou
v prostﬁedí
âeské republiky
totoÏné. Bûhem
implementace
individuálních
akãních plánÛ
na vybran˘ch
úﬁadech práce
Individuální akãní plán
v âR, kterého
Individuální akãní plán pﬁedstavuje písemnû podepsanou dohodu
jsme byli svûdky,
mezi pracovníkem úﬁadu práce a nezamûstnan˘m klientem.
„Stanoví principy, formy a postup spolupráce klienta a úﬁadu práce jsme zaznamenali nepochopení
pﬁi získání zamûstnání, vãetnû vyuÏití dal‰ích forem spolupráce
nezamûstnan˘ch ãi klientÛ s úﬁadem práce. PrÛbûÏnû je sledován
její filozofie
a konzultován postup pﬁi jejím naplÀování, dochází ke korekcím ve a z ní plynoucí
snaze co nejvíce tento postup zefektivnit.“ (Sirovátka, 2003.)
neefektivnosti
Zavádûní individuálních akãních plánÛ do ãeského prostﬁedí bylo
jednotliv˘mi
doprovázeno jednak krystalizací jejich cílÛ bezprostﬁednû souvisejících s cílovou skupinou, na kterou se tato opatﬁení vztahovala (totiÏ zprostﬁedkovateli práce. V závûna mladé do 25 let a osoby star‰í 25 let), a jednak dosavadními
problémy s poskytováním sluÏeb pomocí dosavadních nástrojÛ.
ru stati proto
Tûmito problémy byl jak rozpor mezi strukturou nabídky a poptáv- uvádíme doporuky po práci, tak i problém neorientovanosti a malé samostatnosti
ãení, která by
v aktivitû (motivovanosti) u klientÛ. (Sirovátka, 2003.) V tomto
zlep‰ila jak
kontextu byly identifikovány dva hlavní obecné cíle individuálních
informovanost
akãních plánÛ. Prvním bylo zavádûní zcela nového pﬁístupu ke
klientÛm, zaloÏeného na principu aktivace, zv˘‰ení jejich odpovûdpracovníkÛ
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úﬁadÛ práce,
tak i celkovou
kvalitu poskytovan˘ch sluÏeb
zavedením
StandardÛ
kvality sociálních
sluÏeb.
Abstract:
The aim of this
paper is to
compare
Individual Action
Plan used in
employment
policy field with
task-centred
approach used
in social work
field in lines of
their design and
philosophy. We
have successfully
tested our
assertion that
these two
working methods are mutually very similar
(if not identical).
In the end we
summarize our
results and offer
following two
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nosti a samostatnosti. Druh˘m cílem byl dÛraz na zkvalitnûní
a zefektivnûní sluÏeb poskytovan˘ch úﬁadem práce.V tomto druhém cíli se projevuje odch˘lení se âeské republiky od praktik zemí
EU, které si nestanovují za cíl individuálních akãních plánÛ zkvalitnûní a zefektivnûní sluÏeb, ale jdou dál a vyzdvihují „garanci smyslupln˘ch nabídek pﬁíleÏitosti na trhu práce pro klienta, kterému
hrozí dlouhodobá nezamûstnanost“ (Sirovátka, 2003).V tomto bodû
je nutné klást dÛraz na potﬁebu zaji‰tûní kvality poskytovan˘ch
sluÏeb této nové povahy, kde navrhujeme uÏít ve v˘chozí fázi
dokumentu o standardech kvality sociálních sluÏeb (viz Standardy,
2002).
Na obecné cíle bezprostﬁednû navazují dvû funkce individuálních
akãních plánÛ. První funkcí je zvy‰ování aktivního pﬁístupu samotn˘ch nezamûstnan˘ch pﬁi ﬁe‰ení své nezamûstnanosti.Tato funkce
pak umoÏÀuje dobrovolnou participaci klienta na ﬁe‰ení své nároãné Ïivotní situace. Otázka dobrovolnosti v‰ak neplatí vÏdy, neboÈ
zatímco v âeské republice je vzhledem k dosavadnímu testování
individuálních akãních plánÛ provádûna implementace tohoto
opatﬁení dobrovolná a klienti tuto sluÏbu mohou odmítnout,
v zemích EU je provádûna povinnû. Lze se zároveÀ domnívat, Ïe
i pﬁestoÏe budou individuální akãní plány na základû jejich pozitivního hodnocení uplatÀovány v âeské republice od ledna 2004
plo‰nû pro v‰echny mladé lidi do 25 let, oãekávaná (oproti minulému roku konstantní) v˘‰e nákladÛ vynaloÏená na aktivní politiku
zamûstnanosti v roce 2004 neumoÏní zvy‰ovat poãty tûchto opatﬁení a navíc nebude kladen tlak na princip závaznosti (povinnosti),
jak je tomu v zahraniãí.
Sirovátka (2003) se v této souvislosti zmiÀuje o dvou variantách
individuálních akãních plánÛ: o ãeské „selektivní“, respektive
„dobrovolné“ variantû individuálních akãních plánÛ, kde platí právû
princip dobrovolnosti a akcent je kladen na aktivaci pouze ãásti
klientÛ, a evropskou variantu „práva“ ãi „povinnosti“ individuálních
akãních plánÛ, která je zaloÏena na principu závaznosti a sankcích
pﬁi jejím nedodrÏení. Sirovátka (2003: 138) se pﬁitom pﬁiklání
k názoru expertÛ z vybran˘ch úﬁadÛ práce, kteﬁí podporují pro
ãeské prostﬁedí právû ãeskou variantu, protoÏe ji je moÏné nabízet
ve stávající kvalitû men‰ímu poãtu dobrovolnû zaﬁazen˘ch uchazeãÛ, kteﬁí projevují urãitou míru spolupráce a kdy u v˘sledkÛ je
moÏné oãekávat vy‰‰í efektivitu3).
Druhou funkcí individuálního akãního plánu je skuteãnost, Ïe
dochází k pomoci nezamûstnanému pﬁi hledání práce jeho nabídkou ãi prostﬁednictvím jin˘ch sluÏeb, ãímÏ dochází k naplÀování
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jednoho z pilíﬁÛ Evropské strategie zamûstnanosti. Dále je zde
patrn˘ dÛraz na plnûní pﬁedem stanoven˘ch politick˘ch a zároveÀ
i organizaãních cílÛ jednotliv˘ch úﬁadÛ práce.
Samotné zku‰enosti s implementací individuálních akãních plánÛ
v ãeském prostﬁedí napovídají to, Ïe efektivita individuálních akãních plánÛ vyÏaduje jednak dostateãn˘ ãasov˘ prostor pro peãlivé
vûnování se nezamûstnan˘m klientÛm a jednak dostateãné mnoÏství
profesionálních zprostﬁedkovatelÛ schopn˘ch shromaÏìovat a vyhodnocovat informace (Sirovátka, 2003: 130). Jako dal‰í faktory
ovlivÀující efektivitu individuálních akãních plánÛ byly objeveny
neadekvátní mzdové zaji‰tûní a nedostatek nabídek voln˘ch pracovních míst od zamûstnavatelÛ. Domníváme se, Ïe tyto problémy nelze
prostﬁednictvím standardÛ sociálních sluÏeb ovlivnit.
Zajímavou skuteãností zÛstává, k jak˘m zmûnám v dÛsledku
zavedení individuálních akãních plánÛ do‰lo – ne‰lo pouze o to, Ïe
jejich zavedení v˘raznû ovlivnilo institucionální a organizaãní
uspoﬁádání samotn˘ch úﬁadÛ práce; proces zavádûní individuálních
akãních plánÛ a s ním související nutnost nového pﬁístupu zamûstnancÛ úﬁadÛ práce ke sv˘m klientÛm totiÏ pﬁedstavuje nástroj
zavádûní nové kvality, kter˘ sám vyÏaduje kontrolu své kvality.
Specifiãnost této individualizující inovaãní technologie, kterou
individuální akãní plány pﬁinesly, jsou patrné z jejich pozitivních
pﬁínosÛ pro úﬁad práce a pro samotné klienty, jak je uvádí Sirovátka
(2003: 137).
Hlavními zmûnami identifikovan˘mi v prostoru úﬁadu práce byla
vût‰í orientace na klienta a zlep‰ení kvality práce pracovníkÛ, jakoÏ
i tendence pracovníkÛ dále se rozvíjet. Doprovodn˘mi jevy byla
zmûna dûlby práce a spolupráce mezi zamûstnanci a jednotliv˘mi
pracovi‰ti.Tyto dÛsledky implementace individuálních akãních
plánÛ, projevující se v kvalitû vztahu mezi zamûstnanci úﬁadu práce
a klienty, mají z hlediska v˘stupÛ politiky zamûstnanosti nulov˘
charakter, neboÈ „...nemûní... podstatnû souãasnou podobu aktivní
politiky zamûstnanosti. Spí‰ doplÀuje vhodn˘m zpÛsobem formy
práce s klienty ve smyslu pﬁenosu poradensk˘ch prvkÛ uÏ do fáze
zprostﬁedkování zamûstnání“ (Sirovátka, 2003: 138). Pozitiva v podobû dílãích krokÛ jsou v‰ak nepopiratelná: nejedná se pouze o umoÏnûní rychlej‰ího nalezení zamûstnání, a odch˘lení se tak od hrozby
dlouhodobé nezamûstnanosti klientem, ale mÛÏe také dojít ke
sníÏení tlaku na vyuÏití nástrojÛ aktivní politiky zamûstnanosti
a jejich náklady. (Sirovátka, 2003: 149.)
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Tabulka pozitivních pﬁínosÛ individuálních akãních plánÛ v âR podle hodnocení
Sirovátky (2003)
Pro úﬁad práce
zpﬁesnûní dûlby práce, kompetencí
zlep‰ení spolupráce mezi útvary
úﬁadÛ práce
vût‰í orientace na klienta
sjednocení pﬁístupÛ a postupÛ práce
s uchazeãi
ãásteãné zlep‰ení prostoru pro
individuální práci s klientem
(jen ãásteãné proto, Ïe nedo‰lo
k personálnímu posílení úﬁadÛ práce)
zlep‰ení kvality práce s klienty –
uchazeãem i zamûstnavatelem
zlep‰ení zajímavosti práce: pro ﬁadu
pracovnic znamenala zmûna stylu
zkvalitnûní pracovní ãinnosti
(„koneãnû mû práce baví!“)
snaha mnoh˘ch zprostﬁedkovatelek
rozvíjet své schopnosti pﬁi práci s klienty,
potﬁeba a zájem se vzdûlávat

Pro klienty
zlep‰ení v‰eobecné informovanosti
klientÛ
zlep‰ení informovanosti
o moÏnostech vyuÏití nástrojÛ APZ
vnímají zájem o svou osobu pozitivnû
vût‰í profilace klientÛ vyÏadujících
zv˘‰enou pozornost
aktivace a orientace klientÛ, jejich vût‰í
podíl na ﬁe‰ení vlastní situace

Úkolovû orientovan˘ pﬁístup
Úkolovû orientovan˘ pﬁístup (Task-Centred Approach) pﬁedstavuje spolu s kognitivnû
behaviorálními metodami jeden z nejroz‰íﬁenûj‰ích pﬁístupÛ uÏívan˘ch v sociální práci
v rámci opatﬁení tzv. rychlého ﬁe‰ení problémÛ (Brief Treatment Approach). Jedná se
o intervenãní strategii ve formû písemné dohody mezi (sociálním) pracovníkem a klientem, jejímÏ cílem je bûhem nûkolika vzájemn˘ch setkání pomoci klientovi vyﬁe‰it jeho
rÛznorodé problémy. Zámûrem (funkcí) úkolovû orientovaného pﬁístupu je pak poskytnout klientovi dobrou zku‰enost s ﬁe‰ením tûchto problémÛ, aby si zlep‰il svou budoucí
kapacitu v pot˘kání se s tûmito obtíÏemi, a byl tak lépe schopen je akceptovat (Payne,
1997: 107).
VyuÏití úkolovû orientovaného pﬁístupu je ‰iroké4). Zamûﬁuje se na ty problémy
klienta, které jsou charakterizovány tím, Ïe si jich je klient sám vûdom; mohou b˘t
vyﬁe‰eny prostﬁednictvím jednání, která jsou mimo kontakt s pracovníkem; mohou b˘t
jasnû definovány; vycházejí z ochoty klienta tyto vûci zmûnit ve svém Ïivotû; a vycházejí
spí‰e z neuspokojen˘ch pﬁání klienta neÏli by mûly b˘t definovány zvnûj‰ka (Payne,
1997: 104–105).
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Vznik úkolovû orientovaného pﬁístupu je spojen s tvrzením, které se empiricky
nepotvrdilo (Payne, 1997; Navrátil in: Matou‰ek, 2001), totiÏ Ïe dlouhodobá individuální
práce s klientem je efektivnûj‰í neÏ krátkodobá. DÛraz na dlouhodobost tak byl nahrazen dÛrazem na rozvoj sebedÛvûry a sebeúcty klienta tím, Ïe se klient sám více angaÏuje v úkolech, které si sám zvolí a kdy (sociální) pracovník klientovi pomáhá rozhodnout
se, jaké úkoly by mûl (respektive sám chce) plnit. Na rozdíl od skupiny klientÛ s „tûÏ‰ími“ problémy, které jsou ﬁe‰eny napﬁíklad prostﬁednictvím krizové intervence, úkolovû
orientovan˘ pﬁístup je tak zacílen na skupiny klientÛ, kteﬁí jsou schopni participace na
ﬁe‰ení svého úkolu vlastní volbou, neboÈ se pﬁedpokládá, Ïe klient je schopen takovou
volbu udûlat a nikdo jin˘ neÏ on by ji ani lépe neudûlal.Vzájemn˘ vztah mezi pracovníkem a klientem je tak zaloÏen na vzájemném partnerství a klientov˘ch siln˘ch stránkách a nikoliv na jeho nedostatcích a snaÏí se mu pomáhat a nikoli léãit (Navrátil in:
Matou‰ek, 2001). Úspûch celé intervence pﬁitom závisí na tom, jak klienti porozumûjí
pomáhajícímu procesu a jak intenzívnû na nûm participují, a nejedná se tedy o skryt˘
pﬁístup ﬁe‰ení pracovníka, kter˘ lze identifikovat v jin˘ch metodách (Payne, 1997;
Matou‰ek, 2001).
Pro lep‰í pochopení filozofie úkolovû orientovaného pﬁístupu (a pro pﬁípadné úvahy
o podobnosti s individuálními akãními plány) je moÏné uvést nûkteré jeho bliÏ‰í charakteristiky (srov. Payne, 1997; Horner, Kindred, 1997; Matou‰ek, 2001):
– zab˘vá se v˘konem v praktick˘ch úkolech, kter˘ ﬁe‰í dané problémy;
– koncentruje se spí‰e na odkryté problémy neÏli na základní pﬁíãiny;
– zamûﬁuje se na specifické kategorie problémÛ a snaÏí se zlep‰it kapacitu obãanÛ
k pot˘kání se s problémy v Ïivotû;
– je strukturován tak, aby jednání bylo naplánováno a bylo dosaÏeno pﬁedurãen˘ch
modelÛ, neboÈ je uÏit kontrakt ãi jin˘ explicitní souhlas mezi pracovníkem a klientem;
– pot˘ká se s ‰ir‰ím rozsahem problémÛ a zdÛrazÀuje ãasové limity, sebesmûﬁování
klienta a má jasnou strukturu a pohled na proces jednání s klientem;
– odmítá dlouhodobou úãast mezi pracovníkem a klientem;
– je obecn˘ a mÛÏe b˘t aplikován v jakémkoli prostﬁedí s jak˘mkoli klientem;
– v˘zkumy vypovídají o jeho efektivnosti a posílení jeho politické pﬁijatelnosti;
– je populární mezi klienty pro svou ãistotu a smysl pro smûﬁování, a protoÏe aktivnû
zapojuje klienty ve smyslu partnerství;
– zamûﬁuje se na sociální zmûnu, a je tak atraktivní ve veﬁejn˘ch agenturách;
– mÛÏeme se s nimi setkat i pﬁi problémech spojen˘ch se ztrátou zamûstnání.
PrÛbûh vlastní intervence pﬁístupu orientovaného na úkoly b˘vá v nejjednodu‰‰í
formû prezentován ve tﬁech fázích: (i) v poãáteãní fázi dochází k formulaci problému
mezi pracovníkem a klientem, naplánování jeho postupného ﬁe‰ení a k v˘sledné tvorbû
písemného kontraktu. Následuje (ii) stﬁední fáze, ve které dochází k samotné intervenci.
(iii) V koneãné fázi je hodnocen prÛbûh intervence, respektive toho, ãeho bylo dosaÏeno, a následuje pﬁípadnû dal‰í plánování (Payne, 1997: 103–104).
Zaji‰tûní zdárného prÛbûhu jednotliv˘ch fází, jakoÏ i záruku urãité kvality v poskytoSOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004
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vání této sluÏby, a tím i naplÀování filozofie této metody poskytují dílãí techniky
a schopnosti pracovníka uÏívané v prÛbûhu její implementace. Pro pﬁedstavu se v krátkosti zmíníme o nûkter˘ch z nich: jedná se o aktivní naslouchání a povzbuzování;
brainstorming spoãívající v chrlení nápadÛ, jejichÏ v˘sledkem bude souhrn témat,
kter˘m je nutné se vûnovat; schopnost analyticky prozkoumat a zhodnotit zkouman˘
problém a naãasovat jednotlivé kroky vedoucí k vyﬁe‰ení problému; schopnost odhadu,
za jak dlouho lze dosáhnout cíle, a naplánovat tak frekvenci a délku vzájemn˘ch kontaktÛ; schopnost a ochota podporovat klientovy motivace k plnûní jednotliv˘ch úkolÛ atd.
Závûrem lze zjednodu‰enû zmínit, Ïe filozofie úkolovû orientovaného pﬁístupu, která
zaruãuje jeho „úspû‰nost“, je zaloÏena na principech typu aktivace sebedÛvûry a sebeúcty klienta, vzájemném angaÏování se, partnerství a porozumûní.

Jak˘ je vztah mezi individuálním akãním plánem a úkolovû orientovan˘m
pﬁístupem?
Z prezentace cílÛ, funkcí a dílãích charakteristik individuálních akãních plánÛ praktikovan˘ch v âR a v zemích EU a úkolovû orientovaného pﬁístupu vypl˘vá, Ïe oba nástroje jsou si sv˘m zamûﬁením a designem podobné.V pﬁípadû âeské republiky lze dokonce
individuální akãní plány ztotoÏnit s úkolovû orientovan˘m pﬁístupem, neboÈ kromû
shody cíle, funkce a designu obou metod jsou shodné i podmínky jejich poskytování,
jmenovitû princip dobrovolnosti, kter˘ je v âR zaveden (oproti principu závaznosti
v zemích EU).
Na tomto místû povaÏujeme za nutné poloÏit si otázku, vznikla-li my‰lenka zavedení
individuálních akãních plánÛ v oblasti politiky zamûstnanosti na základû pﬁedchozí
znalosti existence úkolovû orientovaného pﬁístupu v sociální práci, ãi nikoli.V pﬁípadû
literatury zab˘vající se individuálními akãními plány implementovan˘mi úﬁady práce ve
vût‰inû zemí EU jsme nenalezli zmínku o pÛvodu vzniku tohoto opatﬁení.V pﬁípadû
sociální práce Payne (1997: 105) upozorÀuje na moÏnost ﬁe‰ení problémÛ spojen˘ch se
ztrátou zamûstnání právû prostﬁednictvím úkolovû orientovaného pﬁístupu.V˘znamnost
tohoto zaobírání se pÛvodem vzniku jednotliv˘ch opatﬁení spoãívá v tom, Ïe zatímco
sociální práce uÏívá této metody jiÏ po dlouhá desetiletí, a má s ní tedy bohaté zku‰enosti vãetnû zaji‰tûní kvalitního zpÛsobu provedení, individuální akãní plány jsou
nástroji, které jsou uÏívány i v zemích EU pomûrnû krátkou dobu a dÛraz pﬁi implementaci této metody není kladen na její zpÛsob provedení (kromû nutnosti vyplnit pﬁíslu‰né formuláﬁe), ale na cíle, kter˘ch má dosáhnout (viz Sirovátka, 2003), coÏ je plnû
v souladu s manaÏersk˘m zpÛsobem uvaÏování ve snaze o sledování v˘hradnû efektivity
v˘stupÛ politiky.
AÈ jiÏ vznikl nápad uplatÀovat individuální akãní plány pﬁi ﬁe‰ení dlouhodobû nezamûstnan˘ch klientÛ z popudu uvedené metody sociální práce, ãi nikoli, zku‰enosti
vypl˘vající z práce s úkolovû orientovan˘mi pﬁístupy, respektive s jeho hlub‰í filozofií,
nejsou na úﬁadech práce dosud uÏívány ãi známy (srov. Sirovátka, 2003;Winkler, Horák,
ÎiÏlavsk˘, 2003).Tuto skuteãnost potvrzuje námi provedené zkoumání názorÛ zprostﬁedkovatelek zamûstnání na smysl uplatÀování individuálních akãních plánÛ5).Témûﬁ
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polovina dotazovan˘ch zprostﬁedkovatelek otevﬁenû v provádûném rozhovoru uvedla,
Ïe smysl individuálních akãních plánÛ neznají, resp. Ïe jim tato aktivita, obzvlá‰tû
v souvislosti s nutn˘m papírováním, pﬁipadá nesmyslná a zbyteãná.
Domníváme se, Ïe znalost filozofie úkolovû orientovaného pﬁístupu, jakoÏ i zku‰enosti
s jeho provádûním ve sféﬁe sociální práce by zprostﬁedkovatelkám zamûstnání na
úﬁadech práce v˘raznû pomohla, i pﬁi stávajících nároãn˘ch pracovních podmínkách,
kter˘m jsou vystaveny (tlak nedostateãného ãasu na klienta, nízké odmûÀování apod.).
Dá se pﬁedpokládat, Ïe tato znalost by nepﬁispûla „pouze“ k pochopení v˘znamu
individuálních akãních plánÛ zprostﬁedkovatelkami zamûstnání, a tím i k lep‰ímu
pochopení smyslu jimi vykonávané práce, ale mohla by slouÏit ke zlep‰ení kvality
poskytování této sluÏby, k vût‰í spokojenosti nezamûstnan˘ch klientÛ a zároveÀ i k zv˘‰ení její v˘sledné efektivity.

Závûr
V˘sledky této stati mÛÏeme shrnout do následujících formulací: (i) individuální akãní
plány jsou modifikací úkolovû orientovaného pﬁístupu, pﬁiãemÏ obû metody vycházejí
ze stejné (individuální pﬁístup vyuÏívající) filozofie; (ii) úkolovû orientovan˘ pﬁístup
vyÏaduje specifické pracovní podmínky a vlastní charakter práce k tomu, aby byl
vykonáván úspû‰nû – dlouholeté zku‰enosti s vyuÏíváním této metody sociální práce
potvrzují její kvality pﬁi dodrÏování její filozofie (Payne, 1997; Horner, Kindred, 1997).
(iii) Vzhledem k tomu, Ïe úkolovû orientovan˘ pﬁístup a individuální akãní plán jsou
v âeské republice totoÏné a mají stejnou filozofii, doporuãujeme pﬁedat informace
t˘kající se filozofie úkolovû orientovaného pﬁístupu a zku‰eností s jeho poskytováním
na jednotlivé úﬁady práce. Dále doporuãujeme uzpÛsobit (modifikovat) stávající
Standardy kvality sociálních sluÏeb uÏívané v oblasti sociální práce (viz Standardy, 2000)
na oblast politiky zamûstnanosti, jmenovitû na úﬁady práce. Dá se totiÏ pﬁedpokládat, Ïe
cílÛ individuálních akãních plánÛ bude dosahováno s kvalitnûj‰ími v˘sledky neÏli bez
uÏití tûchto standardÛ.
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1)
Ve‰keré dotazy a pﬁipomínky zasílejte prosím na adresu Mgr. Pavel Horák, Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií,
Masarykova univerzita v Brnû, Gorkého 7, 602 00 Brno, ãi na e-mail horak@fss.muni.cz.
2)
Údaje za rok 2002 vypovídají o tom, Ïe v pﬁípadû Velké Británie je sepsán individuální akãní plán se 100 % mládeÏe a dospûl˘ch, ve ·védsku
s 98 % mládeÏe a 96 % dospûl˘ch, ve Finsku s 99,5 % mlad˘ch a dospûl˘ch nezamûstnan˘ch (Horáková 2003: 39).
3)
Jedná se o takzvan˘ creaming-off ãi cream-skimming efekt. Ten b˘vá v politice zamûstnanosti spojován se zámûrn˘m v˘bûrem klientÛ, kter˘m je
poskytnuta úãast v nabízeném programu. Nezamûstnaní klienti pﬁitom musí splÀovat pﬁedem dohodnutá kritéria typu vysoká motivace nalézt
zamûstnání, dostateãné vzdûlání apod., která zajistí jejich úspû‰né absolvování programu, a tím i efektivnost poskytované sluÏby (napﬁ. Nicaise et al.,
1995).
4)
Payne (1997) uvádí jeho vhodnost pro ﬁe‰ení interpersonálních konfliktÛ, neuspokojen˘ch sociálních vztahÛ, problémÛ s formálními organizacemi,
potíÏí v naplÀování rolí, problémÛ souvisejících se sociálními zmûnami aj.
5)
Tento v˘zkum probûhl v rámci projektu Nezamûstnanost a sociální politika v kvûtnu a dubnu 2003 na pûti vybran˘ch úﬁadech práce v âR, v rámci
polostandardizovaného dotazování bylo osloveno 59 zprostﬁedkovatelek zamûstnání.
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Masaryk
a sociální témata

Masaryk
and social issues
Úvod
Tak jako ostatní vûdy, snaÏí se i sociální práce mapovat své koﬁeny, svou historii. Je dobré vûdût, kudy se jiÏ cesty v˘voje ubíraly
a kde je moÏné hledat inspiraci. SnaÏila jsem se podobnou inspiraci
najít i u osobnosti pro mnohé pﬁedstavující pﬁedev‰ím politika
a státníka.V T. G. Masarykovi jsem na‰la ãlovûka, jehoÏ sociální
cítûní a pﬁedev‰ím ãiny by nemûly zÛstat bez pov‰imnutí.
Cílem této studie není detailní rozbor Masarykova díla, ale úvaha
o v˘znamu sociálních témat pro Masaryka jako filozofa i sociologa.
Masaryk filozof i sociolog
Na úvod bude moÏná zajímavé zastavit se u vztahu mezi filozofií
a sociologií. Filozofie je vûda velmi stará, zjednodu‰enû ﬁeãeno „je
první mezi vûdami“. Historicky je od dob Aristotelov˘ch do
18. století chápána jako synonymum vûdy v nejobecnûj‰ím slova
smyslu.V odborném v˘znamu je to „soustava kritického uvaÏování
o otázkách poznání a jednání“ (Durozoi, Roussel, 1994: 82).
Etymologicky tato vûda pﬁedznamenává „lásku k moudrosti“.
Masaryk ve svém díle Svûtová revoluce (1925) ﬁíká, Ïe „...ve
filozofii jsem usiloval o vûdeckou filozofii, o vûdeckou pﬁesnost,
konkrétnost a realismus... Filozofie byla pro mû pov˘tce etikou,
sociologií a politikou. Uãenû by se ﬁeklo, Ïe jsem aktivista, snad
i voluntarista – odjakÏiva jsem byl ãinn˘m, pracovníkem... Platón
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byl m˘m prvním a hlavním politick˘m uãitelem. Po Platónovi Vico,

snaÏí najít Rousseau, Comte, Marx a jiní“ (Dresler, 1990: 69).
v historii inspiraSociologie je podle Giddense (1999: 553) „...obor, kter˘ se zab˘vá
ci pro souãasnou studiem lidsk˘ch skupin a spoleãností... Patﬁí ke skupinû spoleãensociální práci. sk˘ch vûd, která zahrnuje i (kulturní a sociální) antropologii,
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psychologii, ekonomii, politologii a demografii...“...Poãátek této
mladé vûdní disciplíny souvisí s kontextem pﬁevratn˘ch sociálních
zmûn konce 18. a poãátku 19. století. Rozklad tradiãního zpÛsobu
Ïivota, zpÛsoben˘ zejména francouzskou revolucí roku 1789 a evropskou prÛmyslovou revolucí, motivoval tehdej‰í myslitele k novému úsilí o poznání pﬁírody i lidské spoleãnosti (Giddens, 1999: 21).
Masaryk uvedl na území âeskoslovenska v upravené podobû
sociologii pozitivistickou (Sociologické ‰koly..., 1994: 26).
Dalo by se tedy ﬁíci, Ïe pro Masaryka mûla filozofie a sociologie
obdobné koﬁeny, chápal je jako vûdy velmi blízké, místy pﬁekr˘vající
se.V dobû Masarykov˘ch studií sociologie zaãínala svoji samostatnou cestu, proto Masaryk striktnû neodli‰uje, kde zaãíná sociologie
a konãí filozofie, i kdyÏ úzce zasvûcen˘m by se to zﬁejmû podaﬁilo.
V Hovorech s TGM (âapek, 1990: 85–86) vzpomíná Masaryk na
problémy se zaãlenûním jeho habilitaãní práce SebevraÏda, protoÏe
v Rakousku-Uhersku sociologie nebyla do té doby uznána ﬁádnou
vûdou. Kritici té doby pﬁipisovali Masarykovi nov˘ obor ve filozofii,
schvalovali, Ïe se nevyh˘bá „...palãiv˘m otázkám dne a Ïivota“
(âapek, 1990: 86).V této práci v‰ak nepokládám za dÛleÏité, co
uvedl Masaryk-filozof a co praví Masaryk-sociolog. Zamûﬁím se na
Masaryka-osobnost.
Názvy dûl z pera T. G. Masaryka napovídají, Ïe se sociálními
tématy opravdu dÛslednû zab˘val.Viz napﬁ.: Otázka sociální
(1898), Ideály humanitní (1901), Svûtová revoluce (1925). Mezi
neprávem opomíjená díla se sociální tematikou patﬁí i Masarykova
habilitaãní práce vydaná ãesky v roce 1904 pod názvem
SebevraÏda (1881).

Biografické vlivy
Proã se vlastnû vysoko‰kolsk˘ profesor a pozdûj‰í prezident nové
republiky zab˘vá sociálními tématy a otázkami dûlnictva? Vysvûtlení
a koﬁeny mÛÏeme hledat v Masarykovû biografii. Syn koãího z moravského Slovácka, kter˘ se v dûtství ãasto stûhuje, vyuãil se kováﬁskému ﬁemeslu a pozdûji na studiích Ïivil kondicemi nejen sebe, ale
také mlad‰ího bratra.Vzpomíná i na dobu, kdy musel v dobû zaãátkÛ manÏelství Ïádat majetného tchána o finanãní podporu.
Problémy nevzdûlanosti, bigotnosti, hráãství a alkoholismu mohl
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pozorovat zﬁejmû od mládí z blízka.Tato témata se promítají i do prvních Masarykov˘ch
literárních pokusÛ, ve kter˘ch se nezapﬁe Masaryk-sociolog (MasarykÛv sborník, 1997:
217–219). Odtud zﬁejmû pramení Masarykova formulace jeho filozofického pohledu na
svût a politická orientace – realismus. Realismem sledoval my‰lení orientované na vûdu,
na stﬁízlivou znalost faktÛ, pﬁesto pátral po smyslu vûcí a po mravním rozmûru pravdy
(Durozoi, Roussel, 1990: 178–179).

Otázka dûlnictva
Co tedy rozumí Masaryk termínem „sociální“? Není to vÏdy pﬁíli‰ jednoznaãné. Podle
Opata (1990: 342–343) se Masaryk k otázce sociální veﬁejnû vyjádﬁil jiÏ v projevu
z 26. ãervna 1891 na pÛdû ﬁí‰ské rady, kdy se zastával organizovaného dûlnictva, které
se chce domáhat „...sv˘ch práv vÏdy jen cestou zákonnou“ (Opat, 1990: 342).Vládû
vyt˘kal, Ïe její represívní opatﬁení nutí dûlníky lépe se organizovat, ale neﬁe‰í podstatu
problému. Neschvaloval tehdy pﬁedloÏen˘ návrh zákona o dûlnick˘ch v˘borech, kde
bylo podle nûj pﬁíli‰ ponecháno na iniciativû zamûstnavatele a dûlníci nebyli pokládáni
za rovnocenné partnery.Vyvozoval z toho neinformovanost vlády o sociálních pomûrech. Diplomaticky pozitivnû ocenil zámûr vlády upravit zákonem zabezpeãení dûlníkÛ
pro pﬁípad stáﬁí a invalidity. Poté nastínil podstatu svého pojetí sociální otázky.
Sociální otázku, v tomto pﬁípadû, chápal spí‰e jako otázku dûlnickou. Odmítal zdÛrazÀování hospodáﬁské stránky této otázky, ale dûlnická a sociální otázka byla pro
Masaryka otázkou duchovní a mravní. Proto pokládá kaÏd˘ represívní systém za „malomocn˘ a bezúãeln˘“. Pﬁímo uvádí: „...Budeme-li dûlnickou otázku posuzovat izolovanû,
bez souvislostí s cel˘m spoleãensk˘m Ïivotem, nenajdeme nikdy její správné ﬁe‰ení.“
(Opat, 1990: 343.)
Masarykovo chápání sociální otázky podle tohoto projevu by se dalo shrnout takto:
• Dûlnická otázka je souãástí otázky sociální
• Varuje pﬁed pﬁeceÀováním hospodáﬁské stránky
• Otázka sociální se historicky vyvíjí, ﬁe‰ení je dobovû podmínûno
• Represe sociální otázku neﬁe‰í
Masaryk vycházel z tûchto tezí, kladl dÛraz na poznání a správné pochopení sociální
otázky. âinnost vzdûlávací a v˘chova mravní mûla b˘t nápravou. Svoji roli mûly sehrát
stát a církev, vedoucím principem mûlo b˘t kﬁesÈanské pﬁikázání lásky k bliÏnímu
(Opat, 1990: 343).
V tomto hlavním principu se MasarykÛv názor vyvíjí. Pozdûji pokládá tento vedoucí
princip za historicky pﬁekonan˘ ideálem humanitním. O deset let pozdûji se tímto
tématem zab˘vá ve stejnojmenném dílku, rozsahem nevelkém, zato my‰lenkami patﬁícím k nejv˘raznûj‰ím Masarykov˘m publikacím.
âlovûckost ãili humanita
Masarykovo hledání smyslu ãesk˘ch a slovensk˘ch dûjin v díle Jana Husa, Jana Amose
Komenského, Josefa Dobrovského, Franti‰ka Palackého a Karla Havlíãka Borovského
nezÛstává nezúroãeno. Masaryk, na základû studia ãesk˘ch dûjin a jejich role v ‰ir‰ím
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kontextu, pokládá za ãesk˘ národní program v nej‰ir‰ím smyslu ideál humanitní.
Humanita se podle Masaryka objevuje v ãesk˘ch dûjinách od dob husitství a bratrství
a je jejich obsahem a smyslem.
Své hledání formuluje mimo jiné i v souboru pﬁedná‰ek vydaném v r. 1901 jako Ideály
humanitní. Jednotlivé kapitoly se zab˘vají socialismem, individualismem, utilitarismem,
pesimismem, evolucionismem, pozitivismem, Nietzschov˘m krajním individualismem
a závûr tvoﬁí hlavní zásady etiky humanitní.
V Ideálech humanitních Masaryk pí‰e o nastupující „humanitû“, „ãlovûãenstvu“,
které v rámci v˘voje pﬁebírá úlohu kﬁesÈanské lásky. Pí‰e o tom, Ïe se vyvíjí „vûda
a filozofie nová, která osvobozuje rozum úplnû od dané autority církevní“ (Masaryk,
1990: 9).
Hlásí se k odkazu 18. století, kdy stát „novodob˘m ãasem stává se poﬁád více a více
demokratick˘m a lidov˘m, a tento lidovûj‰í stát ...prohla‰uje práva ãlovûcká a osobní“
(Masaryk, 1990: 10). Za hybnou sílu tûchto zmûn autor pokládá americkou a francouzskou revoluci. Dále pokraãuje: „Z tûchto práv ãlovûck˘ch rodí se dále práva národní
a jazyková, práva sociální a hospodáﬁská (napﬁíklad právo na práci, na existenãní minimum...) a koneãnû kodifikují se jiÏ práva Ïenská a dûtská (moderní právo rodinné).“
(Masaryk, 1990: 10.)
Ideál humanitní je ideál pﬁirozen˘, filozofie se opírá o rozum pﬁirozen˘ (míní tím
zdrav˘, obecn˘, dalo by se moÏná pouÏít selsk˘ rozum).Tento pﬁirozen˘ ideál humanitní stojí podle Masaryka proti historicky danému starému ideálu. Rozvoj humanitního
ideálu, zejména v sociální oblasti, pﬁipisuje AngliãanÛm.V âechách pﬁipomíná Augustina
Smetanu, jenÏ horlí pro náboÏenství humanity a „...u nás uloÏil ãeské filozofii a ãeskému
my‰lení myslit sociálnû“ (Masaryk, 1990: 20). Pokud mluví o socialismu 50.–60. let
19. století, pokládá ho za kﬁesÈansk˘, náboÏensk˘.Teprve pozdûji vzniká na tomto
základû socialismus marxovsk˘.
Masaryk vidí problém sociální a mravní v prázdni, nebezpeãí podle autora zaãíná,
„kdyÏ práce není a zaãíná také u syt˘ch“ (Masaryk, 1990: 22).Tuto jednoduchou formulaci sociálního a mravního problému lze jistû beze zmûny pﬁenést do dne‰ní doby.
Nuda, prázdnota a neãinnost jsou podle odborníkÛ souãasné doby rizikov˘mi faktory
pro sociálnû patologické jevy.
Na tuto Masarykovu abstraktní teorii v‰ak navazují v praxi ãiny.V dobû, ve které pí‰e
tyto úvahy, rozvíjí se my‰lenka sociální práce nejvíce v rámci církevních, charitativních
spolkÛ. Málo institucí v Masarykovû souãasnosti pﬁekraãuje ideál kﬁesÈanské lásky.
V poãátcích âeskoslovenské republiky pÛsobila v Brnû organizace, která fungovala na
principech ryze demokratick˘ch. Byla to Nadace Americké domoviny pro v˘chovu
mládeÏe prací. Pozapomenut˘ projekt, na kterém se Masaryk s dcerou Alicí podle
pamûtníkÛ (JUDr. Ptáãek, Brno) pravdûpodobnû podílel. Pokud se vrátíme zpût, k v˘‰e
citovan˘m Masarykov˘m my‰lenkám, budí dojem, Ïe v následujícím projektu je zﬁeteln˘
rukopis, pﬁeveden˘ do praktického Ïivota tak, jak Masaryk hlásal.
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Nadace Americké domoviny pro v˘chovu mládeÏe prací
Po roce 1918 se vrací do vlasti z pobytu v USA majetn˘ Václav Severa (1853), kter˘
chtûl pﬁispût nûãím nové republice, pomoci hlavnû ãesk˘m i slovensk˘m sirotkÛm po
legionáﬁích. Obrátil se proto údajnû na T. G. Masaryka a spoleãnû i s jeho dcerou Alicí
vypracovali návrh na vybudování ústavu, kter˘ potom po dvacet let úspû‰nû plnil svoji
funkci. Sám Severa o tom pravdûpodobnû hovoﬁí jako o „...stycích s povolan˘mi osobami v nové republice“ (Severa, 1926). Zﬁejmé je to, Ïe sám Masaryk se k Nadaci Americká
domovina zﬁetelnû nehlásí, ani Alice Masaryková se o této skuteãnosti ve své knize
nezmiÀuje. Skuteãností zÛstává, Ïe Alice Masaryková se stává ãestnou pﬁedsedkyní
kuratoria nadace a úãastní se slavnostního otevﬁení první budovy 28. ﬁíjna 1925.
V ústavu existovala rozsáhlá samospráva chovancÛ, kteﬁí se mezi sebou naz˘vali
obãany. Na sto chovancÛ pﬁipadalo pﬁibliÏnû 12 dospûl˘ch – z toho nebyli Ïádní vychovatelé. Îili zde spoleãnû uãni i studenti, povinností kaÏdého chovance bylo pracovat
3–4 hodiny t˘dnû. Kromû bûÏného chodu ústavu se chovanci podíleli na samozásobení
zemûdûlsk˘mi i Ïivoãi‰n˘mi produkty, v pﬁilehlém hospodáﬁství se pozdûji roz‰íﬁilo
i kvûtináﬁství a ‰kolkaﬁství.
Hlavní my‰lenkou této Americké domoviny není láska kﬁesÈanská, ale právû zmiÀovaná
láska „ãlovûãenská“. Podstata v˘chovy v Domovinû byla v˘chova k demokracii, nadnesenû ﬁeãeno v americké tradici, podle ãesk˘ch pﬁedstav.
Otázka sociální podle Marxe
Kdo by oãekával ve známém Masarykovû pomûrnû rozsáhlém díle s názvem Otázka
sociální ﬁe‰ení sociálních otázek dané doby, nebyl by uspokojen. MasarykÛv podtitul
Základy marxismu, filosofické a sociologické je více v˘stiÏn˘.Tato kniha vznikla
z autorov˘ch univerzitních pﬁedná‰ek a naplÀuje cíle v˘kladu v˘znamu marxismu jako
soustavy filozofické a sociologické. Masaryk je beze sporu dílem Marxov˘m ovlivnûn,
i kdyÏ se k nûmu vyjadﬁuje velmi kriticky. Masaryk se zde vrací opût ke své my‰lence
vzdûlávání dûlníkÛ, nejen estetickému a umûleckému, ale i morálnímu.V˘znam pro
politickou emancipaci dûlníkÛ by mûlo podle nûj napﬁíklad odvykání pití u dûlníkÛ,
zﬁíkání se hry a mravnost pohlavní.Vybízí dûlnictvo k vlastnímu organizování, tak aby
dûlníci nebyli zamûﬁeni pouze materiálnû, ale pracovali „...v mravním citu spoluzodpovûdnosti a solidárnosti pro generace Ïijící i budoucí“ (Masaryk, II, 1936: 348).
S odstupem doby nelze neÏ konstatovat, Ïe problémy od dob Masarykov˘ch se pﬁíli‰
nezmûnily, pouze se roz‰íﬁilo jejich spektrum a také spektrum populace, která je tûmito
problémy zasaÏena. I návrh ﬁe‰ení je ãistû souãasn˘ – tûÏi‰tû neleÏí na bedrech státu, ale
na vlastních ramenech, v podobû organizací obãanské spoleãnosti.
V Pﬁedvolebních projevech na Vala‰sku (1907) Masaryk pﬁipomíná svÛj vztah k marxismu: „Jsem sm˘‰lení nejen sociálního, n˘brÏ pﬁímo socialistického... Îe nejsem marxista, to je také známé, ale socialismus a marxismus nejsou docela totoÏné.“ (Dresler,
1990: 57).
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Îenská otázka
ProtoÏe rovnoprávnost Ïen a muÏÛ patﬁí mezi sociální témata, zastavme se
u Masarykova chápání rovnoprávnosti Ïen a muÏÛ. Za nejv˘mluvnûj‰í vyjádﬁení pokládám pﬁijetí rodného jména manÏelky Garrigue.Tímto dodnes neobvykl˘m gestem ﬁekl
tolik, Ïe více jiÏ skoro není tﬁeba. MasarykÛv respekt k Ïenám a podpora Ïen ve vzdûlávání byla povûstná. ManÏelka Charlotta mu byla spolupracovnicí, v dobû její nemoci
a po jejím skonu spolupracuje s nejstar‰í dcerou Alicí, a to právû na sociálních otázkách,
problémy Ïen nevyjímaje.
Zdenka Wiedermanová-Motyãková (MasarykÛv sborník, 1930: 313–314) ve svém
pﬁíspûvku do sborníku uvádí, Ïe MasarykÛv názor na Ïenu ﬁadí otázku Ïenskou do
otázek v‰esociálních, a pokládá Masaryka za muÏského vÛdce pokrokov˘ch Ïen.
Doslova praví: „Jméno Masaryk má a bude míti v Ïenském hnutí ãeském v˘znam, jak˘
zﬁídka Ïeny muÏÛm pﬁipisují.“ Dále uvádí, Ïe „...ideje profesora Masaryka v nové hnutí
Ïenském byly na Moravû tak vÏity, Ïe daly mu smûr a ráz“.
Sám se velmi plamennû zastává v nûkolika drobnûj‰ích pﬁíspûvcích Ïen a hájí jejich
rovné pojímání, sám k tomuto problému uvádí: „Stopuji od mnoha let takzvanou Ïenskou otázku a její problémy, ale tolik pﬁedsudkÛ a hloupého povídání jak o této otázce
sotva se najde pﬁi jin˘ch problémech.“ (Masaryk, 1997: 14–15.)
Opût i v této souvislosti hovoﬁí o praktické humanitû, která je jin˘m v˘razem pro
lásku k bliÏnímu. Realisticky zde upozorÀuje na to, Ïe tato humanita se musí nejprve
uplatÀovat pﬁedev‰ím v uÏ‰ím kruhu rodiny, rodu, mezi znám˘mi, v obci, okrese.
Pokládá to nikoliv za egoismus, ale za praktiãnost, danou pﬁirozen˘mi pomûry. (Masaryk,
1997: 20–21.)
Alkoholismus
Masaryk se tomuto tématu okrajovû vûnoval, napsal dokonce nûkolik statí: napﬁ. Ethik
und Alkoholismus.Vnímá tento problém jako ohroÏení pro národ nejen po stránce
tûlesné, ale i mravní. Masaryk jako pozdûj‰í abstinent vybízí k abstinenci ve jménu etiky
humanitní a ve jménu náboÏenství. (MasarykÛv sborník, 1930: 136–148.)
Antisemitismus
Vedle sporu o pravost tzv. RukopisÛ byl Masarykov˘m druh˘m nejvût‰ím sporem tzv.
Polansk˘ proces. Zjednodu‰enû ﬁeãeno se jednalo o motiv vraÏdy devatenáctileté
AneÏky HrÛzové z Polné, která byla údajnû zavraÏdûna z dÛvodu Ïidovského rituálu.
Masaryk nevystoupil jako obránce obvinûného Îida Hilsnera, ale ÎidÛ a Ïidovské otázky
obecnû.Tvrdil, Ïe rituální vraÏda nemá u ÎidÛ Ïádné opodstatnûní, Ïe se jedná pouze
o povûru, která nemá vûdecké koﬁeny.V této konfrontaci se utkal i s ãesk˘m radikalismem, nositelem antisemitsk˘ch my‰lenek.
Spolupracovnice Alice Masaryková
Alice Masaryková, která se ve své vzpomínkové knize vyznává z lásky k medicínû
a k sociální práci, byla bezesporu ovlivnûna pracemi svého otce, na které vzpomíná

96

SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

MASARYK A SOCIÁLNÍ TÉMATA/DANIELA KVĚTENSKÁ

AKADEMICKÉ
statě

a cituje ze studie nazvané Jan Hus – Na‰e obrození a reformace: „StûÏejnou a v˘slednou
ideou reformace bylo dÛslednû: Bratrství. Má-li v˘voj náboÏensk˘, mravní a filosofick˘
nezÛstati plan˘m, bûÏí-li lidem o reformaci skuteãnû, pak konec koncÛ musí Kristovo
„Miluj bliÏního jako sebe samého“ státi se sociálním skutkem.A tím skutkem mÛÏe b˘t
pouze obnovení na‰eho Bratrství – v‰echno ostatní je vyh˘bání, v˘mluva a zastírání
panovaãnosti svûtské.To pociÈovali na‰i buditelé, zejména Palack˘, kdyÏ své úsilí obrodní zakládali na humanitû.“ (Masaryková, 1994: 79.)
Tuto pasáÏ, kterou Alice Masaryková vyzdvihuje z díla svého otce, pokládám za pﬁipomenutí Masarykova chápání smyslu ãesk˘ch dûjin, jak je uvedeno také v Ideálech
humanitních. Pro Masaryka i jeho dceru je podstatná a pﬁíznaãná snaha právû o pﬁevádûní slov na skutky.
Alice Masaryková, která je pokládána za pokraãovatelku díla svého otce zejména
humanitou aplikovanou v praxi – tedy oblastí sociální práce, je v˘znamnou osobností
v historii sociální práce. Byla ovlivnûna i americk˘mi zakladatelkami tohoto vûdního
oboru Mary McDowelovou a Jane Addamsovou, se kter˘mi se setkala za svého pobytu
v Chicagu. Z této doby si odnesla pﬁesvûdãení, Ïe „sociální práci pﬁispívá duchovní
uvûdomûlost, v‰eobecné vzdûlání a houÏevnatá pracovitost.“ (Masaryková, 1994: 104.)
Ve stejném duchu pozdûji zakládá i sociální ‰kolu v Praze a v Turãianském Svätém
Martinû ‰kolu Milana R. ·tefánika.
Není nezajímavé pﬁipomenout, Ïe pracovnû se Masaryk setkal s dcerou Alicí – mimo
jiné – nad Bungovou broÏurkou O alkoholismu, kterou Alice pﬁeloÏila do ãe‰tiny a ke
které Masaryk napsal velmi osobní pﬁedmluvu.

Inspirace pro souãasnost
Masaryka lze jen stûÏí oznaãit jako sociálního pracovníka, ãi osnovatele my‰lenek
sociální práce. Staãí, Ïe v tomto oboru hraje historickou úlohu jeho dcera Alice, navíc
v dané dobû byla sociální práce pﬁedev‰ím záleÏitostí Ïen. Sociální práce v‰ak mÛÏe –
kromû jin˘ch zdrojÛ – pokládat Masarykovy teze za zdroj své inspirace. Za nejv˘znamnûj‰í pokládám Masarykem pojmenovan˘ posun od lásky kﬁesÈanské k lásce „ãlovûãské“, tedy k humanitû, kterou pﬁesto pokládá za jin˘ v˘raz k lásce k bliÏnímu. Lze jej
chápat i jako posun od lásky podmíneãné k lásce respektující, lásce akceptující. I takto
lze rozumût Masarykovu poselství ideálÛ humanitních.
Jako velmi v˘stiÏná na závûr mi pﬁipadají slova básníka Otokara Bﬁeziny: „Vlastnû bych
mu neﬁíkal, Ïe je filozof; ale to, co napsal, vykonal a proÏil, je materiál pro ãeskou filozofii. Jemu filozofie nestaãila, protoÏe byl urãen k jednání. Je to ãlovûk tohoto svûta.“
(âapek, 1990: 378).
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Dynamika mal˘ch
sociálních skupin
Dynamics of small
social groups

studentské
PRÁCE
Bc. ZdeÀka
Hauková1)

Abstrakt:
Pﬁedkládaná
práce si klade
za cíl pﬁedstavit
základní prvky
skupinové
dynamiky. M˘m
cílem bylo
vymezit extrémní sociometrické
role v mal˘ch
1 HLAVNÍ CÍLE A STRUKTURA STATI
sociálních skupi1.1 Hlavní cíle stati
nách. Pokou‰ela
Poznávací cíl:
jsem se zjistit,
Má hlavní v˘zkumná otázka zní: „OvlivÀuje pﬁítomnost krajních
zda mÛÏe b˘t
sociometrick˘ch rolí a stáﬁí skupiny dynamiku mal˘ch sociálních
skupinová
skupin?“ M˘m poznávacím cílem bude vysledovat pﬁítomnost
dynamika
extrémních sociometrick˘ch rolí v urãit˘ch mal˘ch sociálních
skupinách a zjistit, zda má pﬁítomnost tûchto rolí vliv na skupinoovlivnûna pﬁívou dynamiku, a pokud ano, tak jak˘ a jak˘m zpÛsobem ji ovlivÀuje tomností tûchto
délka pÛsobení skupiny. Chtûla bych poukázat na to, jak˘mi zpÛsorolí. Vûk skupiny
by lze na skupinovou dynamiku pÛsobit, a tak ovlivÀovat fungování
jsem chápala
a efektivitu rÛzn˘ch mal˘ch sociálních skupin.
jako nezávisle
Symbolick˘ cíl:
promûnnou
Svou statí chci ‰ir‰í odborné veﬁejnosti ukázat, jak bohatá a sloÏitá a snaÏila jsem
je práce s rÛzn˘mi skupinami. M˘m symbolick˘m cílem je, aby si
se najít vztah
práci pﬁeãetli – nejen sociální pracovníci nebo terapeuti – ale
mezi vûkem
hlavnû lidé mimo obor, kteﬁí vedou nûjaké skupiny. Mou symbolica procesem
kou cílovou skupinou by byli napﬁ. pedagogové na rÛzn˘ch stupskupinové
ních ‰kol, lidé zab˘vající se voln˘m ãasem dûtí – táboroví vedoucí,
vedoucí nejrÛznûj‰ích zájmov˘ch krouÏkÛ. Dále napﬁ. manaÏeﬁi na
dynamiky.
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V tomto smûru
jsem studovala
v˘voj ve dvou
mal˘ch sociálních skupinách,
které jsem
posléze srovnávala.
Abstract:
The idea of my
work was to give
a view of the
basic group
dynamics’
elements. My
focus was to
deliminate the
extreme sociometric roles in
small social
groups. I tried to
find out whether
the group
dynamic could
be influenced by
the presence of
those roles.
I also tried to
consider the age
of the groups as
an independent
variable and
I tried to find
the relationship
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vedoucích pozicích, vychovatelé v rÛzn˘ch ústavních zaﬁízeních,
sportovní trenéﬁi atp. Chtûla bych, aby si ti v‰ichni uvûdomili, jak
spletité procesy mohou ve skupinách vzniknout, jak nebezpeãné
mÛÏe b˘t jejich nesprávné vyuÏívání anebo naopak, jak uÏiteãná
a nápomocná mÛÏe znalost skupinové dynamiky a jejích faktorÛ
b˘t.
Aplikaãní cíl:
Tímto cílem je pro mne informovat o skupinové dynamice
sociální pracovníky, kteﬁí se zab˘vají skupinovou sociální prací.
Konkrétnû se pokusím, aby má staÈ dopomohla k lep‰í organizaci
a ﬁízení skupiny mlad˘ch dobrovolníkÛ zahrnut˘ch v programu
alternativních trestÛ pro mládeÏ Lata, sdruÏení Ratolest. Chtûla
bych, aby poznatky vypl˘vající z mé statû poslouÏily ke zlep‰ení
práce se skupinou nov˘ch dobrovolníkÛ, k vût‰í efektivnosti skupiny jiÏ zku‰en˘ch dobrovolníkÛ. ZároveÀ by znalost faktorÛ pÛsobících na skupinovou dynamiku a jejich správné vyuÏívání mûly
dopomoci ke kvalitnûj‰í spolupráci mezi dobrovolníky a klienty ve
skupinû, jejichÏ vzájemn˘ vztah je pro program Lata klíãov˘.
Struktura stati
Nejprve jsem vymezila základní v˘zkumnou otázku a z ní vypl˘vající poznávací cíl. Dále jsem si stanovila symbolick˘ a aplikaãní cíl,
které jsem chápala jako prostﬁedek zasazení tématu statû do urãitého ‰ir‰ího kontextu a pﬁiblíÏení tematiky ãtenáﬁÛm.V dal‰í ãásti
následuje vymezení základních pojmÛ a stanovení vyplynuv‰ích
dílãích hypotéz. Následnû se pokusím nastínit zkoumanou oblast
skupinové dynamiky a charakterizuji nûkteré dÛleÏité prvky dynamiky mal˘ch sociálních skupin.Ve tﬁetí ãásti stati se zamûﬁím na
stanovení nezávisl˘ch a závisl˘ch promûnn˘ch, z jejichÏ hlediska
budu skupinovou dynamiku zkoumat. Po následné metodice v˘zkumu charakterizuji analytické jednotky, dvû malé sociální skupiny,
a popí‰i zpÛsob zji‰Èování dat. Získaná data v poslední ãásti v˘zkumu interpretuji a pokusím se odpovûdût na hlavní v˘zkumnou
otázku.

2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMÒ
Krajní sociometrické role: Role je ve Velkém sociologickém
slovníku vysvûtlena jako oãekávan˘ zpÛsob chování vázan˘ na
urãit˘ sociální status. Stejnû tak ji chápu i já ve své stati. Roli zde
vztahuji k urãité sociální situaci, pro kterou je dána konkrétní
spoleãenská norma. Role jsou ãlenÛm pﬁiﬁazovány skupinou.
SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

DYNAMIKA MALÝCH SOCIÁLNÍCH SKUPIN/ZDEŇKA HAUKOVÁ

studentské
PRÁCE

Sociometrické role jsou role zji‰Èované technikou sociometrie, tzn.
anal˘zou vztahÛ v mal˘ch sociálních skupinách preferenãními
volbami (pﬁedev‰ím sympatie x antipatie). Krajními sociometrick˘mi rolemi chápu na jedné stranû hlavnû roli hvûzdy.Tato role je
povaÏována na neformální vÛdcovskou roli. Hvûzda je vÛdcem
z pohledu obliby a popularity ve skupinû. Jako hvûzdy b˘vají
obvykle voleny osoby veselé, nekonfliktní, pﬁátelské, vtipné a spoleãenské. Na opaãném konci tohoto mûﬁítka se setkáme s rolí tzv.
ãerné ovce neboli outsidera.Takovou roli nese ãlovûk, kter˘ je pro
skupinu nezajímav˘, neoblíben˘, vyvolávající konflikty, lhostejn˘ ke
skupinû i jejím ãlenÛm, nepﬁátelsk˘ a odmítan˘. Pro skupinovou
dynamiku je vymezení rolí Ïádoucí. Skupina potﬁebuje hlavnû
vyváÏenou pﬁítomnost rozliãn˘ch typÛ lidí a jejich chování.
Pﬁítomnost krajních sociometrick˘ch rolí ve skupinû bude v mé
stati pÛsobit jako nezávislá promûnná.

between the age
and the group
dynamic’s process. In this
aspect I studied
a development
of two small
social groups in
time and made
their comparison.

OvlivÀování: V mé stati se tento pojem objevuje hlavnû ve v˘znamu pÛsobení skryt˘ch mechanismÛ nebo skupinov˘ch jevÛ, které
pÛsobí na závisle promûnnou, a tím na celkov˘ pohyb skupiny.
Skupinová dynamika: Hovoﬁí-li se o dynamice v kontextu skupin,
má se obecnû na mysli pohyb nebo v˘voj nûjak˘ch jevÛ. Setkáme
se také s tvrzením, Ïe dynamika je soubor procesÛ probíhajících ve
spoleãensk˘ch skupinách v prÛbûhu jejich vzniku a trvání. Obvykle
b˘vá pojem skupinové dynamiky definován jako „souhrn v‰ech
celkov˘ch vzájemn˘ch sil a protisil pÛsobících ve spoleãném, jiÏ
vytvoﬁeném sociálním prostﬁedí ve skupinû“2). Jde o fakt, Ïe stav
vztahÛ, interakce a komunikace ve skupinû není stál˘, stabilní,
n˘brÏ dynamick˘ a Ïe do nûho lze urãit˘m zpÛsobem zasahovat.
Míra koheze a tenze ve skupinû je v této stati chápána jako závisle
promûnná. Pro úãely této stati bude skupinová dynamika pﬁedstavovat pﬁedev‰ím hybné síly ve vztahu koheze a tenze podmiÀující
urãit˘ jev.
Malá sociální skupina: Podle Hartla (1998) pﬁedstavuje skupina
seskupení osob, které spojuje urãit˘ znak. Sociologick˘ slovník ji
vysvûtluje jako jakékoli lidské seskupení. Pﬁívlastek malá je zde
vyjádﬁen vzájemnou bezprostﬁední sociální interakcí. Hartl chápe
malou skupinu jako takovou, v níÏ se ãlenové osobnû znají.
Nejãastûji okolo 30 osob. Sociální je nejãastûji cokoli, co se nûjak˘m
zpÛsobem t˘ká lidské spoleãnosti a vztahÛ mezi lidmi.V kontextu
této stati vymezuji tento pojem jako skupiny, které jsou tvoﬁeny
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lidmi, kteﬁí se navzájem znají, komunikují mezi sebou (tváﬁí v tváﬁ) a mají urãit˘ spoleãn˘ cíl. ZároveÀ tam existují relativnû stabilní vymezení pozic a rolí (struktura skupiny)
a ãlenové respektují normy daného spoleãenství, které pﬁedstavují pravidla regulující
meziosobní vztahy a prÛbûh spoleãn˘ch ãinností. Malá sociální skupina je pﬁíznaãná
i tím, Ïe vzájemné vztahy mezi jejími ãleny jsou bezprostﬁední a jedná se o prostﬁedí, ve
kterém jsou tyto vztahy i vysoce intimní. Jedním zajímav˘m znakem mal˘ch sociálních
skupin je proces, kdy se jedinec promûÀuje v osobnost a individuum v individualitu.
Stáﬁí skupiny: Tento pojem chápu jako délku existence skupiny.Vûk vztahuji k frekvenci setkávání a zároveÀ zohledÀuji délku jednotliv˘ch sezení kaÏdé skupiny.

2.1 Vypl˘vající dílãí hypotézy
Z tohoto pojetí mi vyplynuly dvû dílãí hypotézy:
Ve srovnání v˘voje skupinové dynamiky tak, jak ji v této stati chápu, dojde k v˘raznûj‰ímu a rychlej‰ímu posunu u skupiny A, tedy skupiny mlad‰í.
U skupiny, která spolupracuje déle (v mém pﬁípadû skupina B), bude znatelná vy‰‰í
koheze neÏ u skupiny, která je pomûrnû nová (skupina A).

3 SKUPINOVÁ DYNAMIKA
Skupinová dynamika pﬁedstavuje ve‰keré dûní ve skupinû a je tvoﬁena mnoha rozdíln˘mi prvky, které na ni v rÛzné míﬁe a závislosti pÛsobí. Skupina disponuje nejrÛznûj‰ími charakteristikami, které mají vliv na skupinové dûní. Jednotlivé prvky skupinové
dynamiky jsou navzájem tûsnû spjaty a spolupÛsobí v neustálé interakci.V této stati se
zamûﬁím na nûkolik nejdÛleÏitûj‰ích prvkÛ – krajní sociometrické role, kohezi, tenzi
a stáﬁí skupiny, ale pro úplnost je tﬁeba alespoÀ v krátkosti zmínit ostatní v˘znamné
faktory, které na dûní ve skupinû pÛsobí. Skupinová dynamika je charakteristick˘m
znakem kaÏdé sociální skupiny.Vzniká zahájením ãinnosti skupiny a s jejím ukonãením
také zaniká. MÛÏeme konstatovat, Ïe bez dynamiky by skupina nebyla skupinou. Pro
kaÏdou sociální skupinu jsou charakteristické spoleãné cíle, normy, vzájemné vztahy
mezi jedinci a rozdíly v sociálním postavení jedincÛ ve skupinû. Do procesu dynamiky
lze i zasahovat a podle potﬁeby ho ovlivÀovat. Skupinovou dynamiku podnûcují konstruktivní a destruktivní projevy ãlenÛ skupiny vypl˘vající z jejich pozic a rolí, projevování emocí, reakcí a tendencí, charakteristické názory, postoje a styly chování. Osobnû
to shledávám jako velice zajímavé, a proto se zamûﬁuji právû pﬁedev‰ím na onu soudrÏnost a napûtí ve skupinû. Individuální rozdíly a rozmanité charakteristiky pﬁíslu‰níkÛ ve
skupinû se stávají souãástí skupinov˘ch procesÛ a vytváﬁejí ve skupinû sloÏité interakãní a vztahové vzorce.A právû to ãiní ze skupinové práce dynamick˘ proces.
3.1 DÛleÏité prvky skupinové dynamiky
Skupinová atmosféra – ta vyjadﬁuje pﬁevládající náladu ve skupinû, emocionální
ovzdu‰í, klima skupiny. Skupinová atmosféra je velice dÛleÏit˘m faktorem skupinového
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Ïivota. Pojem atmosféra vyjadﬁuje situaãní emoãní naladûní. Kollárik ji chápe jako
„relativnû stabilní a emocionální naladûnost, ve které se spojují nálady lidí, jejich du‰evní proÏívání, vztahy jednoho k druhému, k práci a k obklopujícím událostem“3).
Atmosféru ve skupinû bychom mohli chápat dokonce i jako pﬁíãinu sdruÏování. âlovûk
od skupiny oãekává pﬁedev‰ím usnadnûní své sociální existence a zdroj pozitivních
emocí.Atmosféra ve skupinû se vyvíjí stejnû tak, jako se vyvíjí skupina sama, proto mÛÏe
b˘t relativnû stabilní, anebo na druhou stranu dosti promûnlivá. Mimo jiné záleÏí na fázi,
ve které se skupina právû nachází, a na momentální skupinové situaci.
Cíle a normy skupiny – cíle se zamûﬁují na vytyãen˘ skupinov˘ úkol a jsou povaÏovány za aspiraãní úroveÀ skupiny. Normy jsou pro skupinu soubor nepsan˘ch pravidel,
hovoﬁí o tom, co je pro skupinu správné a co nesprávné. Mohou se vztahovat v˘hradnû
k dûní ve skupinû, ale pﬁípadnû i na dûní mimo ni. Cíle skupiny bychom mohli charakterizovat jako úkoly, na které se skupina soustﬁedí. Cíle jsou skupinové tehdy, akceptuje-li
je alespoÀ vût‰ina ãlenÛ. Cíle mal˘ch sociálních skupin mohou b˘t soustﬁedûny jak na
vnûj‰í úkol (mimo skupinu), tak i na jednotlivce ve skupinû a na interakce (uvnitﬁ
skupiny). Pokud se ve skupinû nedûje nic pro dosaÏení vytyãeného cíle, stává se existence skupiny velice problematickou a mÛÏe se s velkou pravdûpodobností rozpadnout. Normy pﬁedstavují systém pravidel, kter˘ zaji‰Èuje plynul˘ prÛbûh skupinov˘ch
ãinností a existenci skupiny vÛbec. Normy vycházejí ze skupinov˘ch cílÛ a hodnot
a zároveÀ ovlivÀují postoje a chování ãlenÛ skupiny. Normy jsou pro skupinu závazné
a urãují práva a povinnosti jejím ãlenÛm a ti jsou nuceni se skupinov˘m normám
podﬁídit. Jedinec, kter˘ tyto normy odmítá pﬁijmout, b˘vá sankcionován a dostává se do
pozice skupinového devianta. Pro dynamiku ve skupinû je dÛleÏit˘ i prvek tzv. odpadlíkÛ.To jsou lidé, kteﬁí ukonãí ãlenství ve skupinû z dÛvodu neschopnosti pﬁijmout
skupinové normy. Naopak lidé, kteﬁí normy dodrÏují, jsou skupinou odmûÀováni.
Tvorba podskupin – zde mÛÏe jít o dvojice, trojice i vût‰í poãet ãlenÛ, které nûco
specifického spojuje. Mohou si b˘t sympatiãtí, blízcí a mít spoleãné zájmy. Je nutné,
abychom se na tvorbu podskupin dívali stﬁízlivû a reálnû. Je témûﬁ zákonité, Ïe se
v kaÏdé skupinû vytvoﬁí podskupiny. Jejich tvorba mÛÏe ovlivÀovat i nûkteré dal‰í prvky
skupinové dynamiky. Dá se ﬁíci, Ïe ãím je skupina vût‰í, tím zﬁetelnûj‰í a silnûj‰í podskupiny vznikají.Ale s tendencí ‰tûpení skupin do men‰ích celkÛ se setkáme i skupin
mal˘ch. Pﬁi tvorbû podskupin dochází ke sdruÏování tûch ãlenÛ, kteﬁí si jsou urãit˘m
zpÛsobem blízcí, sympatiãtí, mají spoleãné zájmy, postoje a rozumí si. Jak jsem jiÏ ﬁekla,
tvorba podskupin je témûﬁ zákonit˘m prvkem skupinové dynamiky. Podskupiny vznikají
obzvlá‰È tam, kde je reÏim skupiny pomûrnû voln˘.Ale i jinak je témûﬁ nemoÏné tvorbû
podskupin zabránit.Velmi vhodn˘m prostﬁedím pro tyto podskupiny je hlavnû to, kde
dochází k nespokojenosti ãlenÛ se skupinovou atmosférou, s vedením nebo sloÏením
skupiny, tam, kde vût‰ina ãlenÛ nepﬁijme skupinové cíle a nehodlá se ﬁídit skupinov˘mi
normami. MÛÏe se stát, Ïe normy podskupiny jsou odli‰né od norem skupiny, a to vede
k vnitﬁnímu konfliktu ãlena obou celkÛ.
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Interakce a komunikace – interakce je chápána jako vzájemné aktivní pÛsobení,
ovlivÀování jedincÛ ve skupinû a komunikace je vzájemná v˘mûna v˘znamÛ mezi lidmi
pomocí konvenãních symbolÛ. Pojmy interakce a komunikace jsou si velmi blízké
a navzájem závislé. Komunikaci bychom mohli chápat jako urãitou podmnoÏinu interakce. Interakce je proces vzájemného sociálního kontaktu, kter˘ sestává z neverbální
komunikace stejnû tak jako verbální, „zahrnuje celou ‰kálu chování zúãastnûn˘ch osob
od pouhého kontaktu aÏ po duchovní vztahové komponenty, které pÛsobí, i kdyÏ s tím
druh˘m ãlovûkem jiÏ nekomunikujeme“4). Na základû interakcí se zaãínají formovat
jednotlivé skupiny. Nejzákladnûj‰ím jevem skupinové interakce je vzájemná pﬁitaÏlivost
anebo odpudivost mezi ãleny skupiny. Interakce také vede k urãité strukturalizaci ve
skupinû.Ve skupinû jsou kanály komunikace vytváﬁeny tzv. komunikaãní sítí.Ta souvisí
se strukturou skupiny a zároveÀ ji spoluvytváﬁí (ãlovûk, kter˘ v takové síti zaujímá
aktivní postavení, má i velkou ‰anci na to, aby se stal neformálním vÛdcem).
Projekce minul˘ch zku‰eností a vztahÛ do aktuálních interakcí – to je urãit˘ obrann˘
mechanismus neuvûdomovaného pﬁená‰ení subjektivních, popﬁ. podvûdom˘ch pﬁání,
motivÛ a pocitÛ na jiné osoby ãi situace. „Projekce je zvlá‰tním pﬁípadem mezilidské
komunikace, ve které dochází k neadekvátní generalizaci a k opakování minul˘ch
záÏitkÛ nepﬁimûﬁenû nové situaci.“5) V˘znam projekce pro skupinovou dynamiku spoãívá v tom, Ïe kaÏd˘ ãlen pﬁichází do skupiny se sv˘mi minul˘mi zku‰enostmi, které mají
podstatn˘ vliv na to, jak˘m zpÛsobem ãlovûk vnímá ostatní ãleny skupiny, jeho emocionální reakce a zpÛsob chování k nim.To, co jsme kdy zaÏili, má vliv na to, jak se budeme
v budoucnu chovat. Proto nereagujeme na ostatní ãleny skupiny jen podle toho, jak se
k nám chovají oni, ale zároveÀ na základû toho, jaké zku‰enosti v podobn˘ch situacích
máme. Do nové situace si tyto zku‰enosti promítáme. Znamená to, Ïe na ãlovûka nepÛsobí pouze reáln˘ podnût, ale také imaginární obraz, kter˘ se vytvoﬁí vlastním pﬁenosem
minulé zku‰enosti do aktuální situace. K pﬁenosu dochází vût‰inou nevûdomû.
Vedení skupiny – to by mûlo b˘t efektivní a produktem vzájemné interakce mezi
vedoucím, skupinov˘mi pﬁíslu‰níky a danou situací.VÛdce se objeví v témûﬁ kaÏdé
skupinû, nûkde je to vÛdce formální, jinde se jedná o vÛdce neformálního a v nûkter˘ch
skupinách pÛsobí oba zároveÀ.

3.2 Vlastní pojetí skupinové dynamiky z pohledu vybran˘ch faktorÛ
3.2.1 Koheze a tenze
Charakteristika koheze
Koheze neboli soudrÏnost souvisí s pﬁitaÏlivostí skupiny pro její ãleny. Je jedním
z velice dÛleÏit˘ch prvkÛ skupinové dynamiky.Velk˘ v˘znam jí je pﬁisuzován hlavnû ve
skupinách terapeutick˘ch, ale pracovat s ní mÛÏeme i v jin˘ch sociálních skupinách.
Obecnû uznávaná definice hovoﬁí o tom, Ïe koheze je v˘slednicí sil, které pÛsobí na
ãleny tak, Ïe chtûjí ve skupinû zÛstat a chtûjí ji udrÏet. Koheze je vlastností skupiny,
která se vytváﬁí tím, jak moc ãlenové skupiny proÏívají fakt, Ïe patﬁí k sobû. Zde mÛÏe
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dojít i k rozporu mezi vnímáním koheze celou skupinou a pocitem soudrÏnosti tak, jak
jej proÏívá kaÏd˘ jednotlivec ve skupinû.To znamená, Ïe nûkteﬁí jedinci mohou cítit
vût‰í soudrÏnost neÏ ostatní.Ti, kteﬁí ji skuteãnû proÏívají intenzívnûji, mají tendenci
skupinu podporovat, udrÏet a zapojovat se do spoleãn˘ch aktivit. Podle Kratochvíla
„vede koheze k uspokojování základní lidské potﬁeby bezpeãí a akceptace a zesiluje se
spoleãn˘mi záÏitky“6). Koheze je závislá hlavnû na náklonnosti a porozumûní mezi ãleny
skupiny. Souvisí s dÛvûrností mezi ãleny skupiny a se zráním skupiny se rozvíjí. âím
intenzívnûji a opravdovûji pﬁib˘vá dÛvûrné atmosféry, tím více narÛstá i koheze. âím je
skupina soudrÏnûj‰í, tím víc následnû inklinuje k odmítání tûch, kteﬁí se odchylují od
norem. Koheze umoÏÀuje snáze vyjadﬁovat pozitivní i negativní pocity. Nemusí v‰ak
nutnû znamenat, Ïe v‰ichni pﬁíslu‰níci skupiny jsou pﬁátelé.To vÛbec ne. Jde tam spí‰
o pocit, Ïe kaÏd˘ ãlovûk má ve své skupinû i své místo.Tak se vytváﬁí pocit jednoty
a tzv. my-ství.
Vlivy pÛsobící na kohezi a její dÛsledky ve skupinû
Nûkteﬁí autoﬁi poukazují hlavnû na ãas, kter˘ skupina potﬁebuje k tomu, aby v ní
první náznaky koheze vznikaly.A to nejen mnoÏství ãasu trávené pospolu ve skupinû,
ale také frekvence setkávání skupiny.V literatuﬁe se uvádí, Ïe ãlenové skupiny ji vnímají
jako potenciální zdroj k uspokojování sv˘ch osobních potﬁeb, ãlenové si navzájem
rozumûjí, vyhovují si a z toho plyne i ãinnost na skupinov˘ch aktivitách. Skupina propÛjãuje ãlenovi status a prestiÏ díky svému postavení v sociálním prostﬁedí. Kratochvíl
také hovoﬁí o nûkolika nejdÛleÏitûj‰ích prvcích, které ke kohezi pﬁispívají. Je to pﬁedev‰ím uspokojování osobních potﬁeb jedincÛ ve skupinû, vzájemná pﬁitaÏlivost ãlenÛ
skupiny, motivace a úsilí vedoucí ke ãlenství ve skupinû, pﬁátelská atmosféra, prestiÏ
skupiny, vliv skupinov˘ch aktivit, soutûÏení s jinou skupinou.A v neposlední ﬁadû prvek
udrÏující kohezi je také pﬁítomnost devianta ve skupinû.V kohezní skupinû se mÛÏeme
setkat pﬁeváÏnû s konstruktivnû projevovanou hostilitou. âlenové takové skupiny jsou
ochotni brát se navzájem váÏnû a pokraãovat v komunikaci, i kdyÏ se vytvoﬁí konfliktov˘ materiál. Proto, aby byl ãlen ochoten snést nepohodlí spojené s ﬁe‰ením konfliktÛ,
musí b˘t pro nûj skupina skuteãnû v˘znamná. Je velice dÛleÏité, aby docházelo k otevﬁenému projevení hostility, coÏ se právû v kohezních skupinách stává, jinak mohou
pﬁetrvávat nepﬁátelské postoje a ty práci se skupinou neulehãí. Z v˘zkumÛ také víme, Ïe
v uzavﬁené skupinû dochází k v˘znamnû vy‰‰í úrovni koheze neÏ ve skupinû otevﬁené.
O kohezi, soudrÏnosti jsem jiÏ ﬁekla dost a není pochyb o tom, Ïe je to prvek pozitivní, napomáhající skupinové dynamice, v˘voji a efektivitû skupiny vÛbec. Chci se ale
zmínit i o negativním dÛsledku koheze, a to koheze pﬁíli‰né.Tu bychom mohli mít i za
brzdu skupiny.Vyvíjí-li se skupina vyslovenû v narcistickém, na sebe soustﬁedûném
uzavﬁeném kruhu, je tento v˘voj charakterizován neÏádoucím, pﬁehnan˘m rÛstem
koheze, úpln˘m uzavﬁením skupiny do sebe a fatální orientací na sebe samu a vylouãením externího svûta.
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Tenze a její v˘znam pro skupinovou dynamiku
Stejnû tak jako koheze je i tenze nevyhnutelnû v˘znamná ve skupinové dynamice.
Tenze, neboli napûtí, je povaÏována za dynamizující faktor, kter˘ vede ãleny skupiny
k nespokojenosti a nutí ke zmûnû. I u tenze rozli‰ujeme intrapsychické (individuální)
proÏívání a proÏívání skupinové, pﬁiãemÏ se tyto dva prvky nemusí shodovat.Tenzi
mÛÏeme chápat jako vnitﬁní napûtí ãlenÛ vÛãi skupinû nebo skupinové situaci.Toto
napûtí mÛÏe b˘t charakterizováno úzkostí, strachem, hostilitou, agresivitou. Z toho je
vidût, Ïe tenze je v úzkém spojení s emocionalitou a s afekty, ale pﬁesto b˘vá proÏívána
racionálnû.Tenze vzniká zcela pﬁirozenû v kaÏdé skupinû. âím více interakcí a jejich
frekvencí, tím vzrÛstají i pocity sympatií, ale i pocity vzájemné agrese – i ty jsou v‰ak
známkou zainteresované pozornosti vÛãi skupinû.Tenze, jak jiÏ bylo ﬁeãeno, je vlastnû
konfrontace, nesympatie, kritika a konflikty ve skupinû.To v‰e nám mÛÏe pﬁipadat velmi
negativní.Av‰ak jen povrchnû, podíváme-li se hloubûji, zjistíme, Ïe nám to pﬁiná‰í
i velice dÛleÏit˘ materiál k poskytování zpûtn˘ch vazeb ve skupinû. Je-li souãasnû ve
skupinû pﬁítomna i dostateãná koheze, pak tenze usnadÀuje pochopení urãit˘ch nevhodn˘ch zpÛsobÛ chování, dostává se nám nadhledu a eventuálnû i potﬁebné osobnostní zmûny. Urãité mnoÏství tenze, napûtí ve skupinû je tedy nutné, aby byla skupina
efektivní. NeÏádoucí v‰ak je pﬁíli‰né zv˘‰ení hladiny tenze.To vede k neefektivitû
skupinové práce, neschopnosti cokoli vyﬁe‰it a skupina se pro ãleny stává odpudivou.
âlenové si na nûco neustále stûÏují a hádají se. Kratochvíl pí‰e, Ïe uÏiteãnost tenze ve
skupinû mÛÏe b˘t shrnuta do nûkolika bodÛ. ¤íká, Ïe tenze je hybnou silou vedoucí
jedince ke zmûnû a dále je dÛleÏit˘m aspektem pro umûní verbalizovat negativní
pocity.
Vznik tenze a její pﬁíãiny
Celková tenze ve skupinû je dána jednak samotn˘mi skupinov˘mi situacemi, které
ãasto pﬁiná‰ejí mnoho tenzních momentÛ pro jednotlivce ve skupinû, a jednak samotn˘m vnitﬁním napûtím a dispozicemi k nûmu u kaÏdého úãastníka skupinového dûní.
Tenze vzniká ve skupinû zcela pﬁirozenû a je vyvolávána uÏ i takovou prostou skuteãností, Ïe pﬁi uspokojování osobních potﬁeb musí brát kaÏd˘ ãlen ohledy na nûkoho
jiného, musí akceptovat odli‰né názory, postoje, poÏadavky a chování. Jen tím, Ïe se
ãlovûk musí podrobit skupinov˘m normám a adaptovat se na nû, je kaÏd˘ ãlen frustrován a omezován.To vede k vytvoﬁení antipatií, zlosti, nepﬁátelství a agresivitû ve skupinû. NejdÛleÏitûj‰í pﬁíãiny vzniku tûchto pocitÛ ve skupinû zesumarizoval KoÏnar. Jako
podstatn˘ zdroj skupinové tenze chápe rozdíly mezi jednotliv˘mi pﬁíslu‰níky skupiny,
zejména etnické, intelektové, rodinné i v˘chovné. Dále je to rivalizace mezi ãleny
o specifickou roli ve skupinû,o pﬁízeÀ vedoucího skupiny.Také samotná autoritativní
charakteristika vedoucího skupiny mÛÏe vést ke znaãné tenzi. Nûkteﬁí ãlenové se
neumûjí anebo nechtûjí podﬁídit. Neurãitost dûní a nedostatek struktury ve skupinû
zvy‰uje hladinu tenze a napûtí. Odpor ke zmûnû ãinnosti ve skupinû, kter˘ souvisí se
ztrátou urãit˘ch dosavadních jistot, strach pﬁed neznám˘m, obrana pﬁed vtaÏením do
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skupinové dynamiky a také obavy z v˘voje skupiny – to jsou dal‰í pﬁíãiny vzniku tenze.
V neposlední ﬁadû je to tvorba podskupin a jejich konfrontace se skupinou, pﬁíchod
nov˘ch, neznám˘ch ãlenÛ, zmûna vedoucího skupiny, coÏ ãlenové mohou chápat jako
ohroÏení stability, ochrany a bezpeãí.To je mnoho pﬁíãin vedoucích ke vzniku napûtí
mezi ãleny, mezi podskupinami anebo k vedoucímu ve skupinû.
Vzájemná souvislost mezi kohezí a tenzí
Jak koheze, tak tenze je pro skupinovou dynamiku nesmírnû dÛleÏitá. Pro mÛj v˘zkum
pﬁedstavuje vzájemn˘ vztah tûchto prvkÛ jev, kter˘m zde charakterizuji skupinovou
dynamiku. Nejsou to v‰ak prvky samy o sobû. Samotná koheze ve skupinû by nám
k niãemu nebyla.A stejnû tak je to s tenzí, sama o sobû je nev˘znamná pro práci se
skupinou. Co je ale velice v˘znamné, je onen vztah mezi kohezí a tenzí. Koheze, soudrÏnost, a tenze, napûtí, v‰ak nejsou protikladné pojmy. Opakem koheze je nesoudrÏnost
a opakem tenze je uvolnûní. Kohezi pokládáme za faktor stabilizující a tenzi za faktor
dynamizující.V kontextu skupinové dynamiky si je mÛÏeme pﬁedstavit jako protisíly, ale
obû mají v˘znam jen, jsou-li v dynamické rovnováze. Je velmi dÛleÏité udrÏovat kohezi
i tenzi na takovém stupni, kter˘ je pro skupinu Ïádoucí. Pﬁíli‰ vysoká koheze zpÛsobuje
nezdravou zaujatost skupinou, ãlenové se v ní cítí dobﬁe, ale tyto pocity jsou chápány
jako neupﬁímné. U takové skupiny dochází k minimální komunikaci s lidmi z vnûj‰ího
svûta. Naopak koheze pﬁíli‰ nízká zpÛsobuje pﬁemíru tenze ve skupinû. Je-li tenze
v skupinû tedy pﬁíli‰ silná a dlouhodobá a není-li kompenzována emoãní podporou
a kohezí, dochází ke snaze ãlenÛ o únik ze skupiny. âlenové ji pociÈují jako nepﬁátelskou. Negativní dÛsledky má v‰ak i pﬁíli‰ nízká hladina tenze.Tenze musí b˘t proto
vyvaÏována a kompenzována dostateãnû silnou emoãní podporou a kohezí ve skupinû.
3.2.2 Pozice a role ve skupinû
Pozice je vlastnû umístûní jedince ve skupinû, je to poloha v systému spoleãensk˘ch
funkcí. Pozice urãuje, jak˘ spoleãensk˘ status jedinec ve skupinû zastává. Status je dán
právy a povinnostmi jedince, jeho hodnotou a prestiÏí. KaÏd˘ ãlovûk se v Ïivotû ocitá na
nûkolika pozicích v rÛzn˘ch skupinách souãasnû a s kaÏdou z nich se spojuje jeho role.
Postavení jedince ve skupinû obvykle odhadujeme na základû celkového pﬁijímání nebo
odmítání ostatními ãleny skupiny. Role pﬁedstavuje urãitá pravidla chování, které se od
lidí oãekává na základû jejich pozic. Role je uplatÀována nejen v rámci vnûj‰ího (pozorovatelného) chování, ale vztahuje se i k proÏívání a cítûní. I pﬁesto, Ïe jednu roli mÛÏe
zastávat nûkolik lidí, není daná role nikdy stejná. Role je charakteristická zvlá‰tními
osobnostními znaky jedince. Role jsou ãlenÛm pﬁiﬁazovány skupinou. Od kaÏdého
takového ãlena je oãekáván urãit˘ zpÛsob chování, za kter˘ je následnû buì odmûÀován nebo sankcionován. Mezi jednotliv˘mi rolemi, které ãlovûk zastává, mohou existovat
i rozpory. Identifikace s rolí není nikdy úplná. Pro skupinovou dynamiku je velice
dÛleÏité uvûdomûní si a poznání vlastní skupinové pozice a pochopení role, kterou ãlen
ve skupinû zastává.
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Kategorizace rolí
Nejznámûj‰í rozdûlení základních skupinov˘ch rolí pochází od Moréna a jeho sociometrie.V té je vymezována pﬁedev‰ím role hvûzdy ve skupinû.Tato role je povaÏována za
vÛdcovskou roli. Hvûzda je vÛdcem z pohledu obliby a popularity ve skupinû. Jako
hvûzdy b˘vají obvykle voleny osoby veselé, nekonfliktní, pﬁátelské, vtipné, inteligentní,
schopné a spoleãenské. Druhou v˘znamnûj‰í rolí v rámci sociometrie je ãerná ovce
neboli outsider.Takovou roli nese ãlovûk, kter˘ je pro skupinu nezajímav˘ anebo neoblíben˘, vyvolávající konflikty, lhostejn˘ ke skupinû i jejím ãlenÛm, nepﬁátelsk˘ a odmítan˘.
Existuje mnoho dal‰ích zpÛsobÛ ãlenûní rolí a ty jsou podle Yaloma neomezené
a zcela libovolné. Uveìme si jen pro zajímavost nûkolik dal‰ích rolí, se kter˘mi se
mÛÏeme ve struktuﬁe skupiny setkat: moralista (vÏdy má pravdu), obûtní beránek (proti
nûmu je smûrována potlaãovaná agrese), ‰a‰ek (ten baví skupinu na svÛj úãet), a dále je
to napﬁ. svÛdce, provokatér, samotáﬁ atd. Pro skupinovou dynamiku je vymezení rolí
Ïádoucí. Skupina potﬁebuje hlavnû vyváÏenou pﬁítomnost rozliãn˘ch typÛ lidí a jejich
chování.
3.2.3 V˘vojové fáze skupiny
KaÏdá sociální skupina je jedineãná a odli‰ná od skupiny druhé. Jedineãnost této
skupiny je urãena jejími ãleny, kteﬁí jsou tak, jako kaÏdá Ïivá bytost, unikátní. Pﬁesto ale
mÛÏeme shledat alespoÀ urãité podobnosti. KaÏdá i otevﬁená skupina prochází urãit˘m
charakteristick˘m v˘vojem. Pﬁesto jsou v˘vojové fáze nejvíce patrné a charakteristické
pﬁedev‰ím pro skupiny uzavﬁené.Velk˘ v˘znam zde má hlavnû rovnováha mezi kohezí
a tenzí.
KaÏdá skupina potﬁebuje ãas k tomu, aby dospûla k Ïádanému pocitu koheze. Pﬁed
tím, neÏ k tomu dojde, prochází jednotliv˘mi fázemi. Skupina nemusí nutnû procházet
jednotliv˘mi úseky v˘voje krok za krokem (nûkteré se vyvíjejí rychleji a jiné zase
pomaleji).V literatuﬁe se setkáváme s rÛzn˘mi poãty jednotliv˘ch fází v˘voje.Tak napﬁ.
Rogers (1974) popisuje 15 fází, na druhé stranû Höck (1976) hovoﬁí o tﬁech. Mezi
autory ãesk˘mi je nejãastûj‰í poãet stadií asi 5–7. Podle Riegra prochází kaÏdá uzavﬁená
skupina 7 etapami, které velice v˘stiÏnû popsal ve své knize „Loì skupiny“.Tyto fáze se
vztahují ke skupinám, které jsou ãasovû ohraniãeny. Mají dan˘ termín vzniku skupiny,
ukonãení skupiny a i samotná sezení skupiny jsou ãasovû omezená.

4 POUÎITÁ METODA A TECHNIKA
ZpÛsob zodpovûzení v˘zkumné otázky a ovûﬁení dílãích hypotéz je metoda vysvûtlení. M˘m zámûrem bylo vysledovat vliv pﬁítomnosti krajních sociometrick˘ch rolí (nezávislá promûnná) ve dvou v˘cvikov˘ch skupinách (analytická jednotka) na míru koheze
a tenze (závislá promûnná) ve skupinû a potaÏmo na skupinovou dynamiku. Dále jsem
se pokusila vysledovat, jak se tyto dvû závisle promûnné (koheze, tenze) skupinové
dynamiky vyvinuly v ãase (nezávisle promûnná). Stanovila jsem si pevn˘ ãasov˘ úsek
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mezi jednotliv˘mi mûﬁeními a porovnala mezi sebou dvû odli‰né v˘cvikové skupiny.
ZpÛsob, kter˘m jsem v˘zkum provedla, se soustﬁedí pﬁedev‰ím na proÏívání skupinového dûní „tady a teì“. Zji‰Èovala jsem celkovou citovou angaÏovanost jednotliv˘ch
studentÛ ke skupinû, jejich reálnou citovou odezvu vÛãi skupinû (neboli míru koheze
a tenze ve skupinû – pﬁedpokládám, Ïe sympatie budou zvy‰ovat míru koheze a naopak
antipatie budou zvy‰ovat míru tenze) a naopak vztah skupiny jako celku k jednotlivci –
celkovou i reálnou odezvu.
PouÏiji sociometrickou techniku, kterou získám rozloÏení krajních pozic ve skupinû.
KaÏd˘ student v dané skupinû obdrÏí seznam v‰ech pﬁítomn˘ch ãlenÛ a vedle kaÏdého
jména bude ‰kálovací stupnice od –5 do 0 pro emoce záporné (antipatie) a od 0 do 5
pro emoce kladné (sympatie). KaÏd˘ student oznaãí ty hodnoty podle toho, jak˘ vztah
ke konkrétnímu ãlovûku chová. U tohoto ãlovûka pak souãtem v‰ech hodnot záporn˘ch
emocí získáme hodnotu, kterou mÛÏeme oznaãit jako míru tenze (tu onen ãlovûk ke
své skupinû pociÈuje). Souãtem v‰ech hodnot kladn˘ch emocí získáme hodnotu, kterou
si pro své úãely oznaãím jako míra koheze daného ãlena ke skupinû.Tyto hodnoty pak
porovnám mezi jednotliv˘mi skupinami a také jejich v˘voj v ãase (druhou ãást v˘zkumu provedu u stejn˘ch skupin o nûkolik t˘dnÛ pozdûji). Stejn˘ postup provedu z pohledu skupiny (v‰ech pﬁítomn˘ch ãlenÛ) na jednoho konkrétního ãlovûka. Získám pak
míru sympatií a antipatií, kterou skupina k tomuto ãlovûku chová. Souãtem hodnot
koheze a tenze pak získám reálnou citovou odezvu.A souãtem absolutních hodnot
získám celkovou citovou angaÏovanost.

5 CHARAKTERISTIKA ZKOUMAN¯CH SKUPIN
Pro svÛj v˘zkum jsem si zvolila dvû v˘cvikové skupiny, které v rámci v˘uky pÛsobily
na UJEP, FSE v Ústí nad Labem. Obû skupiny jsou polootevﬁené.
První v˘cviková skupina, pro na‰e úãely ji naz˘váme skupinou A, se scházela za
úãelem tréninku ﬁe‰ení krizov˘ch situací. Byl to kurs, do kterého se studenti hlásili
dobrovolnû. Majoritní zastoupení zde mûly hlavnû Ïeny.V dobû v˘zkumu byl v celé
skupinû jen jeden muÏ, obvykle zde v‰ak b˘vají dva. PﬁestoÏe jeden z nich nebyl fyzicky
pﬁítomen, vliv na skupinovou dynamiku zajisté má. Pﬁítomno bylo ve skupinû celkem
12 ãlenÛ a ti byli sloÏeni ze studentÛ 2. a 3. roãníku. StudentÛ ze 2. roãníku v‰ak byla
nadpoloviãní vût‰ina.V dobû, kdy jsem v˘zkum dûlala, se studenti scházeli jiÏ druh˘
mûsíc, a to kaÏd˘ t˘den na dobu 90 minut. Nutno podotknout, Ïe ãlenové skupiny se
mezi sebou moc dobﬁe neznali. Docela dobrá úroveÀ vzájemné znalosti byla mezi
studenty tﬁetího roãníku.Ti se znají o jeden rok déle neÏ studenti druhého roãníku, coÏ
je v pﬁípadû zkoumání skupinové dynamiky dost podstatné. Studenti druhého roãníku
se v daném období znali asi jen jeden a pÛl roku a neproÏili toho spolu je‰tû tolik, co
studenti tﬁetího roãníku. Je‰tû ménû se mezi sebou znali zvlá‰È studenti druhého a zvlá‰È
studenti tﬁetího roãníku, a tak jiÏ na první pohled byly patrné dvû základní podskupiny.
Skupinu vedl jeden vedoucí – muÏ.
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Skupina druhá, pro nás skupina B, se skládala ze 17 studentÛ. I zde byly Ïeny zastoupeny ve vût‰ím mûﬁítku neÏ muÏi (4 muÏi, 13 Ïen). Studenti se scházeli na v˘cvik
sociálních dovedností.Tento kurs byl povinn˘ a skupina se skládala v˘hradnû ze studentÛ druhého roãníku. Na rozdíl od skupiny A se tito lidé v dobû v˘zkumu scházeli jiÏ ‰est
mûsícÛ.V dobû mého v˘zkumu si tedy ãlenové nebyli cizí a jistû se mezi sebou znali
lépe neÏ ve skupinû A. Skupina se také scházela kaÏd˘ t˘den na dobu 120 minut. První
4 mûsíce vedla tuto skupinu dvojice vedoucích, a to dvû Ïeny. Pak se studenti navzájem
prostﬁídali a kaÏd˘ t˘den vedla skupinu dvojice studentÛ, pﬁiãemÏ formální vedoucí tam
slouÏily jako supervize..

6 POPIS ZJI·ËOVÁNÍ DAT
6.1 Vysledování krajních sociometrick˘ch rolí (hvûzdy, outsideﬁi) u obou
skupin
Pﬁi mûﬁení citové odezvy a angaÏovanosti skupiny vÛãi jednotlivci jsem zjistila, kteﬁí
z pﬁítomn˘ch ãlenÛ byli terãem nejvy‰‰ího ãi naopak nejniÏ‰ího hodnocení u emocí
pozitivních i negativních. Získala jsem reálnou citovou odezvu a zároveÀ celkovou
citovou angaÏovanost. Na základû tûchto hodnot jsem mohla vypozorovat ãlena skupiny, kter˘ byl hodnocen vysoce celkovou citovou angaÏovaností a zároveÀ získal vysoké
ohodnocení, co se t˘ãe pozitivních emocí.Takového ãlovûka jsem charakterizovala jako
hvûzdu. Na druhou stranu ãlovûka, kter˘ byl vysoce hodnocen jak na ‰kále záporn˘ch
emocí, tak celkové citové angaÏovanosti, jsem charakterizovala jako outsidera. DÛleÏitá
je kombinace hodnocení konkrétních emocí a zároveÀ celkové angaÏovanosti.To
vypovídá o tom, Ïe dan˘ ãlovûk je skupinou vnímán. Je zdrojem konstruktivních ãi
destruktivních aktivit, které jsou pro dynamiku velmi dÛleÏité. Pﬁítomnost tûchto ãlenÛ
s vysokou mírou hodnocení pak vypovídá o vlivu na skupinovou dynamiku.Tyto hodnoty hovoﬁí o tom, Ïe pﬁítomnost hvûzdy ve skupinû pÛsobí kladnû na v˘‰i koheze a naopak pﬁítomnost outsidera má znaãn˘ vliv na prohlubování tenze.Tyto dvû krajní
pozice jsem identifikovala v obou skupinách v obou ãástech v˘zkumu. Jedin˘ rozdíl byl
v tom, Ïe krajní sociometrické role obsadili ve dvou ãástech v˘zkumu u skupiny A rÛzní
lidé. U skupiny B to byli v obou pﬁípadech ãlenové stejní.Ve stejném duchu jsem
zjistila, Ïe ãlenové ve skupinû A, kteﬁí jsou studenty tﬁetího roãníku, byli hodnoceni
pozitivnûji neÏ studenti stejné skupiny druhého roãníku.To se v‰ak pﬁi druhé ãásti
v˘zkumu nepotvrdilo. Chápu to jako posun skupiny v ãase k postupnému bourání
hranic mezi podskupinou studentÛ rÛzn˘ch roãníkÛ a k lep‰ímu vzájemnému poznávání.A potvrzuje se také dílãí hypotéza o v˘raznûj‰ím posunu vybran˘ch prvkÛ skupinové
dynamiky u skupiny novûj‰í.
6.2 Zachycení míry koheze a tenze ve skupinách
Anal˘zou sebran˘ch dat po první ãásti v˘zkumu (citová angaÏovanost a odezva
jedince vÛãi skupinû) jsem u jednotliv˘ch ãlenÛ skupiny A i B získala hodnoty, které na
první pohled naznaãovaly, Ïe v tomto smûru je v obou skupinách vy‰‰í koheze neÏ
tenze. Zjistila jsem, pro které ãleny je skupina dÛleÏitá a pro které nikoli. Seãetla jsem
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v‰echny hodnoty u emocí pozitivních a vydûlila je poãtem ãlenÛ ve skupinû (pﬁi
manipulaci s tûmito absolutními ãísly je velice dÛleÏité uvûdomit si poãet pﬁítomn˘ch
ãlenÛ). Získala jsem urãitou v˘‰i koheze na jednotlivce. âíslo jako takové mi mnoho
neﬁeklo, dÛleÏitá je moÏnost porovnání.Teprve ve srovnání se stejn˘mi hodnotami
u druhé skupiny bude mít toto ãíslo nûjakou vypovídací hodnotu.To samé jsem udûlala
pro emoce záporné a získala míru tenze.
Celková koheze (A) = 33,2
Celková koheze (B) = 46,2
Celková tenze (A) = 23,2
Celková tenze (B) = 23,6
Je vidût, Ïe koheze ve skupinû B je znatelnû vy‰‰í neÏ ve skupinû A.Tenze je témûﬁ na
stejné úrovni.To podporuje mou teorii, Ïe studenti ve skupinû B se mezi sebou znají
více, jelikoÏ se scházejí o 5 mûsícÛ déle a ve skupinû jsou pouze studenti druhého
roãníku.To v‰e vidím jako pﬁíãinu vy‰‰í koheze ve skupinû. Pro mne je ale dÛleÏit˘
pﬁedev‰ím vztah tûchto promûnn˘ch a jeho vliv na celkové dûní ve skupinû. âím se
hodnoty koheze i tenze ve skupinû blíÏí, tím je jejich vztah vyrovnanûj‰í a tím je skupinová dynamika vyváÏenûj‰í. MÛÏeme tedy ﬁíci, Ïe pﬁi prvním mûﬁení je skupinová
dynamika vyváÏenûj‰í, a tím dynamiãtûj‰í u skupiny A, tedy skupiny novûj‰í. U skupiny
B znatelnûji pﬁevládá koheze, která mÛÏe mít za dÛsledek utlumení aktivit v této skupinû, a tím pokles skupinového dûní.V druhé ãásti mûﬁení vy‰ly hodnoty sympatií a antipatií ãlenÛ ke skupinû takto:
Celková koheze (A) = 29,1
Celková tenze (A) = 15,1
Celková koheze (B) = 46
Celková tenze (B) = 23,7
Celková koheze i tenze u skupiny A znaãnû klesly. MoÏnou pﬁíãinu vidím v tom, Ïe se
na sezení se‰el znaãnû men‰í poãet ãlenÛ neÏ v pﬁede‰lém v˘zkumu. Naopak u skupiny
B zÛstaly hodnoty u obou promûnn˘ch témûﬁ stejné jako pﬁed nûkolika t˘dny.To, podle
mého názoru, mÛÏe svûdãit o stabilních vztazích mezi jedinci ve skupinû.

7 ZJI·TùNÉ POZNATKY A JEJICH INTERPRETACE
Základním cílem mého v˘zkumu bylo zjistit, zda existuje vliv pﬁítomnosti krajních
sociometrick˘ch rolí a stáﬁí skupiny na její skupinovou dynamiku, kterou jsem definovala, jako vyváÏen˘ vztah koheze a tenze ve skupinû. Nejprve jsem díky sociometrické
‰kálovací technice vysledovala krajní role v kaÏdé skupinû. Zjistila jsem, Ïe sociometrické role, kter˘mi se zab˘vám, byly terãem jak pozitivního, tak i negativního hodnocení
ostatními skupinov˘mi ãleny.To chápu jako vysokou celkovou angaÏovanost skupiny
vÛãi ãlenÛm, kteﬁí jsou nositeli tûchto rolí. Dále to vypovídá o tom, Ïe tito ãlenové jsou
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bohat˘m zdrojem podnûtÛ a také hlavním zdrojem soudrÏnosti i napûtí ve skupinû.
Myslím si, Ïe právû díky tûmto ãlenÛm získává skupinové dûní svou dynamiãnost.Tím
byla zodpovûzena první ãást mé v˘zkumné otázky. Pﬁítomnost extrémních sociometrick˘ch rolí skuteãnû mÛÏe ovlivÀovat skupinovou dynamiku. Díky dvûma ãástem chronologického mûﬁení jsem mûla moÏnost zjistit, jak se vztah závislé (skupinová dynamika)
a nezávislé promûnné (pﬁítomnost hvûzdy a outsidera) vyvinul v ãase. Na základû sv˘ch
poznatkÛ mohu konstatovat, Ïe délka pÛsobení skupiny má urãit˘ vliv na kohezní ãi
tenzní prostﬁedí ve skupinû. Domnívám se, Ïe v˘znamnûj‰í posun ve skupinové dynamice se projevil u skupiny mlad‰í. BohuÏel to ale nemohu dokázat, jelikoÏ jsem v druhé
ãásti v˘zkumu u této skupiny nezískala relevantní data. Skupina se tehdy se‰la v nepﬁimûﬁenû malém poãtu a to ovlivnilo v˘sledky mého mûﬁení.To souvisí s odpovûdí na
mou první dílãí hypotézu. Zde jsem oãekávala, Ïe míra koheze a tenze se bûhem v˘voje
posune více u skupiny mlad‰í.Tato hypotéza se tedy ani nepotvrdila, ani nevyvrátila.
Skupina B skuteãnû v obou ãástech v˘zkumu získala témûﬁ úplnû stejné hodnoty, av‰ak
u skupiny A jsem vzhledem ke sloÏení nezískala objektivní data. O druhé dílãí hypotéze
ale mohu prohlásit, Ïe se potvrdila.V té jsem pﬁedpokládala, Ïe skupina B bude pﬁedstavovat vy‰‰í kohezi, jelikoÏ spolupracuje déle.Toto tvrzení se v mém mûﬁení potvrdilo.
V˘poãtem jsem zjistila, Ïe skupina A skuteãnû dosáhla znatelnû niÏ‰ích hodnot koheze
neÏli skupina B, která spolupracuje déle.
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Problematika sociálnû

Abstrakt:
Pﬁedkládaná
staÈ se zamûﬁuje
na lokalitu
Zlat˘ch Hor
a pokou‰í se
celkovû vystihnout specifika
této oblasti,
centrem zájmu
je analyzovat
vybran˘ sociální
problém a obsáhnout aspekty
s ním související.
Teoreticky se
zde zab˘vám
sociálnû patologick˘mi jevy
a jejich pﬁíãinami, vãetnû
faktorÛ, které
ovlivÀují jejich
vznik, a dále
zpÛsoby jejich
prevence.
Pozornost je
vûnována základní ‰kole
a roli uãitele
v Ïivotû dûtí ve

patologick˘ch jevÛ na Zlatohorsku
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The problems of social
pathological phenomenons in Zlatohorsko
Úvod
StaÈ se zamûﬁuje na problematiku sociálnû patologick˘ch jevÛ
mezi Ïáky základních ‰kol, pﬁiãemÏ pozornost bude vûnována jedné
konkrétní základní ‰kole na Jesenicku.
V posledních pûti letech je moÏné v celém Jesenickém okrese
pozorovat zhor‰ující se stav v oblasti sociálnû patologick˘ch jevÛ
mezi dûtmi a mládeÏí.Toto tvrzení dokládá pﬁedev‰ím pohled do
statistik pocházejících aÈ uÏ od základních ‰kol nebo Oddûlení
sociální prevence, protidrogového preventisty ãi policie. Dochází
pﬁedev‰ím k nárÛstu drogového experimentování, závislostí, krádeÏí
a útûkÛ z domova. Situaci lze nazvat alarmující, pﬁedev‰ím proto, Ïe
se neustále pozvolna zhor‰uje a podle mého názoru preventivní
aktivity neodpovídají souãasnému stavu. Dokonce to vypadá, jako
by zde absentovaly jakékoliv preventivní aktivity a programy.Tuto
problematickou situaci mají moÏnost sledovat pﬁedev‰ím pedagogové, kteﬁí pﬁijdou dennodennû do kontaktu s dûtmi a mlad˘mi lidmi,
a právû proto jsou to oni, kdo nejãastûji upozorÀuje na negativní
projevy a celkovou „krizi“ v rodinách a v˘chovû.
Zamûﬁím se na malé pﬁíhraniãní mûsteãko Zlaté Hory, protoÏe
jsem zde mûla sama moÏnost pozorovat zhor‰ující se situaci a zajímalo by mne, jak se uãitelé, potaÏmo základní ‰kola, kterou reprezentují, coby subjekt prevence s-p jevÛ, k této problematice stavûjí.
Ve Zlat˘ch Horách základní ‰kola uÏ del‰í dobu upozorÀuje na
alarmující situaci a apeluje na radní mûsta a sociální instituce, aby
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v této oblasti zaãaly vyvíjet nûjakou preventivní aktivitu. Uãitelé
hovoﬁí o tom, Ïe rodiãe pﬁestávají mít zájem o voln˘ ãas sv˘ch dûtí
a zpÛsob, jak˘m ho tráví, kdyÏ pak dojde k problému, mají tendenci
obviÀovat ze ‰patné v˘chovy ‰kolu. Znát názory, postoje a pohledy
pedagogÛ v oblasti pﬁíãin a prevence s-p jevÛ je velmi dÛleÏité,
protoÏe (jak uÏ jsem se zmínila v˘‰e) tráví s dûtmi hodnû ãasu,
pomûrnû dobﬁe znají je i prostﬁedí, ve kterém Ïijí, a proto mohou
pomoci pﬁi tvorbû úãinn˘ch preventivních programÛ.
Práce má smûﬁovat k objasnûní a rozpoznání základních problémov˘ch okruhÛ z oblasti s-p jevÛ mezi ‰kolou povinn˘mi dûtmi,
a vytvoﬁit tak prostor pro konstrukci vhodn˘ch preventivních
aktivit v dané oblasti. MÛÏe usnadnit práci sociálním kurátorÛm,
streetworkerÛm a dobrovolníkÛm v sociální oblasti pﬁi snaze
„rozjet“ urãit˘ program sociální prevence. Závûry a poznatky práce
mohou b˘t tedy v reálu vyuÏity pﬁi návrhu vhodné intervence
v oblasti s-p jevÛ ve Zlat˘ch Horách, jako napﬁíklad pﬁi rozvoji
volnoãasov˘ch aktivit (nástin centra volného ãasu pro dûti a mládeÏ apod.).
Práce je strukturována do tﬁí hlavních ãástí.V první se teoreticky
zaobírá základními pojmy a vyvozením dílãích otázek. Druhá je
vûnována metodologii celého v˘zkumu.Tﬁetí obsahuje v˘klad
získan˘ch poznatkÛ.V závûru jsou nakonec shrnuty nejdÛleÏitûj‰í
poznatky.

Základní otázka
Práce si klade za cíl zodpovûdût tuto otázku: „Jak vnímají uãitelé
Základní ‰koly ve Zlat˘ch Horách pﬁíãiny sociálnû patologick˘ch
jevÛ mezi Ïáky a prevenci tûchto jevÛ?“
Pojmy a dílãí otázky
Základní pojmy, na které se ve stati zamûﬁím, vycházejí z hlavní
v˘zkumné otázky. Jedná se o: sociálnû patologické jevy a jejich
pﬁíãiny a vnímání tûchto jevÛ uãiteli, prevence s-p jevÛ (úrovnû
a subjekty prevence) a pohled uãitelÛ na prevenci, Základní ‰kola
ve Zlat˘ch Horách a její Ïáci v perspektivû uãitele (role uãitele
a jejich postoj k prevenci) a Zlaté Hory (o lokalitû, její specifika,
v˘hody a nev˘hody).
Pojmy jsou pro potﬁeby práce definovány takto:
Sociálnû patologické jevy u ÏákÛ základní ‰koly – jedná se o svou
povahou nezdravé, nenormální a obecnû spoleãensky neÏádoucí
jevy (Kapr a kol., 1997) u dûtí a mlad˘ch lidí, kteﬁí jsou ‰kolou
povinní.V této práci se zamûﬁuji pﬁedev‰ím na delikvenci a zneuÏíSOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004
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vání návykov˘ch látek dûtmi a mládeÏí, pﬁíãiny jejich vzniku a prevenci2).
Prevence s-p jevÛ – v této práci je prevence chápána jako ãinnost
smûﬁující k pﬁedcházení urãit˘m negativním jevÛm (popsány v˘‰e).
Koncept sociální prevence je obsaÏen ve vûcném zámûru o sociální
pomoci, kde se rozli‰ují druhy ãi úrovnû prevence v závislosti na
typu adresáta, respektive cílové skupiny (Bednáﬁová, 1998). Úrovnû
prevence – ve smyslu pﬁedcházení v˘‰e popsan˘m neÏádoucím
jevÛm, druhy prevence – primární, sekundární a terciární – a subjekty prevence na rÛzn˘ch úrovních. PﬁiãemÏ vycházím z teorie, Ïe
základní ‰kola je jedním z elementárních subjektÛ na lokální (resp.
obecní) úrovni, kter˘ uÏívá Minimálních preventivních programÛ
jako zásadního nástroje prevence s-p jevÛ.
Vnímání pﬁíãin s-p jevÛ uãiteli – jak se uãitelé stavûjí k pﬁíãinám,
které povaÏují za nejdÛleÏitûj‰í a nejãastûj‰í, jak˘ na nû mají názor
a pﬁedstavu o nich.
Vnímání prevence s-p jevÛ uãiteli – stejnû jako u pﬁíãin s-p jevÛ,
jaké mají povûdomí o prevenci, názor na ni a její úãinnost, jak se
o ni zajímají.
Základní ‰kola ve Zlat˘ch Horách – ‰kola zamûstnává 28 uãitelÛ
a nav‰tûvuje ji 528 ÏákÛ, podporuje i mimo‰kolní volnoãasové
aktivity, je zde ﬁada rÛzn˘ch krouÏkÛ a ‰kolní klub, kter˘ supluje
centrum volného ãasu pro dûti a mládeÏ.
Zlaté Hory – pﬁíhraniãní mûsto se 4 500 obyvateli, s vysokou
nezamûstnaností a ‰patnou dopravní obsluÏností. Celkové nepﬁíli‰
pﬁíznivé Ïivotní podmínky se odráÏejí i v procentu v˘skytu rÛzn˘ch
sociálních patologií mezi místními obyvateli.
Dílãí v˘zkumné otázky byly postupnû vyvozeny ze základní
v˘zkumné otázky:
– Které s-p jevy pozorují uãitelé u sv˘ch ÏákÛ nejãastûji?
– Mají pedagogové povûdomí o nejãastûj‰ích pﬁíãinách tûchto
negativních jevÛ?
– Jak jsou uãitelé informováni o moÏnostech prevence na Z·
Zlaté Hory?
– Jakou roli by podle nich mûla hrát základní ‰kola v oblasti
prevence?
– Jakou roli by mûl hrát pedagog v Ïivotû dítûte?
– Jak by mûl pÛsobit v oblasti prevence?
– Jaká jsou specifika zvolené lokality v oblasti s-p jevÛ?

SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

PROBLEMATIKA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ.../J. JAKUBÍKOVÁ

studentské
PRÁCE

Metodika práce
Metodou v˘zkumu je zde metoda porozumûní, protoÏe se snaÏím
pochopit a odhalit, jak a proã uãitelé základní ‰koly vnímají s-p jevy,
jejich pﬁíãiny a prevenci ve Zlat˘ch Horách. Strategie v˘zkumu je
orientována kvalitativnû a k technikám, které jsou zde vyuÏity, patﬁí
pﬁípadová studie, sekundární anal˘za dat a rozhovory podle návodu.
Techniky v˘zkumu – pﬁípadová studie a sekundární anal˘za dat
pracují s údaji pocházejícími ze statistik rÛzn˘ch sociálních a jin˘ch
institucí – napﬁ. Oddûlení sociální prevence, protidrogov˘ preventista, Policie âR. Zde se zamûﬁím na data t˘kající se delikvence dûtí
a mládeÏe a zneuÏívání návykov˘ch látek. Dal‰í technikou budou
kvalitativní rozhovory podle návodu, provádûné s pedagogy.Tento
typ rozhovorÛ umoÏÀuje zjistit subjektivní teorie a pohledy respondentÛ.V rozhovorech budou vyuÏity operacionální otázky, rozdûlené do tﬁí základních okruhÛ. Rozhovor pomocí návodu mi umoÏní
uspoﬁádat otázky podle své úvahy a pﬁizpÛsobovat formulace
otázek a jejich poﬁadí podle situace a toho, jak se rozhovor vyvíjí,
pﬁesto ale budu moci rozhovory provést dostateãnû strukturovanû.
V˘sledná zji‰tûní budou tedy snadno vzájemnû srovnatelná a vyhodnotitelná.
Data získaná sekundární anal˘zou budou konfrontována s informacemi pocházejícími z rozhovorÛ s uãiteli. Na základû dílãích
závûrÛ plynoucích z jednotliv˘ch strategií vytvoﬁím celkov˘ pohled
na situaci v oblasti s-p jevÛ u ÏákÛ základní ‰koly a navrhnu dal‰í
moÏné kroky sociální prevence.
Jednotka zkoumání je tvoﬁena uãiteli základních ‰kol, jednotka
‰etﬁení zahrnuje uãitele Základní ‰koly ve Zlat˘ch Horách.
ZpÛsob v˘bûru – rozhovory byly provedeny s osmi uãiteli této
Z·.Vzhledem k tomu, Ïe ve ‰kole je zamûstnáno celkem 28 pedagogÛ, tvoﬁí vzorek jednu tﬁetinu. Pût uãitelÛ bylo z prvního stupnû, tﬁi
z druhého. Nejedná se o plnû reprezentativní vzorek, protoÏe ﬁada
uãitelÛ, kteﬁí byli osloveni za úãelem rozhovoru, zájem nemûla.
Rozhovory byly provádûny s uãiteli, kteﬁí se o oblast s-p jevÛ
zajímají, a proto také mûli zájem se mnou hovoﬁit. Z toho plyne
urãité zkreslení v tom smyslu, Ïe se mi napﬁíklad pﬁíli‰ nepodaﬁilo
zjistit, jaká je úroveÀ informovanosti uãitelÛ o moÏnostech prevence. Dále byl v˘zkum ovlivnûn i tím, Ïe mnozí uãitelé mne osobnû
znají a uãili mne. Pﬁesto se domnívám, Ïe takto získané informace
mi mohou poskytnout dobr˘ obraz toho, jak uãitelé Z· ve Zlat˘ch
Horách vnímají pﬁíãiny a prevenci s-p jevÛ, a poskytnout celkovû
dobr˘ vhled do lokální situace.
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Operacionalizace – dílãí v˘zkumné otázky byly dále operacionalizovány do otázek,
které jsem následnû vyuÏila v rozhovorech s uãiteli. Operacionalizované otázky byly
rozdûleny do tﬁí základních okruhÛ, zji‰Èujících pohled pedagogÛ na to, co je pﬁíãinou
vzniku s-p jevÛ, jaké mají povûdomí a informace o prevenci a jaká by mûla b˘t role
uãitele v této oblasti. Ke kaÏdému okruhu byl vytvoﬁen dílãí závûr, na jejichÏ základû
pak bude zodpovûzena hlavní v˘zkumná otázka v závûreãném shrnutí poznatkÛ celé
práce.

Základní poznatky a dosaÏená zji‰tûní
Poznatky a zji‰tûní plynoucí ze sekundární anal˘zy dat a pﬁípadové studie
– Prostﬁednictvím dat plynoucích ze sekundární anal˘zy se pokou‰ím popsat a naãrtnout základní charakteristiky zvolené lokality a stav v oblasti s-p jevÛ a vyvodit moÏné
implikace související s tím, zda a proã zde uãitelé nahlíÏejí na s-p jevy urãit˘m specifick˘m zpÛsobem.

Popis lokality
Zlaté Hory jsou malé pﬁíhraniãní a podhorské mûsteãko, nacházející se na severu
âeské republiky, v tzv. Západním Slezsku u hranic s Polskem. Mají 4 499 obyvatel,
pﬁiãemÏ pouze 4 026 Ïije ve Zlat˘ch Horách, zbytek ob˘vá osady patﬁící k mûstu.
Mûsto patﬁí mezi sociálnû velmi slabé oblasti s vysokou nezamûstnaností a mal˘m
poãtem pracovních pﬁíleÏitostí. Nezamûstnanost se dlouhodobû pohybuje okolo 20,8 %
(V˘roãní zpráva..., 2002). Pracovní pﬁíleÏitosti jsou velmi omezené, v minulosti mûlo ve
mûstû velkou tradici hornictví a textilní prÛmysl.V hornictví pracovalo zhruba 50 %
muÏÛ, podobn˘ podíl Ïen pak v textilní prÛmyslu. Obojí je nyní v likvidaci a úpadku.
Velká ãást místních obyvatel je nucena za prací dojíÏdût, coÏ se t˘ká pﬁedev‰ím muÏÛ,
kteﬁí v t˘dnu opou‰tûjí rodiny a jezdí za prací do vût‰ích mûst (tento stav sk˘tá velk˘
prostor pro vznik sociálních patologií, o nichÏ jsem hovoﬁila v pﬁedcházející ãásti práce.
MuÏi opou‰tûjí rodiny, dûti zÛstávají pouze s matkami a lze ﬁíci, Ïe jim chybí muÏská
autorita spojená s „pevnûj‰í rukou“).
V poslední dobû také nastává „odliv“ mlad‰í generace, vût‰ina mlad˘ch lidí z dÛvodu
nedostatku pracovních pﬁíleÏitostí také odchází za prací, popﬁ. vy‰‰ími v˘dûlky do mûst
(toto se t˘ká více osob, jeÏ dosáhly stﬁedo‰kolského nebo vysoko‰kolského vzdûlání). Jak
uvedla pracovnice místní matriky, obyvatelstvo mûsta stárne, porodnost zde klesla a je
nízká, coÏ odpovídá celorepublikovému trendu. SniÏuje se také poãet vzdûlan˘ch lidí.
Podnikatelsky lokalita pﬁitaÏlivá není, protoÏe je dopravnû velmi ‰patnû obsluÏná.
Jediná podnikatelská ãinnost, které se zde daﬁí, je provoz restaurací a potravin (restaurace tûÏí z vysoké nezamûstnanosti a slouÏí jako vyplnûní volného ãasu, prodej potravin,
zvlá‰tû tvrdého alkoholu, je v˘hodn˘ díky zájmu PolákÛ).V blízkosti mûsta se nachází
hraniãní pﬁechod do Polska.
Vlakové a autobusové spojení s mûstem Jeseník (b˘valé okresní mûsto, nyní povûﬁen˘
úﬁad III. stupnû) je pomûrnû dobré.
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Zástavba mûsta odpovídá historickému v˘voji, v centru jsou spí‰e ãinÏovní domy
v pﬁízemí s obchody, okolo rodinné domky a vilky, okruh uzavírá sídli‰tû a nová zástavba
rodinn˘ch domkÛ. ¤ada budov, které chátrají a jsou ve velmi ‰patné stavu, sk˘tá „útoãi‰tû“ dûtem a mládeÏi experimentujícím s drogami.
Ve mûstû je jedna základní, dvû mateﬁské a jedna umûlecká ‰kola. Kulturní vyÏití
obyvatel je také na nízké úrovni, která v‰ak odpovídá skladbû obyvatelstva. Místní
obyvatelé z vût‰í ãásti o kulturu v podobû divadla ãi kina zájem nemají, staãí jim televizní produkce.
Celkovû bych situaci a prostﬁedí hodnotila jako zhor‰ující se, pro mladé a perspektivní lidi naprosto nemotivující k tomu, aby zde zÛstávali a zakládali rodiny.
Nízká sociální a vzdûlanostní úroveÀ obyvatelstva celkovû pﬁispívá k nárÛstu v˘skytu
sociálnû patologick˘ch jevÛ mezi dûtmi.

Situace v oblasti sociálnû patologick˘ch jevÛ v lokalitû, tak jak ji hodnotí
odpovídající instituce
K problematick˘m jevÛm na základû zpráv rÛzn˘ch institucí (MûÚ Zlaté Hory – odbor
sociálních vûcí, Oddûlení sociální prevence Jeseník, okresního protidrogového koordinátora, Policie âR a dal‰ích) patﬁí delikvence a experimentování s drogami a situaci zcela
neodpovídající aktivity v oblasti prevence dan˘ch jevÛ.
Odbor sociálních vûcí na MûÚ Zlaté Hory uvedl, Ïe v souãasné dobû registruje
55 dûtí, které jsou zde vedeny z rÛzn˘ch dÛvodÛ, nejãastûji se jedná o sociální slabost
rodiny a neschopnost dûti dostateãnû zabezpeãit. Od tûchto materiálních problémÛ
a celkového nemotivujícího rodinného prostﬁedí se pak odvíjejí dal‰í problémy spojené
nejãastûji s delikventním jednáním (krádeÏe, niãení cizího majetku – viz údaje Policie
âR) (Zpráva Odboru sociálních vûcí MûÚ Zlaté Hory, 2002).
Preventista Policie âR uvedl, Ïe podle názoru instituce, kterou zastupuje, je v lokalitû
relativní klid oproti minul˘m obdobím. Hlavním dÛvodem je, podle této instituce, Ïe
jeden z autoritativních vÛdcÛ part páchajících trestnou ãinnost je zﬁejmû ve v˘konu
trestu odnûtí svobody.V loÀském roce byly hlavním problémem drogy a jejich v˘roba
spojená s krádeÏemi a padûláním.Ve mûstû (nemá ani 5 000 obyvatel) byly bûhem pÛl
roku odhaleny dvû v˘robny pervitinu, kter˘ navíc nebyl urãen k bûÏnému prodeji, ale
k vlastní potﬁebû závislé komunity místních. Odhadem dnes v˘robny stále existují,
poãet nelze blíÏe urãit. Problémem je kumulace dûtí a hlavnû mladistv˘ch okolo v˘roben, a tím moÏnost prvních experimentÛ s drogami a vytváﬁení závislosti.
Dal‰ím problémem, kter˘ tato instituce uvádí jako markantní, je v této sociálnû velmi
slabé oblasti, Ïe právní vûdomí obyvatel je na velmi nízké úrovni. ¤ada osob, jeÏ byly
policií kontaktovány z rÛzn˘ch dÛvodÛ, nemûla vÛbec tu‰ení, Ïe nûkteré vûci jsou
protizákonné.
Problém v˘skytu tûchto negativních jevÛ je propojen také s oblastí prevence – zde
vidí hlavní problém v nefungující spolupráci s místní základní ‰kolou, podle preventisty
odmítá spolupracovat. Na nabídku souboru pﬁedná‰ek pro dûti o kriminalitû apod. ‰kola
opakovanû nereaguje. Byl jí také nabídnut program AJAX3), kter˘ instituce povaÏuje za
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velmi dobr˘ nástroj prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ u dûtí, zde v‰ak také nenastala Ïádná odezva.
Podle odhadu preventisty je v rámci okresu procentuální podíl na drogové problematice z 50–60 % zastoupen mladistv˘mi, dûti tvoﬁí cca 20 %, zbyl˘ch 30 % jsou ostatní
uÏivatelé.
Policie âR, okresní ﬁeditelství v Jeseníku, mi poskytlo údaje o v˘voji v oblasti trestné
ãinnosti páchané dûtmi (nezletil˘mi) a mlad˘mi lidmi do osmnácti let vûku (mladistv˘mi) za poslední tﬁi roky. BohuÏel jimi vedené statistiky mají takovou formu, Ïe není
moÏno z nich získat data vztahující se pﬁímo a jen ke Zlat˘m Horám. Preventista PâR mi
ale sdûlil, Ïe trestná ãinnost zlatohorsk˘ch dûtí a mládeÏe se na celkové okresní trestné
ãinnosti podílí 30 % ve v‰ech pﬁípadech. Uvedl, Ïe jediné, co pﬁevy‰uje prÛmûr v okrese, je trestná ãinnost spojená s drogami, ale zde nebyl schopen procentuálnû vyjádﬁit
míru podílu (Zpráva preventisty Policie âR, okresní ﬁeditelství Jeseník, 2002).
Kurátor pro dûti a mládeÏ Oddûlení sociální prevence Okresního úﬁadu v Jeseníku,
pod nûjÏ Zlaté Hory spadají, poskytl data z rejstﬁíkÛ, které kaÏdoroãnû zpracovává pro
potﬁeby tohoto úﬁadu.V jejich databázi mne pﬁedev‰ím zajímaly trestné ãiny dûtí a mladistv˘ch, které byly ﬁe‰eny s kurátorem, pﬁestupky spojené s alkoholem a drogami
a pﬁestupky na úseku dopravy. Zajímalo mne také, kolik dûtí z ﬁe‰en˘ch pﬁípadÛ ve
Zlat˘ch Horách se vyskytuje v tûchto pﬁípadech opakovanû – sloupec dûti s opakovan˘mi poruchami chování.
Z údajÛ lze odvodit, Ïe podle statistik této instituce dochází k mírnému poklesu
v oblasti sociálnû patologick˘ch jevÛ. Zajímavé je to, Ïe údaje o trestné ãinnosti dûtí
a mladistv˘ch nedosahují údajÛ ve statistikách PâR, i kdyÏ kurátor by mûl mít evidenci
o v‰ech tûchto pﬁípadech, protoÏe by se mûl podílet na jejich ﬁe‰ení. Zde se ãásteãnû
dostáváme k oblasti prevence, která zﬁejmû nefunguje tak, jak by mûla, a souãinnost
mezi institucemi není odpovídající.
Kurátoﬁi také kaÏdoroãnû vypracovávají zprávu o své ãinnosti a o problémech, kter˘mi se zab˘vají.V krátkosti cituji:
„V posledních tﬁech letech lze hovoﬁit o mírném poklesu v oblasti páchání trestné
ãinnosti, toto je zﬁejmû dÛsledkem zletilosti nûkter˘ch pachatelÛ, kteﬁí byli opakovanû
evidováni..., ...drogy podle na‰eho názoru mezi dûtmi stále jsou, ale z na‰eho pohledu
se nám jeví, Ïe uÏ to ve Zlat˘ch Horách není tak markantní..., ...zdá se, Ïe oblast Zlat˘ch
Hor je specifická tím, Ïe pﬁeváÏná vût‰ina delikventÛ páchá skutky opakovanû, máme
tedy vytvoﬁenu stálou klientelu..., ...dal‰ím typick˘m znakem Zlat˘ch Hor je, Ïe delikventi se rekrutují z neúpln˘ch rodin.“ (Zpráva o ãinnosti kurátora pro dûti a mládeÏ,
interní dokument, 2002.)
Dal‰í údaje jsou poskytnuty Okresním protidrogov˘m preventistou a mají pomoci
dokreslit pﬁedstavu o stavu sociálnû patologick˘ch jevÛ. Cituji ze zprávy Okresního
protidrogového preventisty o realizaci protidrogové politiky ve Zlat˘ch Horách:
„...postupnû dochází k odkr˘vání drogové scény a úspû‰nému odkr˘vání trestn˘ch
ãinÛ páchan˘ch v souvislosti s drogami (úspû‰ná akce policie pﬁi odhalení a zlikvidování v˘robny pervitinu), díky tomuto se podaﬁilo dostupnost drog ponûkud omezit. Zájem
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rodiãovské veﬁejnosti o ﬁe‰ení drogové problematiky se stále zv˘‰it nepodaﬁilo..., ‰kola
spolupracuje lépe – organizace napﬁ. zahajovacích schÛzek na poãátku ‰kolního roku
pro rodiãe, kde jsou tito objektivnû informováni o problému a jsou vyz˘váni ke spolupráci na prevenci, ...poptávka po preventivních aktivitách ve mûstû neodpovídá nabídce, která je v souãasnosti témûﬁ nulová.“ (Závûreãná zpráva za rok 2001 o realizaci
protidrogové politiky v okresu Jeseník.)

Základní ‰kola ve Zlat˘ch Horách
Jedná se o malou základní ‰kolu, kde ve ‰kolním roce 2002/2003 do lavic zasedlo 528
ÏákÛ v 21 tﬁídách, coÏ ãiní prÛmûr 25,1 Ïáka na tﬁídu.V kaÏdém roãníku jsou dvû tﬁídy
s v˘jimkou 4. a 7. tﬁíd, které jsou v roãníku po tﬁech. ·kola mi poskytla v˘roãní zprávu
o své ãinnosti, z které jsem vybrala následující informace:
V tomto ‰kolním roce je ve ‰kole zamûstnáno 28 uãitelÛ v celkovém úvazku 28,2, coÏ
ãiní pomûr 18,2 Ïáka na uãitele. Kvalifikovanost pedagogÛ je 86,2 %, aprobovanost
65,6 %. Kvalifikovanost i aprobovanost se dlouhodobû drÏí na stálé úrovni.Vûková
skladba pedagogÛ se momentálnû blíÏí ideálu, s rovnomûrn˘m rozloÏením v‰ech vûkov˘ch kategorií.Vûkov˘ prÛmûr uãitelÛ v tomto ‰kolním roce ãiní 41,4 roku. Pro ‰kolu je
patrná feminizace, Ïen je zde 22, muÏÛ pouze 6 (v‰ichni uãí na II. stupni).
PrÛmûrn˘ prospûch ÏákÛ ve ‰kole ãinil v minulém ‰kolním roce (2001/2002) 1,63
(první stupeÀ 1,36, druh˘ stupeÀ 1,90). Co se t˘ãe neomluven˘ch hodin, tak za minul˘
‰kolní rok jich bylo 174, v pololetí tohoto ‰kolního roku uÏ ‰kola eviduje okolo 80
neomluven˘ch hodin. Za ‰kolní rok 2001/2002 ﬁeditelka ‰koly udûlila 53 pochval, 18
dÛtek, 12 druh˘ch stupÀÛ z chování a 5 tﬁetích stupÀÛ z chování. Celkovû zpráva uvádí,
Ïe chování ÏákÛ se stále zhor‰uje, narÛstá agresivita mezi dûtmi a stále ãastûji dochází
k niãení ‰kolního majetku.
·kola je umístûna uprostﬁed sídli‰tû, v budovách ze 70. let, má novû zrekonstruovanou
tûlocviãnu, ‰atny a ‰kolní hﬁi‰tû, ze kterého byl vytvoﬁen multifunkãní sportovní areál,
coÏ sk˘tá prostor pro ãinnost mnoha sportovních zájmov˘ch krouÏkÛ.V tomto ‰kolním
roce byl novû otevﬁen ‰kolní klub, kter˘ má ãásteãnû suplovat nûjaké centrum volného
ãasu ãi podobné zaﬁízení.
398 ÏákÛ z 528 nav‰tûvuje nûkter˘ z krouÏkÛ, coÏ je pomûrnû vysoké ãíslo. Je v‰ak
také vidût, Ïe vût‰inu krouÏkÛ vedou opût uãitelé, a to nemusí v‰em ÏákÛm vyhovovat,
protoÏe nûkteﬁí to mohou povaÏovat za dal‰í pokraãování v˘uky. Zﬁejmû by bylo potﬁeba získat více vedoucích z ﬁad rodiãÛ, aby dûti nemûly pocit, Ïe se jedná opût o ‰kolu
(Pavlíková, 2002). I tak lze konstatovat, Ïe se ‰kola na prevenci negativních jevÛ podílí
vysok˘m procentem.
Vzhledem k tomu, Ïe ve mûstû Ïije celkem 764 dûtí a 528 z nich nav‰tûvuje místní
základní ‰kolu, mohou uãitelé této ‰koly pomûrnû dobﬁe vystihnou a popsat pﬁíãiny
vzniku sociálnû patologick˘ch jevÛ mezi nimi a také díky znalosti moÏností lokality
navrhnout vhodné preventivní postupy.

SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

121

studentské
PRÁCE

PROBLEMATIKA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ.../J. JAKUBÍKOVÁ

Dílãí shrnutí:
Shrnu-li to – stav v oblasti sociálnû patologick˘ch jevÛ podle místních institucí lze
povaÏovat za mírnû se zlep‰ující, nicménû nadále neuspokojiv˘.
V oblasti prevence aktivnû pÛsobí pﬁedev‰ím místní základní ‰kola prostﬁednictvím
organizace celé ﬁady zájmov˘ch krouÏkÛ. Dále Tûlov˘chovná jednota, která zﬁizuje
‰achov˘, stﬁeleck˘ a fotbalov˘ krouÏek.Aktivnû pÛsobí i oddíl Junáka.
Mûsto jako takové v souãasnosti aktivnû nevykonává Ïádné preventivní aktivity kromû
zﬁízení sociální komise pﬁi mûstském úﬁadû, dﬁíve bylo zapojeno do programu „Zdravé
mûsto“, nyní se aktivit tohoto projektu neúãastní. DÛm dûtí a mládeÏe nebo podobné
zaﬁízení ve mûstû uÏ osm let nefunguje. O zapojení do „Komplexního souãinnostního
programu prevence kriminality na místní úrovni“ zastupitelé mûsta neprojevili zájem,
nepﬁipravuje se tedy ani zﬁízení komise pro prevenci kriminality. Cel˘ tento stav mÛÏe
v˘znamnû ovlivÀovat pohled uãitelÛ na pﬁíãiny a prevenci s-p jevÛ, protoÏe jsou ovlivnûni celkov˘m dûním.
Informace plynoucí z rozhovorÛ s pedagogy
Shrnutí odpovûdí na první okruh otázek – stav v oblasti sociálnû patologick˘ch jevÛ na Zlatohorsku
Otázky tohoto okruhu se zamûﬁovaly na zji‰tûní toho, které negativní jevy povaÏují
uãitelé za nejãastûj‰í u sv˘ch ÏákÛ, zda a jakou mají pﬁedstavu o dûtech, které mají
sklony k sociálnû patologick˘m jevÛm, a kde vidí pﬁíãiny vzniku jevÛ. Jak se o toto
zajímají a jaká je jejich informovanost o problémech vyskytujících se mezi jejich Ïáky.
Odpovûdi mají pomoci vytvoﬁit obraz o vnímání pﬁíãin sociálnû patologick˘ch jevÛ
uãiteli na Základní ‰kole ve Zlat˘ch Horách.
Svá zji‰tûní budu dokladovat citacemi, které vystihují podstatné momenty v rozhovorech s respondenty.
Uãitelé mûli dobr˘ pﬁehled o v˘skytu negativních jevÛ mezi sv˘mi Ïáky, dokázali
pomûrnû dobﬁe a jednotnû vystihnout, které jevy jsou nejmarkantnûj‰í, i kdyÏ uãitelky
prvního stupnû uvádûly, Ïe nemají Ïádné pﬁímé zku‰enosti u sv˘ch ÏákÛ, kromû kouﬁení
cigaret. Co se t˘ãe negativních jevÛ, uãitelé tedy uvádûli následující:
„Tak urãitû je to kouﬁení, které se objevuje uÏ i u mal˘ch dûtí, u prvÀákÛ, u druhákÛ
a u tûch star‰ích, jako jen z doslechu, nûjaké drogy, Ïe uÏ asi nejãastûji ta marihuana...;
...obãas, kdyÏ je jich víc, tak i nájezdy na zahrádky a niãení, vandalismus, drobné krádeÏe.“ (tﬁídní uãitelka III. tﬁídy, 52 let) „Kouﬁení je asi nejzávaÏnûj‰í, dûti slíbí rÛzné vûci,
ale vyjdou ze ‰koly, zajdou za roh a kouﬁí...; ...spí‰ tu jsou takové ty jevy, Ïe dûcka
stra‰nû rády v‰echno niãí...; ...Ïe by mi nûkteré z dûtí pﬁi‰lo pod vlivem nebo tak, to ne.
Pouze to kouﬁení a agresivita spojená s niãením...; ...Ïe by tu byl nûjak˘ dealer, to je
blbost. Spí‰ to jsou nûjací star‰í, co uÏ ‰kolu opustili, a ti tûm mlad‰ím nûco dají.“ (tﬁídní
uãitelka II. tﬁídy, 57 let) „Samozﬁejmû cigarety, teda kouﬁení, nejen tabáku, ale taky
marihuany, pak je tu mezi dûtmi taky dost alkohol, dostávají se k nûmu brzo...; ...vyskytly se nám tu problémy i s tvrdou drogou..., ...bylo tu i nûjaké to ãichání.“ (tﬁídní uãitel
VII. tﬁídy, 29 let) „Kouﬁení...; ...potom taková jako kdyby nesná‰enlivost mezi sebou, ta je
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teda nejroz‰íﬁenûj‰í, agresivita mezi tûma dûtma urãitû.“ (tﬁídní uãitelka V. tﬁídy, 35 let)
„Já si myslím, Ïe to je zﬁejmû kouﬁení, alkohol, drogy..., ... ne, neregistruji jako ve svém
blízkém okolí, Ïe by jako se vyskytovalo, tuto zku‰enost budou mít asi na vy‰‰ím stupni.“ (tﬁídní uãitelka I. tﬁídy, 35 let) „Ano. Cigarety se tu bûÏnû mezi dûtmi pﬁedávají, mezi
star‰ími i ta marjánka. Star‰í spoluÏáci ty mlad‰í bûÏnû zasvûcují...; ...vedle tûch cigaret,
marjánky a pak ãichání nûãeho.“ (tﬁídní uãitelka IX. tﬁídy, 38 let)
Hodnocení situace v oblasti tûchto negativních jevÛ nebylo zcela jednotné, coÏ plynulo
pﬁedev‰ím z toho, Ïe uãitelky prvního stupnû se podle sv˘ch slov nedostávaly tak ãasto
do styku s negativními jevy, proto ãasto situaci hodnotily jen v rámci svého zúÏeného
pohledu. Celkovû jsem ale zjistila, Ïe uãitelé situaci vidí jako spí‰e zhor‰ující se:
„No tak ve ‰kole u tûchto mal˘ch ne, ale venku kdyÏ tak jako pokud jsou na tom
kluzi‰ti, tak to jsem jim vÏdycky hrozila...; ...ano, zhor‰ující, protoÏe jsem vidûla i tady
tﬁeÈáka si bafnout, takÏe urãitû zhor‰ující.“ (tﬁídní uãitelka IV. tﬁídy, 55 let) „Já si myslím,
Ïe tady na ‰kole je to teda lep‰í, neÏ to bylo. Jako v cel˘ch Zlat˘ch Horách, to bych si
netroufala ﬁíct“. (tﬁídní uãitelka II. tﬁídy, 57 let) „Pﬁed ‰kolou se dennû kouﬁí. PoÏívání
alkoholu nepozoruju...; ...mírnû se zhor‰ující.“ (uãitel II. stupnû, 29 let)
Uãitelé se v˘raznû zajímali a mûli pﬁehled o zázemí sv˘ch ÏákÛ, proto dokázali opût
pomûrnû jednotnû vystihnout, které faktory ovlivÀují a zapﬁíãiÀují vznik sociálnû
patologick˘ch jevÛ. Nejvût‰í problém vidûli v rodinách a potom ve zpÛsobech trávení
volného ãasu:
„No vypadá rÛznû, neﬁekl bych, Ïe vÏdycky jde jenom o nûjaké asociály, kolikrát právû
dûcka z dobﬁe situovan˘ch rodin, právû díky tomu, Ïe mají peníze...; ...já myslím, Ïe tady
je to hlavnû to, Ïe mají vyplnûn˘ odpoledne, krouÏky je nezajímají, rad‰i se jen tak
poflakujou, nuda je vede k tomu, Ïe dûlají to, co dûlají. Pak je tu taky ãasto záﬁn˘ pﬁíklad
v rodinách!“ (tﬁídní uãitel VII. tﬁídy, 29 let) „...nedá se pau‰alizovat. MÛÏe se jednat
o sociálnû nepﬁizpÛsobivé rodiny nebo také bohat‰í podnikající vrstvy.“ (uãitel II. stupnû, 29 let) „Já si myslím, Ïe to je prostû celkovû ten nedostatek toho citu.A navíc ony
nejsou zamûstnan˘, ony nejsou vedeny k Ïádné ãinnosti.“ (tﬁídní uãitelka II. tﬁídy, 57 let)
„No mám pﬁedstavu. Jsou to vût‰inou dûti vesmûs z rodin neúpln˘ch nebo z rodin, kdy ty
vztahy nefungují tak, jak by mûly.Ale jsou tam tﬁeba i dûti, no, jsou to vût‰inou rodiny,
kde, jejichÏ sociální úroveÀ je taková niÏ‰í, jo?...“ (tﬁídní uãitelka V. tﬁídy, 35 let)
Charakteristika dûtí, kterou uãitelé v rozhovorech poskytovali, je také odvozena od
toho, jak celkovû popisovali sociální zázemí problémov˘ch dûtí:
„Asi se jedná o dûti, o kter˘ch bych ﬁekla, Ïe jsou doma na obtíÏ, mají pocit ménûcennosti kvÛli nûãemu, tﬁeba právû kvÛli situaci v rodinû, obleãení...; ...nûkdy to mÛÏe b˘t
právû zase ta parta, která je podpoﬁí.“ (tﬁídní uãitelka IX. tﬁídy, 38 let) „...v souãasné
dobû já mám ve tﬁídû jednoho takového chlapeãka a tam si myslím, Ïe to jako je opravdu, Ïe to vychází z rodiny, kdy matka holduje mnoha jin˘m radostem neÏ tomu, aby
vychovávala dûti. Jsou ponechány samy sobû.“ (tﬁídní uãitelka III. tﬁídy, 52 let) „...ﬁeknu
si, co chce‰ po takov˘m dítûti, kdyÏ ono nemá doma co jíst, poﬁádnû, neví co jak, a ty
tady ve ‰kole chce‰, aÈ ti tﬁeba krásnû pí‰e nebo ãte nebo nûco, kdyÏ nemûl podmínky
pro to, aby to udûlal.“ (tﬁídní uãitelka IV. tﬁídy, 55 let)
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Dílãí závûr
Jak dokladuji na citacích, nejvût‰ím a nejãastûj‰ím problémem mezi Ïáky zlatohorské
základní ‰koly je kouﬁení tabáku a rané zku‰enosti s alkoholem, které se objevují uÏ
mezi dûtmi prvního stupnû. NejzávaÏnûj‰ím problémem je kouﬁení marihuany, obãasné
experimenty s léky, tûkav˘mi látkami, toto se vyskytuje spí‰e na druhém stupni. Uãitelé
uvádûli, Ïe k cigaretám se dûti ve ‰kole dostávají zcela bûÏnû, k jin˘m drogám spí‰e
ojedinûle. Jako zprostﬁedkovatelé zde hrají prim pﬁedev‰ím vrstevníci, party a star‰í
„kamarádi“. Problémem je také rostoucí agresivita dûtí vÛãi okolí a jejich sklony bezmy‰lenkovitû niãit cizí vûci a vandalismus, krádeÏe se objevují také, ale jde spí‰e „jen“
o ty drobné v obchodech. Pouze na prvním stupni byla patrná urãitá separace. Uãitelky
uvádûly, Ïe tyto jevy ﬁe‰í jen ojedinûle, témûﬁ s nimi nepﬁicházejí do styku apod., coÏ
vyvolávalo dojem, Ïe první stupeÀ je témûﬁ bezproblémov˘, ov‰em z dal‰ích odpovûdí
vyplynulo, Ïe to tak není. Uãitelé byli dobﬁe obeznámeni s problémy vyskytujícími se
mezi jejich Ïáky a mûli reálnou pﬁedstavu o tom, co mÛÏe b˘t jejich pﬁíãinou.
Shrnutí odpovûdí na druh˘ okruh otázek – oblast prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ
Tento okruh smûﬁoval ke zji‰tûní pohledu uãitelÛ na prevenci negativních jevÛ mezi
dûtmi – jejich Ïáky. Okruh má poskytnout informace o povûdomí uãitelÛ o moÏnostech
prevence, o tom, jak vnímají svou roli v preventivních aktivitách a celkové informovanosti uãitelÛ o moÏnostech prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ mezi dûtmi na základní ‰kole.
Celkovû je moÏné konstatovat, Ïe uãitelé mají k prevenci jako takové kladn˘ postoj
a povaÏují ji za dÛleÏitou a smysluplnou vûc, efektivnûj‰í neÏ represi, ale konkrétní
pﬁedstavu o prevenci (co to je, jaké jsou úrovnû a podoby) pﬁíli‰ nemají. Pokud jsem se
dotazovala na to, zda mají povûdomí o tom, jaké jsou úrovnû prevence, setkala jsem se
nejãastûji s rozpaãit˘mi aÏ vyh˘bav˘mi odpovûìmi (je pravda, Ïe se zase jednalo spí‰e
o uãitelky prvního stupnû):
„...je potﬁebná, potenciální problémové dûti potﬁebují, i kdyÏ se to nûkdy nezdá,
notorickou osvûtu v bûÏn˘ch vûcech. Myslím jako pﬁedvést jim model, jak má fungovat
normální rodina, jaké jsou role v rodinû, protoÏe nûkteré mají ze sv˘ch prostﬁedí velice
dûsné pﬁedstavy.“ (tﬁídní uãitelka IX. tﬁídy, 38 let) „No je potﬁebná, urãitû, vlastnû je to
dÛleÏitá vûc ve v˘chovû. DÛleÏité je ty dûti zabavit...; ...‰kola se tou organizací krouÏkÛ
zapojuje do prevence, ale do které úrovnû, to nevím.“(tﬁídní uãitelka I. tﬁídy, 35 let)
„NahlíÏím na ni jako na nutnou vûc!“ (tﬁídní uãitel VII. tﬁídy, 29 let) „Podstatná vûc, lépe
je pﬁedcházet. Urãitû my se musíme snaÏit nûco dûlat, ale hlavnû by se mûlo zaãít dûlat
nûco s tûma rodiãema. Jak ﬁíkám, my ty dûti ovlivníme ve ‰kole, ale kdyÏ pﬁijdou domÛ
a tam si mÛÏou dûlat, co chtûjí...; ...tak je v‰echno zbyteãné...; ...ano, o nûjak˘ch úrovních jsem snad nûco sly‰ela, nevím pﬁesnû.“ (tﬁídní uãitelka III. tﬁídy, 52 let)
Nabídku preventivních aktivit pro ‰koly obecnû uãitelé povaÏovali za ‰irokou. U adekvátnosti nabízen˘ch programÛ se uÏ ale lze pozastavit, tam názor nebyl tak jednotn˘.
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Problém efektivity prevence vidûli také v urãité nechuti právû problémov˘ch dûtí se
nûjak zapojit:
„Nabízí se, jako kaÏdá ‰kola urãitû nabízí spoustu krouÏkÛ pro voln˘ ãas... ve vût‰ích
mûstech jsou pﬁímo rÛzné domy mládeÏe...; ...nûjak jako globálnû ty programy... já
myslím, Ïe kaÏdá oblast, ve které ta ‰kola je, má svoje specifikum, jo? TakÏe nûjak to ﬁe‰it
globálnû, odnûkud shora, to asi nelze.“ (tﬁídní uãitelka V. tﬁídy, 35 let) „No myslím si, Ïe
nabídka je dost velká, na ‰kolu neustále chodí nûjaké materiály a pracuje se s nima.
Hlavnû by se mûl jako spí‰ organizovat ten voln˘ ãas dûtí...; ...vím, Ïe ve mûstû nejsou
Ïádné preventivní aktivity dûlané, napﬁíklad není tam Ïádné centrum volného ãasu
nebo tak nûco, ale myslím si, Ïe kdo má zájem, tak rÛzné sportovní organizace tady
jsou, i kdyÏ se musí platit.“ (tﬁídní uãitelka III. tﬁídy, 52 let) „...hlavnû je zabavit, po
uãitelích uÏ nemÛÏou chtít, abychom vedli víc krouÏkÛ... ‰kolní klub je tady... ty dûcka
kdyÏ si je vyberou a baví je, tak tam i chodí...; ...jenÏe oni mají takové nároky, které my
uÏ ani nejsme schopni plnit. Dûcka mají obrovské nároky a to, co my jsme schopni jim
nabídnout, je pak ani nebaví.“ (tﬁídní uãitelka I. tﬁídy, 35 let) „...moÏná to ví ti na tom
druhém stupni, ale pro první stupeÀ nebylo zatím jako nebo si neuvûdomuju, Ïe by
nûco bylo ...drogov˘ preventista existuje.“ (tﬁídní uãitelka IV. tﬁídy, 55 let)
O aktivním podílu v oblasti prevence uãitelé hovoﬁili jako individuální záleÏitosti,
pﬁiãemÏ tendence byla spí‰e k tomu, Ïe kaÏd˘ uãitel by mûl zváÏit, zdali je to dobré.
A i kdyÏ hodnû respondentÛ uvádûlo, Ïe by uãitelé mûli b˘t ponûkud mimo, Ïe v‰eho
moc ‰kodí, sami se alespoÀ ãásteãnû na preventivních aktivitách ‰koly podíleli:
„No, já si myslím, Ïe ani ne, Ïe bysme si od nich mûli odpoãinout a oni od nás taky
...ty dûcka se takhle neodváÏou, jako kdyÏ tady zaãal nov˘ klub ...se mnou by v Ïivotû
ne‰li tak, aniÏ bych je musela okﬁikovat, ale tam jako si dovolí.“ (tﬁídní uãitelka IV. tﬁídy,
55 let) „VÏdycky je lep‰í, kdyÏ to vede nûkdo jin˘, Ïe? Nûkdy pak mají pﬁístup jako
rychle si udûlat ten krouÏek a uÏ se honem pospíchá domÛ ... je lep‰í, kdyÏ je to odjinud, kdyÏ to vychází odjinud.A kdyÏ to nevychází, tak my jsem si vûdomi, Ïe to musíme
dûlat...; ...leÏí to na pﬁesycenosti, Ïe uÏ potom ani nesly‰í (dûti)...; ...podílím se na
Metodû dobrého startu, vedu taky zájmov˘ krouÏek.“ (tﬁídní uãitelka I. tﬁídy, 35 let)
„...dûtem by mûli vzorce chování urãovat rodiãe, ale uãitelé pochopitelnû taky...; ...v‰eho moc ‰kodí.“ (uãitel II. stupnû, 29 let)
Zku‰enosti uãitelÛ ze spolupráce s Oddûlením sociální prevence v Jeseníku, které by
se mûlo spolupodílet na organizaci prevence a ﬁe‰ení problémov˘ch situací, jsou celkovû neuspokojivé nebo Ïádné, coÏ také není pﬁíli‰ pozitivní a mÛÏe to b˘t signál ohlednû
‰patné propojenosti institucí, které by mûly aktivnû spolupracovat. Uãitelé druhého
stupnû mûli zku‰enosti negativní, na prvním stupni buì Ïádné, nebo rozpaãitû pozitivní, ale spí‰ se mi jevilo, Ïe to vychází z jakési neinformovanosti. Preventivní aktivity
v˘chovné poradkynû na základní ‰kole hodnotili velmi pozitivnû, u protidrogového
preventisty to bylo hor‰í, mnozí ani nevûdûli, kdo to je a co je náplní jeho práce:
„Kurátor je pﬁíli‰ mûkk˘! ...dá se dotlaãit tam, kam ãlovûk potﬁebuje. Souãinnost za
dostateãnou nepovaÏuji ... reakce nejsou pﬁíli‰ pruÏné. Kurátor si dává na ãas.“ (tﬁídní
uãitelka IX. tﬁídy, 38 let) „...nijak zvlá‰È dobrou, ﬁekl bych, Ïe by ta spolupráce mohla b˘t
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lep‰í ... jak jsem ﬁekl, mohlo by to b˘t lep‰í.“ (tﬁídní uãitel VII. tﬁídy, 29 let) „Tak já jsem
prozatím nic neﬁe‰ila, takÏe prozatím jako vÛbec nevím...; ...no, to by, to ti potom moÏná
ﬁekne paní Jobová, která je v té sociální komisi.Ta ti spí‰ jako toto ﬁekne.“ (tﬁídní uãitelka IV. tﬁídy, 55 let) „Poradkynû tady na základce je velmi dobrá, kvalitní pracovník, má
pﬁehled, toho protidrogového preventistu dûlá tady jeden uãitel, kter˘ ho dûlá druh˘
nebo tﬁetí rok, a jsem pﬁesvûdãena, Ïe se snaÏí.“ (tﬁídní uãitelka II. tﬁídy, 57 let) „...
s v˘chovn˘m poradcem se dá mluvit, pracuje, protidrogová prevence, tam si ani nûjak
nejsem jistá, kdo to dûlá.“ (tﬁídní uãitelka I. tﬁídy, 35 let)
Zajímav˘ byl pohled uãitelÛ, na konkrétní preventivní aktivity ‰koly. O Minimálním
preventivním programu hovoﬁili vesmûs jako o dobrém nástroji prevence, kter˘ je v‰ak
spí‰e formalitou a aktivnû se s ním nepracuje, vûdûli, Ïe nûco takového ve ‰kole existuje
nebo snad existovalo, ale konkrétnûj‰í informace o nûm nemûli. Jinak se celkovû shodovali v tom, Ïe dal‰ími nástroji nebo spí‰ hlavními nástroji, které ‰kola vyuÏívá k prevenci, je organizace zájmov˘ch krouÏkÛ a zﬁízení ‰kolního klubu:
(Pracuje ‰kola s Minimálním preventivním programem?) „...moc ne, není to pro nás
moc zásadní vûc ... pro mû je to spí‰ formalita, ale co je lep‰ího? ...teì tu máme zﬁízen
‰kolní klub a taky se hodnû roz‰íﬁila nabídka krouÏkÛ na základû toho, co chtûly dûti,
kdyÏ to bylo moÏné, vy‰lo se jim vstﬁíc.“ (tﬁídní uãitel VII. tﬁídy, 29 let) „To urãitû, to si
myslím, Ïe jo. Urãitû jo, protoÏe to tam teda nûco bylo ... ten ‰kolní klub teda mají, Ïe se
mohou aÏ do veãera tady jako b˘t.Velk˘ v˘bûr krouÏkÛ. Na nic jiného si momentálnû
nevzpomínám.“ (tﬁídní uãitelka IV. tﬁídy, 55 let) „Co vím, tak ano, i kdyÏ ho nepovaÏuje
zase tak za stûÏejní. Letos snad je‰tû vypracován nebyl..., nejsem si jistá, tohle dûlá
preventista...; ...samotn˘ program by nezmohl nic, ale zase je pravdou, Ïe loni obsahoval
urãité hodnocení, které ãlovûka dovedlo k tomu, Ïe si tﬁeba uvûdomil urãité potﬁeby
dûtí...; ...je to hlavnû velk˘ v˘bûr v zájmov˘ch krouÏcích, pak taky individuální nabídky
nûkter˘ch uãitelÛ na spoleãné trávení volného ãasu s tﬁídou.“ (tﬁídní uãitelka IX. tﬁídy,
38 let)

Dílãí závûr
Informovanost uãitelÛ o moÏnostech prevence se odvíjela od stupnû, na kterém uãili,
opût se objevovala tendence u uãitelek prvního stupnû k vytváﬁení jakési pﬁedstavy, Ïe
u nich se Ïádné závaÏné problémy nevyskytují, proto do preventivních aktivit nemusí
b˘t tolik zapojeny.Toto vyvolávalo dojem, Ïe zde nebyla správnû pochopena role uãitelÛ
I. stupnû v oblasti odpovûdnosti za v‰tûpování kvalitních hodnot sv˘m ÏákÛm. Celková
roztﬁí‰tûnost v pﬁedstavû prevence a moÏnostech pro základní ‰koly se podle mého
názoru odvíjí také z celkového pﬁístupu ‰koly k Minimálnímu preventivnímu programu,
kter˘ je zde brán jen jako formální záleÏitost, i kdyÏ nûkteﬁí uãitelé si jeho v˘znam
uvûdomovali.
Shrnutí odpovûdí na poslední okruh otázek – role uãitele v oblasti prevence
sociálnû patologick˘ch jevÛ
Poslední okruh se zamûﬁuje na osobu uãitele a jeho roli v oblasti prevence v souvis-
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losti s celkov˘m charakterem jeho práce.
Uãitelé svou roli v Ïivotû dítûte povaÏovali za v˘znamnou a chápali, Ïe mohou hodnû
ovlivnit, i kdyÏ podstatn˘ díl odpovûdnosti leÏí pouze na rodiãích. O modelovém uãiteli
se celkovû vyjadﬁovali takto:
„...urãitû odborník, ...b˘t vzorem, ...smsyl pro humor, ...v‰estrann˘..., ...mající respekt,
...dÛleÏitá je urãitá lidovost, jo a taky by mûl b˘t rozhodnû schopen vcítit se do dítûte.“
(tﬁídní uãitelka IX. tﬁídy, 38 let)
Práci s problémov˘mi dûtmi uãitelé hodnotili jako obtíÏnou, leã ne nemoÏnou, je
dÛleÏité snaÏit se dûti motivovat a projevovat zájem o jejich problémy, i kdyÏ ne vÏdy se
uãitel setká s pozitivní odezvou. Co se t˘ãe jejich aktivního zapojení do prevence
formou vedení krouÏkÛ, bylo moÏno vypozorovat, Ïe ti mlad‰í, snad je‰tû plní elánu,
mûli snahu nûjak˘ krouÏek vést, ti star‰í, snad uÏ chtûli mít svÛj klid, a proto uvádûli, Ïe
je nutné si od dûtí odpoãinout, coÏ by mûlo b˘t vzájemné:
(Je pro vás obtíÏné pracovat s problémov˘mi Ïáky.) „Ano, já..., je dost obtíÏné je nûjak
zaujmout.Teì tu je ‰kolní klub, kam ale ty problémov˘ právû nejdou...; ...ano, vedu
volejbal...; ...no není to úplnû nej‰Èastnûj‰í, ale ﬁeknûte mi kdo jin˘?“ (...by mûl vést
krouÏky) (tﬁídní uãitel VII. tﬁídy, 29 let) „...je velice sloÏitá ta práce (s problémov˘mi
dûtmi), musíme nad tûmi dûtmi hodnû pﬁem˘‰let, abychom se vlastnû do nich vÏili
a docela mû zajímá, co proÏívají...; ...já mám angliãtinu, no já mám krouÏkÛ pût, tﬁi
angliãtiny, metodu dobrého startu...; ...pokud toho uãitele to baví, dûlá to ze srdce, tak
je to správné. Pokud to dûlá ze zodpovûdnosti, Ïe chce pro ty dûti nûco pﬁipravit..., ...Ïe
to neudûlá nikdo druh˘, tak je to asi taky správné, ale asi uÏ to nejde prostû z toho
srdce.“ (tﬁídní uãitelka I. tﬁídy, 35 let) „...myslím si, Ïe ve ‰kole s nûma aÏ zas takov˘
problém není (problémov˘ma dûtma), ale chce to podrÏet i z té druhé strany, od rodiãÛ...; ...osobnû zastávám názor, pro ten voln˘ ãas by ty dûti mûly mít nûkoho jiného, neÏ
právû toho uãitele...; ...ne, já nevedu Ïádn˘ (krouÏek)“ (tﬁídní uãitelka III. tﬁídy, 52 let)
„...nûkter˘m dobrovolníkÛm jako prosím! Také jsem vedla del‰í dobu...; ...ne, teì uÏ dva
roky ne, ale vedla jsem neustále sv˘ch 25 let.; ...bysme si od nich mûli odpoãinout a oni
od nás taky.“ (tﬁídní uãitelka IV. tﬁídy, 55 let)

Dílãí závûr
Uãitelé zaujímají v Ïivotû dûtí dÛleÏitou roli a mûli by podle toho zvaÏovat svÛj
pﬁístup k nim a celkov˘ projev. U problémov˘ch dûtí se shodovali, Ïe práce s nimi je
obtíÏná, ale Ïe tato práce je v zájmu prevence nutná a Ïe je dÛleÏité snaÏit se zapojovat
i rodiãe, na kter˘ch by mûl podle uãitelÛ základní ‰koly leÏet také velk˘ díl zodpovûdnosti za v˘voj dûtí. Podíl na preventivních aktivitách, jako napﬁíklad vedení zájmov˘ch
krouÏkÛ, je ponûkud problematick˘ a názor uãitelÛ není jednoznaãn˘, rozhodnutí je
individuální, ale impulsem by nemûl b˘t jen pocit zodpovûdnosti nebo osobní profit.
Mlad‰í uãitelé mají spí‰e sklon podílet se aktivnû na prevenci.
Závûr
Celkovû mohu ﬁíci, Ïe uãitelé ve Zlat˘ch Horách pﬁíãiny vnímají intenzívnû, zajímají se
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o nû a mají pﬁehled o vyskytujících se sociálnû patologick˘ch jevech mezi sv˘mi Ïáky.
Jejich pohled potvrzuje, co se t˘ãe pﬁíãin tûchto jevÛ, data získaná sekundární anal˘zou
dostupn˘ch a relevantních statistik a dal‰ích materiálÛ institucí, jeÏ se zab˘vají sociálnû
patologick˘mi jevy mezi dûtmi. Situaci uãitelé hodnotí shodnû, jako mírnû se zhor‰ující.
Jsou ovlivnûni prostﬁedím, ve kterém Ïijí, a mají sklon k urãité stereotypizaci, co se t˘ãe
odvození pﬁíãin vzniku s-p jevÛ. Pokud jednou Ïáka oznaãí za problémového, „veze“ se
to s ním po celou dobu setrvání na Z·.
U prevence je to ponûkud slab‰í, zde informovanost vázne (pﬁedev‰ím u uãitelek
prvního stupnû), obecnû ale prevenci povaÏují za dÛleÏitou a potﬁebnou vûc. Svou roli
v ní vidí jako nutnou, av‰ak podle názoru vût‰iny by to tak b˘t nemûlo, coÏ se také
ãásteãnû shoduje s teoretick˘m konceptem práce, kdy rozhodnutí o aktivní úãasti
v oblasti prevence je individuální záleÏitostí kaÏdého uãitele jako osobnosti.
Zajímav˘m zji‰tûním, které zcela odporuje teorii o prevenci a preventivních aktivitách, je, Ïe základní ‰kola, jak vyplynulo z odpovûdí respondentÛ, vÛbec nepracuje
s Minimálním preventivním programem, pro uãitele to je jen formální záleÏitost, která
se aktivnû neaplikuje. Díky tomu, Ïe Základní ‰kola ve Zlat˘ch Horách povaÏuje
Minimální preventivní program za formalitu, je zde potom patrná roztﬁí‰tûnost
a malá informovanost uãitelÛ o tom, co ‰kola v oblasti prevence dûlá a co by dûlat
mohla.
Srovnáme-li údaje plynoucí ze sekundární anal˘zy dat o stavu v oblasti sociálnû
patologick˘ch jevÛ s daty plynoucími z anal˘zy rozhovorÛ s uãiteli, mÛÏeme usoudit, Ïe
uãitelé jsou dobﬁe informováni o nejzávaÏnûj‰ích problémech lokality a dokáÏí pomûrnû pﬁesnû urãit pﬁíãiny tûchto negativních jevÛ.V oblasti prevence mÛÏeme potvrdit, Ïe
jedinou aktivní sloÏkou na této lokální úrovni je právû ‰kola, která organizuje ﬁadu
zájmov˘ch krouÏkÛ, ãímÏ se snaÏí pﬁedcházet vzniku a nárÛstu sociálnû patologick˘ch
jevÛ.

Doporuãení na závûr:
Uãitelé hovoﬁili o tom, Ïe hlavní pﬁíãinou vzniku sociálnû patologick˘ch jevÛ ve
Zlat˘ch Horách je neuspokojivé rodinné zázemí problémov˘ch dûtí a nedostateãná
náplÀ ve volném ãase. Jedním z mnoha moÏn˘ch ﬁe‰ení by bylo organizovat intervenci
do problémov˘ch rodin a také zﬁízení centra volného ãasu v podobû klubu by pomohlo
mnohé vyﬁe‰it.
PouÏitá literatura:
BEDNÁ¤OVÁ, Z. Sociální prevence a sluÏby sociální intervence. Sociální politika 1998, ã.
5: str. 4–6.
KAPR, J., LINHART, J., FI·EROVÁ,V.,VODÁKOVÁ,A. Sociální deviace, sociologie nemoci
a medicíny. Praha: SLON, 1997.
LIBERDOVÁ, L. Závûreãná zpráva o realizaci protidrogové politiky v okrese Jeseník za
rok 2000. Jeseník: Okresní úﬁad Jeseník, 2001.
LIBERDOVÁ, L. Závûreãná zpráva o realizaci protidrogové politiky v okrese Jeseník za
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rok 2001. Jeseník: Okresní úﬁad Jeseník, 2002.
LIBERDOVÁ, L. Okresní strategie protidrogové politiky na období 2001–2004. Jeseník:
Okresní úﬁad Jeseník, 2001.
Minimální preventivní program prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ, ‰kolní rok
2001/2002. Základní ‰kola ve Zlat˘ch Horách.
PAVLÍKOVÁ, H. Anal˘za souãasného stavu na Zlatohorsku ve vztahu k sociálnû patologick˘m jevÛm. Zlaté Hory 2001.
Statistiky Odboru sociální péãe pﬁi Mûstském úﬁadû ve Zlat˘ch Horách.
Statistiky Oddûlení sociální prevence pﬁi Okresním úﬁadû v Jeseníku.
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Zpráva odboru matriky a evidence obyvatelstva Mûstského úﬁadu ve Zlat˘ch Horách.
Zpráva o ãinnosti kurátora pro dûti a mládeÏ, Oddûlení sociální prevence, Okresní úﬁad
Jeseník, 2001, interní dokument.

Pﬁíloha
– ·kolní preventivní program pro Z· (v˘bûr, jen základní pﬁedpoklady)
S nástupem do základní ‰koly si dûti velmi záhy zaãínají ve tﬁídû vytváﬁet svou vlastní
„subkulturu“, na niÏ jsou uãitelé nûkdy více a nûkdy ménû napojeni.V nûkter˘ch
pﬁípadech mohou b˘t tyto podskupiny zárodkem asociálních part, a to uÏ i u dûtí na
prvním stupni Z·.
Pﬁi systému v˘uky, kdy pﬁevládá tzv. frontální vyuãování a uãitel pouze pﬁedává
poznatky dûtem, se vyuãování aktivnû úãastní jen malá ãást ÏákÛ.Vût‰í ãást se úãastní
málo nebo vÛbec. Ukazuje se, Ïe mezi neparticipujícími Ïáky jsou ti, kteﬁí mají vy‰‰í
pravdûpodobnost sociálního selhání a osvojení si sociálnû negativního chování.
ZávaÏn˘m rizikem v tûchto ‰kolách je stres a nuda. I tyto rizikové faktory mohou dovést
dûti aÏ k závislosti na droze (bez ohledu na to, Ïe je nûkdo o rizicích drogové závislosti
pouãí), ke vzniku násilí, ‰ikany a dal‰ích spoleãensky negativních jevÛ, i pﬁes provádûné
a mnohdy nákladné a rozsáhlé preventivní programy.
·kola, kde dûti soutûÏí v reprodukci znalostí, jsou vedeny pouze ke kázni, ale tím
souãasnû i k nesamostatnosti, kde není rozvíjena tvoﬁivost dûtí a prosociální dovednosti,
pﬁedstavuje v˘raznû rizikové prostﬁedí pro iniciaci nebo rozvoj spoleãensky neÏádoucích jevÛ. Hierarchicko-autoritativní model nebere na vûdomí skupinovou dynamiku
a podporuje negativní procesy ve skupinách. Mezi dÛsledky tohoto stylu patﬁí v mnoha
pﬁípadech i souãasná epidemie ‰ikanování ve ‰kolách.
Preventivní v˘chovnû vzdûlávací pÛsobení musí b˘t neoddûlitelnou souãástí v˘uky
a Ïivota základních ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení. Je nutné vyvarovat se zjednodu‰eného
pojetí zdravého Ïivotního stylu, kdy uãitel vybere nûkolik „Ïhav˘ch“ témat a ta probere.
Není dostateãnû úãinné preventivní aktivity realizovat pouze jako volnoãasové aktivity
organizované ‰kolou ãi ‰kolsk˘m zaﬁízením anebo nejrÛznûj‰ími formami mimo‰kolní
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ãinnosti (sportovní kluby, stﬁediska volného ãasu apod.). KaÏdodenní Ïivot ‰koly musí
mít takovou kvalitu, aby dûtem umoÏÀoval osvojit si kompetence zdravého Ïivotního
stylu, které jsou nejúãinnûj‰ím preventivním nástrojem.
Pﬁi diagnostice rizik pro moÏn˘ v˘skyt sociálnû patologick˘ch jevÛ u jednotliv˘ch dûtí
ve ‰kole a ‰kolském zaﬁízení je nutné analyzovat osobnost jedince, spoleãenské vlivy
formující osobnost, konkrétní sociální situaci dítûte, biologické (genetické) pﬁedpoklady
a osvojení si základních ochrann˘ch kompetencí.
Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého Ïivotního
stylu jsou:
• zvy‰ování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají
efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovûdnosti za chování a uvûdomûní si
dÛsledkÛ jednání
• posilování komunikaãních dovedností – zvy‰ování schopnosti ﬁe‰it problémy,
konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspûch, kritiku
• vytváﬁení pozitivního sociálního klimatu – pocitu dÛvûry, bez nadmûrného tlaku na
v˘kon, zaﬁazení do skupiny, práce ve skupinû vrstevníkÛ, vytvoﬁení atmosféry pohody
a klidu, bez strachu a nejistoty
• formování postojÛ ke spoleãensky akceptovan˘m hodnotám – pûstování právního
vûdomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod.
Dovednosti, znalosti a postoje, které si Ïáci osvojí, musí korespondovat s vûkem
a navazovat na pﬁedchozí zku‰enosti. Formy vzdûlávání a v˘chovy musí zohledÀovat
Ïivotní styl rodiny i pÛsobení vrstevníkÛ. U nejmen‰ích dûtí je potﬁebná spolupráce
s mateﬁsk˘mi ‰kolami.


Kontakt na autorku: jakubiko@fss.muni.cz.
Na delikvenci a zneuÏívání návykov˘ch látek se zamûﬁuji proto, Ïe podle statistik jsou v daném regionu mezi dûtmi a mládeÏí nejroz‰íﬁenûj‰í a tvoﬁí
nejváÏnûj‰í problém.
3)
Projekt AJAX je urãen ÏákÛm 1., 2. a 3. tﬁíd I. stupnû Z·. SlouÏí ke komplexnímu seznámení (pochopitelnû v mezích moÏností dûtí tûchto tﬁíd)
s policií, zákony a tím, co se smí a nesmí. Má pﬁispût ke zv˘‰ení právního vûdomí dûtí.
1)
2)
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školy se
PŘEDSTAVUJÍ

Pro lep‰í pﬁehled
ve ‰kolách se
sociálním zamûﬁením jsme se
rozhodli zaloÏit
rubriku ·koly se
pﬁedstavují.
Obor sociální
práce se znovu
stal oborem,
kter˘ usiluje
o svou profesioV ‰esté ãásti rubriky ·koly se pﬁedstavují jsme zavítali do
nalizaci. Jednou
jiÏních âech. Katedru sociální práce a sociální politiky
z oblastí, která
Zdravotnû sociální fakulty Jihoãeské univerzity v âesk˘ch
v tomto úsilí
Budûjovicích pﬁedstavily odborné asistentky PhDr. Adéla
sehrává zásadní
MojÏí‰ová a Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
roli, je systém
vzdûlávání
• Kdy byla va‰e ‰kola (katedfakulta a Zdravotnû sociální
v tomto oboru.
ra) zaloÏena? Kdo stál u jejího
fakulta.
Za více neÏ
zrodu?
Zdravotnû sociální fakulta
Pﬁípravn˘ v˘bor pro zaloÏení
pak vznikla dnem 8. 11. 1991
desetileté obdoJihoãeské univerzity v âesk˘ch
usnesením Akademického
bí, kdy se ãeská
Budûjovicích (doc. PhDr. Jiﬁí
senátu JU v souladu s § 10
sociální práce
Diví‰ek, CSc., doc. MVDr.
zákona ã. 172/90 Sb., o vysozaãala opût
Jaroslav Kursa, DrSc., RNDr.
k˘ch ‰kolách. Od zaloÏení
Franti‰ek Sehnal, CSc., RNDr.
fakulty je katedra sociální práce profesionálnû
Jan Kvût, CSc., doc. MUDr.
a sociální politiky nosnou
rozvíjet, vznikla
Vladimír Vurm, CSc., JUDr.
katedrou celého studia na ZSF
ﬁada ‰kolsk˘ch
Miroslav Ha‰ek) inicioval
JU. Prvním vedoucím katedry
institucí poskytuzaloÏení Jihoãeské univerzity,
byl Mgr.Václav Dvoﬁák, dopojících specializokterá byla zﬁízena ke dni 28. 9.
sud v˘znamn˘ odborník z pra1991 zákonem âNR
xe, pﬁedev‰ím v oblasti sociální vané odborné
ã. 314/1991 Sb. s následujícími
vzdûlání na
politiky.
fakultami: Biologická fakulta,
úrovni stﬁedních,
Fakulta managementu,
• Jaké je zamûﬁení katedry?
vy‰‰ích odborPedagogická fakulta,
Katedra zaji‰Èuje v˘uku
n˘ch a vysok˘ch
Zemûdûlská fakulta,Teologická
sociální práce, sociální politiky
‰kol. V˘uka

V˘uka zdÛrazÀuje
holistick˘ pﬁístup
ke klientovi
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sociální práce
bere na sebe na
rozliãn˘ch
‰kolsk˘ch pracovi‰tích rÛznou
podobu. KaÏdá
‰kola pﬁedstavuje svÛj vlastní
pﬁístup k sociální
práci, zamûﬁuje
se na urãitou
problematiku,
jist˘m zpÛsobem
profiluje své
absolventy, volí
specifick˘ postoj
k praxi a roli
sv˘ch studentÛ
v ní.
Rubrika ·koly se
pﬁedstavují chce
pﬁinést lep‰í
a ucelenûj‰í
pﬁehled o ‰kolách se zamûﬁením na sociální
práci. Jejím
cílem je poskytnout obraz o ‰íﬁi
‰kol, které
vychovávají
zejména budoucí sociální
pracovníky.
Chceme ãtenáﬁi
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a pﬁíbuzn˘ch oborÛ vãetnû
odborn˘ch praxí studentÛ pod
supervizí. Koncepce v˘uky
odpovídá standardÛm v sociální
práci.V˘uku tûchto pﬁedmûtÛ
realizujeme v prÛbûhu celého
studia bakaláﬁského i magisterského. S tím, Ïe v magisterském
studiu klademe vût‰í dÛraz na
pedagogickou a vûdeckou
ãinnost ve smyslu aplikovaného
v˘zkumu. Podle zamûﬁení
pﬁedmûtu katedry je v˘uka
vedena formou kontaktních
hodin pﬁedná‰kami a semináﬁi.
V˘znamní pracovníci katedry
pak zaji‰Èují program postgraduálního studia ZSF JU.
• Jaká je podoba praxe na
va‰í katedﬁe?
Pﬁi zaji‰Èování zdravotnû
sociální praxe v ‰estém semestru úzce spolupracujeme s katedrou klinick˘ch oborÛ na
klinick˘ch pracovi‰tích ZSF JU,
které mají zdravotnû sociální
zamûﬁení (dûtské domovy,
hospice, rehabilitaãní ústavy,
USP, preventivní i léãebná
zaﬁízení zab˘vající se protidrogovou prevencí atd.).V osmém
a devátém semestru spolupracuje katedra pﬁi zaji‰tûní praxe
s katedrou právních oborÛ,
ﬁízení a ekonomiky a katedrou
speciální pedagogiky na klinick˘ch pracovi‰tích ZSF, která
mají zamûﬁení sociálnû právní
a speciálnû pedagogické
(zaﬁízení pro dûti s vadami
sluchu, tyflokabinet, dûtské

domovy od tﬁí let, zaﬁízení
státní správy atd.). Pﬁi pﬁípravû
a realizaci praxí katedra úzce
spolupracuje s Ústavem sociální práce, organizaãnû zaãlenûn˘m do této katedry. Praxe
máme smluvnû zaji‰tûny na
jednotliv˘ch pracovi‰tích. Poãet
hodin urãen˘ch pro praxi
pﬁesahuje 27 % kontaktních
hodin.V Ústavu sociální práce
se realizuje ﬁada aktivit (dobrovolnictví, program Pût P, zooterapie, enuretické a canisterapeutické tábory atd.).
• Spolupracujete s nûkterou
dal‰í ‰kolou (katedrou) podobného zamûﬁení? Navázali jste
spolupráci s nûkterou zahraniãní ‰kolou (katedrou)?
Katedra úzce spolupracuje
s katedrami klinick˘ch oborÛ
právních oborÛ, ﬁízení a ekonomiky, katedrou psychiatrie
a psychologie, speciální a sociální pedagogiky a o‰etﬁovatelství ZSF JU v âesk˘ch
Budûjovicích. ZÛstává otázkou,
zda souãinnost tûchto kateder
lze naz˘vat termínem „spolupráce“, protoÏe koncepce
existence této fakulty je zaloÏena na jednotné pedagogické
i vûdecké filozofii. Katedra
spolupracuje s Ostravskou
a Trnavskou univerzitou.
Zahraniãní spolupráci uskuteãÀujeme pﬁedev‰ím prostﬁednictvím programu
Sokrates/Erasmus s univerzitami v Rakousku, Nûmecku,
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Dánsku, Finsku, Maìarsku. Dal‰í
mezinárodní spolupráci mimo
EU jsem navázali s univerzitou
v Potchestroomu, Conecticutu.
Spolupráce spoãívá ve v˘mûnn˘ch pobytech studentÛ,
uãitelÛ, vytváﬁení spoleãn˘ch
vûdeck˘ch programÛ a v˘mûnn˘ch praxí.
• MÛÏete pﬁiblíÏit specifika,
odli‰nosti ‰koly (katedry)?
Pracujeme v kontextu hlavní
filozofie ZSF, tj. zdÛrazÀujeme
v˘znam nemoci pﬁi vzniku
a prÛbûhu sociálních problémÛ
klienta. Pﬁíãina tohoto onemocnûní mÛÏe b˘t somatická
i sociální. DÛleÏitou, specifickou sloÏkou v˘uky kromû
uvedené skuteãnosti je koncept
psychosociální rehabilitace ve
v‰ech vûkov˘ch skupinách.
Právû uvedené skuteãnosti jsou
specifické pro v˘uku na ZSF
v âesk˘ch Budûjovicích.
• Jak vypadá Ïivot va‰ich
studentÛ v prostorách ‰koly
(katedry)?
Studenti absolvují v˘uku
v nûkolika budovách ZSF JU
umístûn˘ch v âesk˘ch
Budûjovicích. Mohou vyuÏívat
sluÏeb nejen knihovny ZSF, ale
i ostatních fakult Jihoãeské
univerzity v âesk˘ch
Budûjovicích, vãetnû nepﬁetrÏitého pﬁístupu do poãítaãové
uãebny JU. Kromû uãeben mají
k dispozici prostory v budovû
Ústavu sociální péãe, kde

probíhají práce spojené s realizací celé ﬁady projektÛ, kter˘ch
se studenti aktivnû zúãastÀují.
V˘uku nûkdy komplikuje
skuteãnost, Ïe studenti i pﬁedná‰ející musí pﬁecházet z jedné
budovy do druhé, nûkdy i na
vût‰í vzdálenost. Ubytování
studentÛ zaji‰Èují ãásteãnû
koleje JU, ãásteãnû bydlí
v soukromí, protoÏe poãet míst
v kolejích není dostateãn˘.
Stravovat se lze v menze JU.
• Co v‰echno bude umût
a znát vá‰ absolvent?
Absolventi studijního oboru
Rehabilitaãní psychosociální
péãe o postiÏené dûti, dospûlé
a staré osoby jsou schopni
zvládat problematiku ucelené
rehabilitace ve v‰ech jejích
oblastech – léãebné, sociální,
pedagogické a pracovní.
Uplatnûní najdou ve zdravotnictví, veﬁejné správû, v poradenství, v zaﬁízeních preventivní
péãe, ústavní i terénní sociální
péãe. Pﬁedpokládáme, Ïe
absolventi budou hrát v˘znamnou roli jako pracovníci zaji‰Èující a organizující komplexní
rehabilitaci skupinovou i individuální (v literatuﬁe se nûkdy
uÏívá termín „manaÏer psychosociální rehabilitace“).
V˘znamné uplatnûní získají
absolventi v organizacích
zamûﬁen˘ch na preventivní
protidrogové programy, ve
státní správû v oblasti ochrany
Ïivotních a pracovních podmí-
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školy se
PŘEDSTAVUJÍ
umoÏnit srovnání ‰kol na
základû jejich
zamûﬁení,
specifik, ideov˘ch v˘chodisek
a pojetí v˘uky.
Formou stabilních otázek
pﬁedstavíme
v této rubrice
‰koly poskytující
vzdûlání v oblasti sociální práce
z âeské republiky. Její souãástí
bude i seznámení se stûÏejními
projekty ‰kol.
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nek a v oblasti ochrany Ïivotního prostﬁedí. Dále pak v lékaﬁsk˘ch preventivních
centrech, na stávajících oddûleních
pracovního lékaﬁství krajsk˘ch hygienick˘ch stanic, na podnikov˘ch a soukrom˘ch pracovi‰tích poskytujících pracovnû lékaﬁské sluÏby.Absolventi se dále
mohou realizovat ve speciálnû pedagogick˘ch zaﬁízeních a centrech. Jsou pﬁipraveni vést pracovní t˘my, zapojovat se do
edukaãních procesÛ a také schopni
vûdecké a v˘zkumné ãinnosti.Absolventi
mají pﬁedpoklady pro absolvování postgraduálního studia a pﬁípadnû uÏ‰í
specializaci v jednotliv˘ch oborech,
kromû jin˘ch i na ZSF JU v âesk˘ch
Budûjovicích.
• Na jak˘ hodnotov˘ systém je orientována va‰e ‰kola (katedra)?
Fakulta propojuje zdravotní a sociální
problematiku, podílí se na transformaci
zdravotnického ‰kolství, realizuje bakaláﬁské zdravotnické studijní programy
a obory s tím, Ïe ve v˘uce zdÛrazÀuje
vztah sociální a zdravotní problematiky
ve smyslu holistického pﬁístupu ke
klientovi.
ZSF JU jako humanitní vysoká ‰kola se
souhrnnû zab˘vá netradiãní kompozicí
zdravotní a sociální problematiky péãe
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o osoby zdravé, tûlesnû i du‰evnû nemocné, dûti, dospûlé a staré lidi a ty, kteﬁí se
ocitnou v sociálnû tíÏiv˘ch situacích.
Tento hodnotov˘ systém je zaloÏen na
vysoce morálních a etick˘ch vlastnostech
absolventa studijního programu
Rehabilitace a o‰etﬁovatelství.
Informace o pﬁijímacím ﬁízení:
Informace o pﬁijímacím ﬁízení a informace o oborech, formû a dobû studia
jsou zveﬁejÀovány na internetové stránce
ZSF JU www: http://www.zsf.jcu.cz.
V akademickém roce 2003/2004 studuje
na zdravotnû sociální fakultû v akreditovan˘ch studijních oborech prezenãního
i kombinovaného studia celkem 1 200
studentÛ.

Adresa ‰koly:
Jihoãeská univerzita v âesk˘ch
Budûjovicích
Zdravotnû sociální fakulta
Jírovcova 24, 370 04 âeské Budûjovice
Tel.: 387 315 182, fax: 387 319 227
e-mail: velem@zsf.jcu.cz
www: http://www.zsf.jcu.cz
http://portal.zsf.jcu.cz
Rozhovor pﬁipravil Pavel Bajer
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inspirace
PRO PRAXI

V˘znam skupinovej práce
s klientmi so zdravotn˘m postihnutím
pre ich uplatnenie sa na trhu práce
âlánok ponúka rôzne argumenty
v prospech skupinovej práce s klientmi
so zdravotn˘m postihnutím, s dôrazom na
súvislosti s ich uplatnením sa na trhu
práce.V niÏ‰om texte opisujeme niektoré
‰pecifiká skupinovej práce so zdravotne
postihnut˘mi klientmi. Predkladáme
rôzne problémy klientov, mapujúce ich
potreby, ktoré nás viedli k vyprofilovaniu
jednotliv˘ch typov skupinov˘ch tréningov a v˘cvikov pre zdravotne postihnut˘ch klientov, ktoré by pomohli k úspe‰nému zamestnaniu. Pre ilustráciu
efektivity t˘chto skupinov˘ch tréningov
a v˘cvikov ponúkame v˘sledky z doteraz
realizovan˘ch piatich typov.V závere
ãlánku navrhujeme moÏnosti spolupráce
s mimovládnymi organizáciami a in˘mi
in‰titúciami, ktoré sa zaoberajú pomocou
zdravotne postihnut˘m pre skvalitnenie
sociálnych sluÏieb a poradenstva na‰im
zdravotne postihnut˘m spoluobãanom.
Tak ako v in˘ch poradensk˘ch systémoch, aj v starostlivosti o zdravotne
postihnut˘ch sa môÏe uplatniÈ poradenstvo individuálne (orientované na
klienta) alebo skupinové, prípadne

v kombinácii oboje.V Agentúre podporovaného zamestnávania v Bratislave ako za
základnú povaÏujeme individuálnu
starostlivosÈ o klienta.Tak boli vypracované prvé postupy práce pracovn˘ch
asistentov a asistentiek. Po informaãnom
rozhovore s klientom robíme hlb‰ie
interview a nasledujú ìal‰ie stretávania,
na ktor˘ch postupne prechádzame cez
orientáciu v povolaniach s prihliadnutím
na ‰pecifiká postihnutia klienta, aÏ po
konkrétne zamestnania a kontaktné firmy,
organizácie.Veºakrát sme v‰ak narazili na
problém, Ïe nám ch˘bajú ìal‰ie poznatky
o klientovi, ktoré sú pre nás ako pomocníkov na jeho ceste k zamestnaniu priam
nevyhnutné. Preto by sme radi predstavili
to, ão je, podºa nás, nevyhnutná súãasÈ
starostlivosti o klienta v na‰ej práci, a to
práve skupinová práca s klientom, jej
odtienky v rôznej podobe odli‰n˘ch
skupinov˘ch tréningov a v˘cvikov pre
zdravotne postihnut˘ch ºudí, hºadajúcich
si zamestnanie.V tomto na‰om vstupe
chceme zároveÀ aj predstaviÈ ‰pecifiká
skupinovej práce so zdravotne postihnut˘mi.
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V˘znam skupinov˘ch tréningov a v˘cvikov pre zdravotne postihnut˘ch klientov
v rámci ich prípravy na zamestnanie
a ‰pecifiká skupinovej práce s nimi
Fungovanie klienta v skupine, jeho
schopnosÈ kooperácie, jeho schopnosÈ
vcítiÈ sa do in˘ch, komunikatívnosÈ,
schopnosÈ prispôsobiÈ sa skupinov˘m
cieºom, jeho spôsobilosÈ ovplyvÀovaÈ
skupinu a mnoho in˘ch osobn˘ch aj
sociálnych charakteristík klienta je to, ão
individuálne poradenstvo a individuálna
práca s klientom neodhalí.Tieto sa
v˘raznou mierou podieºajú na klientovej
úspe‰nosti zaãleniÈ sa nielen do pracovného kolektívu, ale urãujú aj jeho vzÈah
s nadriaden˘mi aj kolegami, a znaãnou
mierou sa podieºajú na motivácii klienta
udrÏaÈ sa v získanom zamestnaní, ovplyvÀujú jeho v˘kon, vzÈahy na pracovisku
a celkovo vpl˘vajú na jeho úspe‰nosÈ
v pracovnom procese.A toto vpl˘va na
celkovú spokojnosÈ a du‰evnú pohodu.
Zatiaº sme odhalili to, ão platí rovnako
pre zdrav˘ch ako aj pre zdravotne postihnut˘ch ºudí. U zdravotne postihnut˘ch je
v‰ak úsilie rozpoznaÈ tieto charakteristiky
v skupinovom dianí sÈaÏené t˘m, Ïe do
hry vstupujú aj ìal‰ie psychologické
charakteristiky, ako sú najmä:
– Miera „vysporiadania sa“ jednotlivca so znev˘hodnením (v dôsledku
zdravotného postihnutia) – nielen
slovne, ale aj s hlbok˘m presvedãením
ãloveka o tom, Ïe jeho ochorenie mu
nezabráni ÏiÈ svoj vlastn˘ Ïivot plnohodnotne a kvalitne. Úãastníci skupiny sú
v rôznej miere vysporiadaní, aj nevysporiadaní so svojím ochorením a to sa aj
odrazí na dianí v skupine.
– Miera ochoty jednotlivca zapojiÈ sa
do skupinového diania podºa zloÏenia
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skupiny – vo v‰eobecnosti sa dá povedaÈ,
Ïe zdravotne postihnut˘ ãlovek sa cíti
najjistej‰ie v skupine ºudí s rovnak˘m
zdravotn˘m postihnutím, ktorí zdieºajú
podobné problémy beÏného Ïivota
v dôsledku rovnakého postihnutia,
podobn˘ch kompetencií a moÏností,
nehovoriac o komunikácii medzi sebou
a trenérmi/lektormi (napr. iná je komunikácia u zrakovo postihnut˘ch ako u sluchovo postihnut˘ch, a podºa toho je
potrebné zostaviÈ aj techniky cviãení
a vhodn˘ spôsob prezentácie v˘ukového
materiálu).
– Miera, do akej skupina akceptuje
jednotlivca vzhºadom na jeho postihnutie – sú rozdiely aj v stupni toho istého
druhu postihnutia a tieÏ medzi postihnutiami (stretli sme sa najmä s „nadhodnocovaním“ sa telesne postihnutého nad
mentálne postihnut˘m ãlovekom, samozrejme hovoríme o v˘nimkách).
Niektoré druhy problémov klientov
vhodné na skupinové tréningy a v˘cviky
Pôvodne vznikla potreba uskutoãniÈ
tréning pre zdravotne postihnut˘ch
z na‰ich potrieb v urãitej fáze procesu
starostlivosti o klientov, ktorí sa nám javili
ako problémoví v urãit˘ch oblastiach, a to
konkrétne:
1. Rozporuplní klienti (samoposúdenie/posúdenie pracovn˘m asistentom) –
Potreba overenia, získania ìal‰ích poznatkov o klientoch, ktorí sa nám javili odli‰ne, ako o sebe rozprávali – o ich nekonfliktnosti v skupine, vytrvalosti v práci
atì. sme mohli usudzovaÈ iba z ich
rozprávania, samoposúdenia. Potrebovali
sme si to overiÈ a zistiÈ, ãi zdroj problémov v zamestnaní alebo pri hºadaní
zamestnania nie sú práve v ich osobnost-
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n˘ch charakteristikách alebo sociálnych
spôsobilostiach.
2. Klienti problémoví vo vystupovaní,
správaní, zanedbaní – Potreba precviãiÈ
a modelovo prehraÈ s klientmi rozhovory
so zamestnávateºmi, pripraviÈ ich na
pohovor, upozorniÈ na dôleÏitosÈ prvého
dojmu a slu‰n˘ v˘zor atì.
3. Klienti utiahnutí, bojazliví, zakomplexovaní – Potreba podporiÈ a povzbudiÈ klientov, ktorí boli utiahnutí, bojazliví
a v dôsledku nezvládnutej integrácie do
zdravej spoloãnosti zakomplexovaní,
pomôcÈ im prekonaÈ strach z ºudskej
spoloãnosti.
4. Klienti s príbuzn˘mi ‰pecifick˘mi
problémami a potrebami podºa jednotlivého druhu postihnutia (zrakové,
sluchové, telesné, mentálne, psychiatrické, vnútorné, kombinované) – Potreba
vypracovaÈ samostatné moduly práce
s klientmi (odli‰né metodiky a techniky
tréningu, odli‰né zameranie na isté
povolania, iné aspekty vystupovania
a sebaprezentácie pred zamestnávateºom,
in˘ prístup k zvládaniu problémov na
pracovisku atì.)
5. Klienti so zameraním na rovnaké
povolanie – potreba nielen diagnostikovaÈ zvy‰kov˘ pracovn˘ potenciál, potrebn˘ pre ten-ktor˘ druh povolania, ale aj
odskú‰aÈ a ìalej trénovaÈ potrebné
pracovné zruãnosti v danom povolaní.
6. Potenciálni budúci klienti – zdravotne postihnutí ‰tudenti ‰peciálnych
základn˘ch ‰kôl, stredn˘ch a vysok˘ch
‰kôl, predpríprava na budúce zamestnanie, rady a pomoc pri orientácii sa na
trhu práce, poradenstvo o moÏnej atraktivite zdravotne postihnutého pre zamestnávateºa, „prevencia“ pred nezamestnanosÈou.

inspirace
PRO PRAXI

Niektoré typy skupinov˘ch tréningov
a v˘cvikov
Z t˘chto skupín klientov sa nám vyprofilovali jednotlivé typy skupinov˘ch
tréningov a v˘cvikov, a to:
1. psychodiagnostické skupiny zamerané na poznanie klientovej osobnosti,
sociability, záujmov, profesionálnej orientácie, v˘konu, schopnosti tímovej práce,
intelektu, atì.;
2. tréningové skupiny hºadania si
zamestnania pri uchádzaní sa o zamestnanie a efektívnych spôsobov hºadania
zamestnania;
3. sociálno-psychologické v˘cviky
podpory zamerané na sebapoznávanie
a pozitívne sebaocenenie, získanie sebavedomia a sebadôvery v procese hºadania
si zamestnania;
4. ‰pecifické skupinové tréningy (pre
zdravotne postihnut˘ch) podºa ‰pecifického druhu ochorenia a postihnutia,
vzhºadom na odli‰né dôsledky postihnutia na pracovn˘ proces a pracovisko;
5. skupinové tréningy nácviku konkrétnych pracovn˘ch zruãností (v‰eobecn˘ch aj ‰pecifick˘ch) podºa jednotliv˘ch
oblastí zamestnania (krajãírka, stolár,
úãtovník, administratívny pracovník atì.);
6. tréningy pre ‰tudentov a Ïiakov
realizované v spolupráci so ‰kolskou
materskou in‰titúciou.
Samozrejme, v závislosti od potreby
jednotliv˘ch klientov môÏeme vytvoriÈ aj
kombinované tréningy a v˘cviky, alebo
v následnej nadväznosti za sebou.Tieto
typy skupinov˘ch tréningov a v˘cvikov
musíme prispôsobovaÈ a modifikovaÈ
podºa potrieb zúãastnen˘ch klientov, nie
sú to vytvorené nemenné testové batérie
alebo súbory techník v uzavretom
manuáli.
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V˘sledky doteraz realizovan˘ch skupi nov˘ch tréningov a v˘cvikov v na‰ej
agentúre
V súãasnosti uÏ bolo realizovan˘ch päÈ
z t˘chto menovan˘ch typov skupinov˘ch
tréningov a v˘cvikov (okrem bodu 5).
V˘sledky hovoria samy za seba:
– Ako prvá bola realizovaná v máji 2002
tréningová skupina hºadania si zamestnania v kombinácii so sociálno-psychologick˘m v˘cvikom podpory (body 2 a 3) – zo
‰tyroch zúãastnen˘ch sa zamestnali traja
klienti. ëal‰í klient potreboval hlb‰ie
psychologické intervencie, ktoré sme mu
v rámci na‰ej náplne v APZ nemohli
poskytnúÈ a odporuãili sme mu inú
pomocnú poradenskú in‰titúciu.
– Nasledovali kombinované tréningy
pre ‰tudentov V· spolu s tréningov˘mi
skupinami hºadania si zamestnania (body
2 a 6) – v Bratislave a Ko‰iciach, a tréningy pre ‰tudentov S· s tréningov˘mi
skupinami hºadania si zamestnania spolu
v trojkombinácii so ‰pecifick˘mi skupinov˘mi tréningmi (body 2, 4 a 6) –
v Ko‰iciach na obchodnej akadémii pre
telesne postihnutú mládeÏ, v Levoãi pre
zrakovo postihnutú mládeÏ integrovanú
medzi zdravú mládeÏ v ‰kole a v Kremnici na S· pre sluchovo postihnutú
mládeÏ.Tieto menované skupinové
tréningy a v˘cviky sa konali poãas celého
roka 2002 priebeÏne v spolupráci
s Asociáciou organizácií zdravotne postihnut˘ch obãanov SR. ·tudenti získali
manuály s potrebn˘mi informáciami
a súhrnom toho, ão sa na tréningu nauãili. Spätné väzby úãastníkov t˘chto tréningov boli veºmi pozitívne a na základe ich
ocenenia a vyslovenej motivácie dozvedieÈ sa viac plánujeme pokraãovanie
t˘chto tréningov, roz‰írenie informácií
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a poradenstva pre absolventov prvého
kola tréningov.
– Ako posledne realizovaná bola psychodiagnostická skupina (bod 1) zameraná na skúmanie osobnostn˘ch charakteristík problémov˘ch klientov, orientaãne
intelektu, miery ich sociability a schopnosti tímovej práce nielen prostredníctvom psychologick˘ch testov (ICL, CLQ2,
Sebaposudzovacia ‰kála, STROOP), ale aj
prostredníctvom skupinov˘ch psychohier.Táto skupina sa uskutoãnila v decembri 2002, v priestoroch chránenej dielne
IMPULZ. Pre krátkosÈ ãasu od jej realizácie nemôÏme v˘znam tejto skupiny zatiaº
ilustrovaÈ pozitívnymi v˘sledkami efektívneho zamerania hºadania zamestnania
u klientov.

Záver
Práve tu, ako vidíte, sú moÏnosti spolupráce s mimovládnymi organizáciami
a in˘mi in‰titúciami, ktoré sa zaoberajú pomocou zdravotne postihnut˘m.
Napriek naznaãenej rozbehnutej spolupráci s Asociáciou organizácií zdravotne
postihnut˘ch obãanov SR a s chránenou
dielÀou IMPULZ pociÈujeme v rámci
skvalitnenia podporovaného zamestnávania ako nevyhnutnú potrebu prepracovaÈ
a vytvoriÈ systematické pracovno-rehabilitaãné a tréningové moduly. Pod pojmom
„moduly“ si predstavujeme:
– manuály a príruãky, vytvorené na
základe spoloãnej dohody v‰etk˘ch
zainteresovan˘ch organizácií, ão naj‰ir‰ie
pokr˘vajúce nedostatoãné miesta v príprave na povolanie u zdravotne postihnut˘ch,
– poskytnutie priestoru, materiálu
a pracovn˘ch pomôcok, personálneho
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zaangaÏovania zo strán zainteresovan˘ch
organizácií (najmä pracovno-rehabilitaãn˘ch) na takéto typy tréningov a v˘cvikov. Najsilnej‰ia potreba spolupráce je
práve pri skupinov˘ch tréningoch nácviku konkrétnych pracovn˘ch zruãností
(typ 5) podºa jednotliv˘ch oblastí zamestnania, na ktoré na‰a agentúra nestaãí.
Takto realizovaná spolupráca, podºa
ná‰ho názoru, by viedla k skvalitneniu
a roz‰íreniu sociálnych sluÏieb a poradenstva, ktoré by malo byÈ ‰tandardom,
nevyhnutnosÈou a nie nejakou ìal‰ou
dobrovoºnou aktivitou pár nad‰encov
v procese integrácie zdravotne postihnu-
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t˘ch do spoloãnosti. Kvalitné sociálne
sluÏby a sociálne poradenstvo prispievajú
k spokojnosti ºudí so zdravotn˘m postihnutím, a práve na tom nám v‰etk˘m
záleÏí.
Mgr. Elena Kopcová
Katedra psychológie FiFUK, Bratislava
Elena.kopcova@fphil.uniba.sk
PhDr. Viera Záhorcová
APZ, n. o. – Agentúra podporovaného
zamestnávania, Bratislava
apzno@changenet.sk
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Nicky Hayesová: Základy sociální
psychologie, Portál, Praha, 1998.
Nicky Hayesová, známá britská psycholoÏka, zasvûtila svÛj Ïivot didaktice
psychologie a zvlá‰tû pak psaní uãebních
textÛ. Uãebnice Základy sociální psychologie (v originále Principles of Social
Psychology) je jedním z nich.
Kniha, kterou rozãlenila do ‰esti kapitol, obsahuje slovníãek pojmÛ, seznam
literatury i rejstﬁíky (vûcn˘ a autorsk˘).
V jednotliv˘ch kapitolách si Nicky
Hayesová postupnû v‰ímá (1) kontextÛ
sociální interakce, (2) konverzace a komunikace, (3) interakce s druh˘mi, (4)
vnímání druh˘ch lidí, pﬁitaÏlivosti a vztahÛ, (5) postojÛ a (6) konfliktÛ a spolupráce.Autorka látku vykládá tak, Ïe seznamuje ãtenáﬁe s v˘zkumy, které vedly
k formulaci pﬁíslu‰n˘ch závûrÛ.Text se
tím stává pro zvídavého ãtenáﬁe velice
poutav˘ a nutno zdÛraznit, Ïe i vûrohodn˘. Kniha touto dikcí získává charakter
vysoko‰kolské uãebnice, kterou v‰ak
mÛÏe ãíst kaÏd˘, kdo má motivaci ke
studiu základÛ sociální psychologie.
V kaÏdé z kapitol autorka na závûr je‰tû
uvádí shrnutí klíãov˘ch bodÛ, které stojí
za zapamatování.
ZpÛsob, kter˘m zpracovala úvod do
sociální psychologie, je pro studenta
sociální práce velmi pﬁijateln˘ a oborovû
blízk˘. Pﬁedmût sociální psychologie
autorka vymezuje jako permanentní
interakci, k níÏ jsme vlastnû byli evolucí
„pﬁedurãeni“. KaÏdá kapitola pak pojednává urãit˘ aspekt této interakce.V kontextu sociální práce lze proto povaÏovat
autorãino pojetí sociální psychologie za
inspirující a v kontextu tzv. sociálního
fungování (centrální pojem sociální
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práce) za pohled roz‰iﬁující.
V první kapitole si Nicky Hayesová
v‰ímá kontextÛ sociální interakce. Její
pojetí je implicitnû (sociálnû) ekologické.
Aãkoliv to pﬁímo nezmiÀuje, ãtenáﬁ
sociálnû-ekologickou orientaci mÛÏe
vytu‰it z jejího v˘bûru vlivÛ, které pÛsobí
na interakci, i ze zpÛsobu interpretace
tûchto vlivÛ.V˘slovnû zmiÀuje fyzické,
sociální a kulturní kontexty. Zatímco
fyzické kontexty (odÛvodnûnû) vynechává, sociálními i kulturními aspekty interakce se zab˘vá ze‰iroka.V rámci sociálních kontextÛ se zab˘vá obvykl˘mi
tématy, mezi nûÏ patﬁí scénáﬁ, role, sociální schémata a sociální identita.V ãásti
o kulturních kontextech pak podrobuje
zkoumání etnocentrismus a ilustruje jeho
pÛsobení také na v˘zkum a jeho v˘sledky.
Dále se zab˘vá nedostatky sociálnû
psychologick˘ch experimentÛ, pﬁedurãujícími efekty experimentátora, vlivy
experimentátorova poÏadavku a ilustruje
nûkteré principy v˘zkumu podle tzv.
nového paradigmatu.V dal‰í ãásti se
rozhodla zkoumat sociální podstatu
sebepojetí. Zvlá‰tû mû v jejím rámci
zaujala pasáÏ o kulturních kontextech
jáství, v níÏ poukazuje na obtíÏnû pﬁijíman˘ fakt, Ïe i zpÛsob, jak ãlovûk interpretuje své „já“ (jáství), je kulturnû ovlivnûn.
V kapitole druhé o konverzaci a komunikaci psycholoÏka vychází z pﬁedpokladu,
Ïe „základem sociální interakce je
komunikace“. Svoji pozornost nejprve
vûnuje neverbálním aspektÛm komunikace, které, jak ukazuje, v˘znamnû ovlivÀují
v˘sledek komunikace. Standardní, av‰ak
pro studenta sociálnû vûdních oborÛ
cenné informace poskytují ãásti kapitoly
o anal˘ze diskursu, atribuãní teorii
a Moscoviciho teorii sociální reprezentace.
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Tﬁetí kapitola nese název Interakce
s druh˘mi.Vzhledem k tomu, Ïe interakcím se vûnuje celá kniha, pÛsobí název
trochu vágnû. Na‰tûstí autorka v prvním
odstavci název zpﬁesÀuje a uvádí, Ïe jí
pÛjde o to, jak lidé vzájemnû ovlivÀují své
chování.V první ãásti této kapitoly pak
Hayesová vyjasÀuje, jak˘ vliv má na
chování ãlovûka pﬁítomnost publika a za
jak˘ch okolností je pﬁítomnost druh˘ch
stimulující (sociální facilitace), ãi naopak
tlumící (sociální lenivost).V dal‰ích
ãástech kapitoly pojednává zákon sociálního vlivu (faktor síly, mnoÏství a blízkosti), konformitu, poslu‰nost, vÛdcovství
a nûkteré skupinové procesy. N. Hayesová
v tûchto pasáÏích mj. poukázala na to, Ïe
se lidé radûji pﬁizpÛsobují vût‰inû, neÏ by
se jí postavili, Ïe uposlechnou autoritu
i tehdy, kdyÏ v dÛsledku toho mohou
ohrozit Ïivoty druh˘ch. Míra ochoty ke
konformnímu jednání podle referovan˘ch
v˘zkumÛ ov‰em klesá s vûdomím, Ïe se
dopou‰tíme morálnû nepﬁijatelného ãinu.
âtvrtá kapitola se zab˘vá vnímáním
druh˘ch lidí, pﬁitaÏlivostí a vztahy.
Vnímání druh˘ch je proces, kter˘, jak
ukazuje Hayesová, ovlivÀuje ﬁada faktorÛ.
Za nejzávaÏnûj‰í povaÏuje implicitní teorii
osobnosti, stereotypy, osobní konstrukty,
efekt primarity a vzpomínky na druhé.
PsycholoÏka vychází z premisy, Ïe vnímání druh˘ch je ovlivnûno také vnímáním
sebe sama.V této kapitole se proto také
zab˘vá sebepercepcí, i tzv. vlastní zdatností (self-efficiacy), jejíÏ vnímání v˘znamnû ovlivÀuje na‰e chování. Hayesová
ukazuje, Ïe pro na‰i v˘konnost je lep‰í,
abychom vûﬁili, Ïe na‰e schopnosti
(dovednosti, moÏnosti) jsou lep‰í, neÏ
o ãem svûdãí na‰e dosavadní zku‰enost.
Dal‰í ãást kapitoly vûnovala interpersonál-

ní pﬁitaÏlivosti. Na základû ﬁady v˘zkumÛ
jako faktory konstituující pﬁitaÏlivost
vymezuje tûlesnou pﬁitaÏlivost, podobnost, komplementaritu, dÛvûrnost, blízkost, reciproãní vztah a omylnost (fakt, Ïe
jsme omylní, pÛsobí, mÛÏe podnûcovat
zájem o na‰i osobu).V ãásti o vztazích se
autorka rozepsala o teoriích, které mají
v základu koncepci sociální smûny.
Pﬁedpokládá tedy, Ïe vztah je zaloÏen na
principu smûny „statkÛ“. Postuluje, Ïe
dobr˘ vztah je takov˘, v nûmÏ jsou
vzájemné náklady a v˘nosy vyrovnané.
Vztah dále popisuje z hlediska dimenzí,
v˘voje i udrÏování.
V páté kapitole se Hayesová zab˘vá
postoji. PﬁidrÏuje se tradiãního rozli‰ení
dimenzí postojÛ na kognitivní, emocionální a konativní. Na základû v˘zkumÛ
potvrzuje v˘znam hodnot pro lidské
chování. Zam˘‰lí se i nad tím, Ïe lidské
postoje i vlastní chování nemusí b˘t vÏdy
v souladu. Dále vyjasÀuje funkci postojÛ
a také ukazuje, jak se postoje utváﬁejí (mj.
odkaz na H.Tajfela a jeho teorii sociální
identifikace) a mûní (zab˘vá se mj.
kognitivní disonancí, zmûnou postojÛ
vlivem reklamy aj.). Struãná, ale pro
studenta sociální práce vítaná je ãást
vûnovaná mûﬁení postojÛ. Zde se psycholoÏka struãnû vûnuje objasnûní v˘zkumnû
metodick˘ch témat Likertova ‰kála,
sémantick˘ diferenciál, sociometrie,
Bogardova ‰kála sociální distance.
V ‰esté, závûreãné kapitole Nicky
Hayesová vûnovala pozornost konfliktu
a spolupráci. Nejprve struãnû pojednává
rané teorie agresivity S. Freuda a
K. Lorenze, které v‰ak oznaãuje za nepﬁesvûdãivé. Za adekvátnûj‰í povaÏuje teorie
sociálního pÛvodu agrese, které za její
pﬁíãinu uvádûjí sociální uãení, frustraci
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a pﬁípadnû vlivy prostﬁedí. Za nejpravdûpodobnûj‰í pﬁíãinu agrese, jak Hayesová
shrnuje, lze povaÏovat komplex v‰ech
uveden˘ch faktorÛ. Jako specifickou
formou agrese se dále psycholoÏka
zab˘vá pﬁedsudky. Chápe je jako agresi
systematicky zacílenou vÛãi urãité etnické ãi kulturní skupinû. Jejich pÛvod
nevysvûtluje v jednom aspektu, ale opût
v mnoha faktorech (autoritáﬁská osobnost, sociokulturní pﬁíãiny atp.). Z hlediska sociální práce se autorka relevantnû
zab˘vá také tématem redukce pﬁedsudkÛ.
Uvádí autory, na jejichÏ pracích dokumentuje, Ïe úãinná redukce pﬁedsudkÛ
vyÏaduje splnûní pûti pﬁedpokladÛ:
rovnocenné postavení, moÏnost osobního
kontaktu, kontakt s nestereotypními
jedinci, spoleãenskou podporu kontaktÛ
a existenci pﬁíleÏitostí ke spolupráci.
V ‰esté kapitole se Hayesová dotkla dvou
velk˘ch tematick˘ch celkÛ – konfliktu
a altruismu. Konfliktní tematiku uzavírá
pohledem na kolektivní jednání a diskutuje zde napﬁíklad relevanci psychologie
davu Le Bona. Závûr ‰esté kapitoly v‰ak
vûnovala tématu, které vyvaÏuje problémové ladûní pﬁedcházející ãásti kapitoly.
Nicky Hayesová se na konci své kníÏky
zab˘vá altruistick˘m jednáním.
Domnívám se, Ïe tím pravdûpodobnû
chtûla naznaãit i svÛj pohled na povahu
ãlovûka. Ne konflikt, ale altruismus
a ochota participovat jsou podstatn˘m
rysem lidské existence. PsycholoÏka
uvádí, Ïe lidé mnohem ãastûji projevují
ochotu pomoci druh˘m, i kdyÏ je to nûco
stojí, neÏ by podporovali teorie genetického determinismu (kter˘ odmítá).
Na závûr mohu konstatovat, Ïe uãebnice je zdaﬁile pojatá a má v‰echny atributy,
které z ní ãiní nepostradatelnou pomÛc-
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ku k proniknutí do tajÛ sociální psychologie.Autorka pﬁedkládá originálnû ãlenûnou látku, v kontextu mnoÏství pramenÛ,
které v‰ak text neãiní nepﬁehledn˘m.
Nutno poznamenat, Ïe aãkoliv je text
primárnû urãen studentÛm psychologie,
mohou (a mûli by) ho vyuÏít i studenti
sociální práce. Nicky Hayesová ve své
uãebnici nejenom podává sumu informací, které sociální pracovník potﬁebuje pﬁi
v˘konu své nároãné profese, ale ukazuje
mu i urãit˘ zpÛsob my‰lení, kter˘ lze
plodnû vyuÏít pﬁi posouzení klientovy
situace i práci s ním.
Pavel Navrátil
•••

Mojmír Svoboda: Psychologická
diagnostika dospûl˘ch, Portál, Praha
1999.
Dlouho oãekávané monografické
zpracování psychologické diagnostiky
dospûl˘ch pﬁedstavuje publikace psychologa M. Svobody. Kniha má b˘t vysly‰ením
„volání“ mnoha odborníkÛ a studentÛ
z ﬁad psychologÛ po systematickém
pﬁehledu psychodiagnostick˘ch metod –
klinick˘ch, ale hlavnû testov˘ch. Do té
doby se zájemci museli spokojit s publikací Ondreje Kondá‰e Psychodiagnostika
dospel˘ch (1992), vydanou ve sloven‰tinû. Svobodova Psychologická diagnostika
dospûl˘ch proto pﬁedstavuje dÛleÏit˘
ucelen˘ zdroj informací o psychodiagnostice dostupn˘ v ãe‰tinû.
Kniha je koncipována tak, aby pokr˘vala co nej‰ir‰í pole diagnostick˘ch metod,
pﬁi zachování podrobného popisu u metod ‰iroce roz‰íﬁen˘ch a dobﬁe dostupn˘ch, s oblibou v praxi pouÏívan˘ch, ãi
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frekventovanû pouÏívan˘ch.Autor zámûrnû volil urãit˘ kompromis mezi tím, Ïe by
uvedl velké mnoÏství metod s minimem
informací o nich, a tím, Ïe by zvolil jen
nûkolik metod, o kter˘ch by pojednal
velmi podrobnû.
Úvodní ãást knihy pﬁibliÏuje ve struãnosti základní metodologické otázky –
zejména prÛbûh psychologického vy‰etﬁení a základní vlastnosti testÛ. Dále
obsahuje zásady práce s diagnostick˘mi
metodami, vãetnû zásad etick˘ch pravidel
psychodiagnostické ãinnosti. Jednou
z primárních etick˘ch zásad je napﬁíklad
zásada, Ïe psychologickou diagnostiku by
mûli provádût pouze psychologové
a psychiatﬁi, pﬁípadnû jiní odborníci, kteﬁí
se mohou prokázat oprávnûním k psychodiagnostické ãinnosti. Je velmi dÛleÏité na to poukázat, protoÏe psychodiagnostick˘ test se v rukou laika mÛÏe stát
nebezpeãn˘m nástrojem, kter˘ mÛÏe vést
jak ke znehodnocení testu, tak bohuÏel
i ke zneuÏití nekompetentními osobami
a následnému po‰kození testovaného.
Zejména tyto hrozby vedly autora k tomu, aby z kaÏdé metody uvedl pouze
takové mnoÏství informací, které neumoÏní znehodnocení metody tím, Ïe by se
jednotlivé poloÏky testu staly profánnû
znám˘mi mezi testovanou populací nebo
byly zneuÏity za jin˘m úãelem neÏ k psychologické diagnostice.
Kniha obsahuje ãtyﬁi hlavní ãásti, které
se zamûﬁují na tyto oblasti: metodologické otázky, klinické metody, testové metody a psychologick˘ nález.V první ãásti
knihy jsou probírány základní metodologické otázky.Autor zde pojednává zejména o obecn˘ch zásadách psychodiagnostiky a o podmínkách, za kter˘ch plní
testování princip objektivnosti (tj. nezá-

vislosti na osobû, která zadává a vyhodnocuje test), reliability (tj. pﬁesnosti, s kterou
test mûﬁí urãit˘ znak) a validity (tj. míry,
se kterou test mûﬁí to, co skuteãnû mûﬁit
má). Dobr˘ test by mûl tyto podmínky
splÀovat, aby mohl b˘t povaÏován za tzv.
„standardizovan˘“. Právû standardizace je
prvek, kter˘ odli‰uje testové metody od
druhého základního pﬁístupu psychodiagnostiky – klinick˘ch metod.
Klinické metody, psychometricky
nepodloÏené, nestandardní postupy
psychodiagnostiky, jsou pﬁedmûtem
druhé ãásti knihy. Mezi klinické psychodiagnostické metody patﬁí rozhovor,
pozorování, anamnéza a anal˘za spontánních produktÛ.Tyto techniky se ãasto
oznaãují za „mistrovské“, protoÏe vyÏadují znaãnou odbornou zku‰enost, ale
i jistou dávku psychodiagnostického
„umûní“. Pouze dobr˘ psychodiagnostik
totiÏ dokáÏe z pouhého pozorování,
rozhovoru nebo anamnézy (z ﬁeckého
anamnésis – rozpomínání; zji‰Èování údajÛ
z minulosti jedince) vyvodit podstatné
postﬁehy, které pomáhají objasnit souãasn˘ stav zkoumané osoby a vyvodit závûry
o její osobnosti.
Nejvût‰í prostor ve tﬁetí ãásti knihy
zaslouÏenû dostalo pﬁiblíÏení jednotliv˘ch
testov˘ch metod. Stalo se tak jistû i proto,
Ïe klinick˘ pﬁístup v psychodiagnostice
je dobﬁe popsán i v jin˘ch psychologick˘ch publikacích, napﬁíklad v Klinické
psychodiagnostice dospûl˘ch Andreje
Stanãáka (Psychoprof 1996). Základní
informace lze najít i v nejrÛznûj‰ích
psychoterapeutick˘ch pﬁíruãkách (napﬁíklad informace o technikách vedení
rozhovoru).Testové metody se od klinick˘ch metod li‰í standardizovan˘m zpÛsobem zadávání, tj. zadáváním za relativnû
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stejn˘ch podmínek. DodrÏují se pﬁesnû
stanovená pravidla zadávání a vyhodnocování testu.Testovan˘m osobám b˘vá
pﬁedkládán stejn˘ podnûtov˘ materiál,
dostávají stejné instrukce a získané v˘sledky (odpovûdi, v˘kony nebo v˘tvory) jsou
zpracovávány standardizovan˘m zpÛsobem.Autor v knize cituje definici testu,
kterou podává Pichot: „Test je standardizovaná experimentální situace vyvolávající
urãité chování.Toto chování je hodnoceno
pomocí statistického srovnání s chováním
jin˘ch jedincÛ, kteﬁí jsou ve stejné experimentální situaci; takto je moÏno zkoumané
osoby tﬁídit buì kvantitativnû, nebo
typologicky.“ (str. 45.)
První psychodiagnostické testy byly
vytvoﬁeny na konci 19. století a nejosvûdãenûj‰í z nich procházely prÛbûÏnû
zdokonalováním v prÛbûhu 20. století.
Jedná se o techniky, které se zrodily
v úsilí o maximální objektivnost, tedy
s cílem vylouãit zkreslení jak ze strany
testujícího, tak ze strany testované osoby.
V mnoha pﬁípadech podléhá testovaná
osoba nutkání stavût se jako „lep‰í“,
pokud jde napﬁíklad o situaci v˘bûrového
ﬁízení, nebo naopak budit zdání hor‰ího
stavu, neÏ v jakém se ve skuteãnosti
nachází, pokud jde napﬁíklad o uznání
nároku na invalidní dÛchod nebo snahu
zajistit si polehãující okolnosti v pﬁípadû
soudního ﬁízení.
Testové metody vznikly obvykle za
konkrétním úãelem, jedny z prvních testÛ
byly vytvoﬁeny v USA pro v˘bûr vojákÛ.
âasto procházely testy desítky let zdokonalováním a pﬁizpÛsobováním souãasn˘m
potﬁebám a zmûnám v populaci i ve
spoleãnosti.V knize se autorovi podaﬁilo
zachytit i tento v˘voj.
Testové metody tvoﬁí dvû podskupiny –
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v˘konové testy (mezi které patﬁí testy
inteligence, testy speciálních schopností
a psychick˘ch procesÛ) a testy osobnosti
(do kter˘ch se ﬁadí projektivní metody,
objektivní testy osobnosti, dotazníky
a posuzovací stupnice). PﬁestoÏe si
vût‰ina lidí pod pojmem psychodiagnostick˘ test pﬁedstaví obvykle test inteligence, mÛÏeme vidût, Ïe pod názvem test se
skr˘vá znaãnû rÛznorodé spektrum
technik, k jejichÏ spoleãn˘m jmenovatelÛm patﬁí moÏnost kvantifikace (mûﬁitelnosti) a statistického zpracování.
PﬁestoÏe autor vûnuje vût‰í ãást knihy
pﬁiblíÏení testov˘ch metod, nepovaÏuje
testové metody za kvalitnûj‰í neÏ klinické. Na podporu dÛleÏitosti klinick˘ch
metod uvádí: „Kvalitní pozorování a rozhovor s klientem ãasto pﬁinese relevantnûj‰í data neÏ nevhodnû pouÏit˘ test,
i kdyÏ je psychometricky naprosto
exaktní.“ (str. 25.) Testové a klinické
metody se navzájem doplÀují:Testové
metody zji‰Èují spí‰e dílãí stránky osobnosti, komplexní obraz o konkrétním
individuu se lépe utváﬁí na základû
klinick˘ch metod.
Autor dodrÏuje vstﬁícn˘ a dÛslednû
systematick˘ postup v pﬁibliÏování
jednotliv˘ch testov˘ch metod. PﬁibliÏuje
nám kaÏdou v˘znamnûj‰í metodu v tûchto krocích: nejprve nás seznámí s rokem
a okolnostmi vzniku testu. Není opomenut ani teoretick˘ základ, ze kterého test
vychází, a informace o tom, k jakému
úãelu je vhodné test pouÏívat. Následuje
Popis testu, kde se dozvíme poãet dotazníkov˘ch poloÏek/testov˘ch úkolÛ a jaké
testové pomÛcky se pouÏívají. Nûkdy
informace doplÀuje i kresba znázorÀující
ukázku pﬁedlohy. Dal‰ím bodem je
Administrace, kde jsme seznámeni s tím,
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jak˘m zpÛsobem zadáváme zkoumané
osobû úkoly a jak˘m zpÛsobem zaznamenáváme odpovûdi.V Hodnocení a interpretaci se mimo jiné dozvíme, jaká jsou
vyhodnocovací a interpretaãní schémata
a jaké údaje se vyhodnocují jako podstatné pro zji‰Èovanou vlastnost. MÛÏeme se
zde také dozvûdût, v kter˘ch poloÏkách
se obvykle li‰í osoba s psychick˘mi
problémy od zdravé populace. Následuje
Standardizace, poskytující informace
o stabilitû a platnosti testu vzhledem
k rÛzn˘m kritériím. Poslední bod informativního seznámení s testovou metodou
tvoﬁí Komentáﬁ, doplÀující informace
o moÏnosti vyuÏití testu, jeho dostupnosti, v˘voji metody a nejãastûj‰ích úskalích
pﬁi pouÏití testu v psychologické praxi.
V˘bornou pomÛckou se mi kniha jeví
mimo jiné i proto, Ïe autor pouÏité cizí
nebo odborné v˘razy vzápûtí vysvûtluje
buì struãn˘m uvedením ãeského ekvivalentu slova hned za cizím v˘razem, nebo
ob‰írnûj‰ím zpÛsobem rozvede informace
o v˘razu v textu.
Kniha pﬁedstavuje rámcov˘ pﬁehled
a naplÀuje autorem vytyãen˘ zámûr
poskytnout základní orientaci v jednotliv˘ch metodách. NemÛÏe v‰ak sv˘m
obsahem nahradit manuály, které k jednotliv˘m testÛm vydávají psychodiagnostická vydavatelství. Dal‰í doplÀující
informace nebo pﬁímo konkrétní dovednosti a detailní poznatky musí zájemci
získávat ve speciálních kursech vûnovan˘ch zvládnutí zacházení s jednotliv˘mi
technikami.
Knihu lze bez obav doporuãit v‰em
tûm, kteﬁí s psychodiagnostick˘mi metodami pﬁicházejí do styku a potﬁebují
odborn˘, informaãnû hutn˘, a pﬁesto
velmi pﬁehledn˘ text. MÛÏe b˘t s úspû-

chem vyuÏita jako informativní pﬁehled
(s uvedením testÛ, které je‰tû nebyly
pﬁeloÏeny do ãe‰tiny a které b˘vají
vyuÏívány napﬁíklad k experimentálním
úãelÛm), ale nalezneme v ní i podrobné
informace o známûj‰ích a ãasto pouÏívan˘ch testov˘ch metodách. Kniha se také
mÛÏe stát dobrou pomÛckou pﬁi sestavování testov˘ch baterií, jak v bûÏné psychodiagnostické praxi, tak i ve v˘zkumné
ãinnosti.
Edita Hrstková
•••

Tatjana ·i‰ková (ed.): Men‰iny
a migranti v âeské republice. My
a oni v multikulturní spoleãnosti
21. století, Portál, Praha 2001.
Sborník zab˘vající se problematikou
etnick˘ch men‰in v âeské republice vy‰el
pod editorsk˘m vedením Tatjany ·i‰kové.
Ta má na svém autorském kontû jiÏ
vydání podobné publikace, která nese
název V˘chova k toleranci a proti rasismu
a vy‰la rovnûÏ v nakladatelství Portál
v roce 1998. Editorka definuje v pﬁedmluvû vztah nové publikace k pﬁedchozí
knize jako „volnû navazující“. Skuteãnû,
srovnáme-li tyto dva svazky, zjistíme, Ïe se
jedná o rozvinutí témat, která zabírají asi
polovinu star‰í knihy (první tﬁi oddíly).
Je to zásluÏn˘ poãin, neboÈ se jedná
o téma aktuální, politicky citlivé a stále
se rychle vyvíjející. ·koda jen, Ïe obsah
obou prací nebyl vzájemnû sladûn je‰tû
pﬁed vydáním první knihy. Zabránilo by
se tak ãásteãnému tematickému pﬁekr˘vání: napﬁíklad kapitoly o vietnamské
men‰inû se pﬁíli‰ sobû v obou publikacích podobají.
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Práce, která by srozumiteln˘m zpÛsobem shrnula informace o etnick˘ch
men‰inách u nás, na ãeském kniÏním trhu
chybûla, ·i‰ková s kolektivem tedy vpravdû pokryla bílé místo. Prakticky pouÏitelnost má tato publikace pﬁedev‰ím pro
sociální pracovníky a dal‰í, kteﬁí se
v rámci sv˘ch profesí setkávají s pﬁedstaviteli men‰in. Zvlá‰tû oni ocení texty
t˘kající se právního statusu migrantÛ
a uprchlíkÛ, praktické rady pro komunikaci s nimi a popis ekonomického, politického a kulturního zázemí, z nûhoÏ pﬁedstavitelé men‰in pocházejí. Za uÏiteãné
povaÏuji rovnûÏ seznamy dostupné
literatury k tématu na konci kapitol.
Editorka knihu rozdûlila do tﬁí celkÛ.
První ãást se zab˘vá komunikací se
zﬁetelem k její kulturní podmínûnosti
a migrací. Setkává se tu sociálnû psychologické hledisko s demografick˘m a právním pohledem na tuto tematiku.Ve druhé
ãásti ãtenáﬁ najde vedle autentického
pﬁíbûhu uprchlíka kapitoly o skupinách
imigrantÛ, kteﬁí tvoﬁí etnické men‰iny
v âeské republice. Pﬁehlednou formou
najdeme zpracovanou jejich struãnou
historii, souãasn˘ socioekonomick˘
a politick˘ stav v˘chozí zemû a jejich
situaci v âR.Tyto informace nalezneme
v abecedním poﬁadí o Afgháncích,
Albáncích, BosÀácích, Rusech,
Ukrajincích, jimÏ jsou vûnovány dvû
kapitoly, a o Vietnamcích. Poslední kapitola této ãásti mapuje reemigraci volyÀsk˘ch a „ãernobylsk˘ch“ âechÛ.Tﬁetí ãást
se zab˘vá romskou men‰inou u nás.
Místo, které toto téma v publikaci dostalo, odpovídá mediálnímu zájmu o Romy.
Název této ãásti je zvolen tak, Ïe naznaãuje nadûji na plodné vyústûní problematick˘ch vztahÛ: „Romové a âe‰i – od kon-

146

fliktu k souÏití.“ Opût se ãtenáﬁ mÛÏe
dovûdût nûco o historii této etnické
skupiny a o jejích tradicích. Zvlá‰tní
pozornost vûnují autoﬁi tﬁecím plochám
mezi Romy a majoritou – specifikÛm
komunikace s Romy, vzdûlávání romsk˘ch
dûtí a kriminalitû RomÛ.V závûru se pak
opût objevuje téma komunikace v pokusu poskytnout praktické rady k pﬁekonávání intolerance a konfliktÛ.Tím se také
kniha vrací na v˘chozí sociálnû psychologickou rovinu, která ji spojuje s pﬁedchozí
publikací V˘chova k toleranci a proti
rasismu.
Jinak pﬁehlednou strukturu ponûkud
komplikuje seznam pﬁíspûvkÛ v obsahu.
Názvy kapitol nebyly uvedeny do vzájemného vztahu. Nûkteré kapitoly ve druhé
ãásti nesou pouze název etnické skupiny,
kterou se zab˘vají (napﬁ.Afghánci),
z názvu jin˘ch by ãtenáﬁ odhadl, Ïe se
budou zab˘vat v˘hradnû situací konkrétní
men‰iny u nás (napﬁ. ruská komunita
v âeské republice).Ve skuteãnosti se v‰ak
v‰echny kapitoly druhé ãásti s v˘jimkou
statí o Ukrajincích a volyÀsk˘ch âe‰ích
zab˘vají pﬁibliÏnû stejn˘m dílem situací
v zemi pÛvodu i pﬁítomností men‰iny
v âR. Drobné nedostatky vykazuje i grafická úprava. Nûkde obsahují podkapitoly
ãíslování, jinde mají jen odli‰en˘ styl
nadpisÛ, ov‰em dosti nejasnû, takÏe
ãtenáﬁ musí kapitolu dÛkladnû prolistovat, aby pochopil její strukturu. Celkovû
se tedy dá ﬁíci, Ïe redakãní a vydavatelská
práce mohla b˘t provedena lépe.
ÚroveÀ jednotliv˘ch kapitol se hodnû
li‰í.Vysoké hodnocení si zaslouÏí texty
o ruské a ukrajinské men‰inû a o reemigraci volyÀsk˘ch âechÛ.Autoﬁi tûchto
kapitol prezentují závûry z vlastních
v˘zkumÛ, které uvádûjí do souvislostí se
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sociologick˘mi teoriemi migrace a integrace. Jistû je to dáno i tím, Ïe se mezi
autory tûchto kapitol objevuje jméno
Du‰ana Drbohlava, odborníka na sociální
geografii, kter˘ svou erudicí pﬁevy‰uje
ostatní ãleny autorského kolektivu.
O poznání chud‰í se pak jeví pﬁedev‰ím
kapitoly o men‰inách asijsk˘ch imigrantÛ
– VietnamcÛ a AfgháncÛ, které jen shrnují
závûry z literatury a vlastní zku‰enosti.
Tﬁetí obsáhlá ãást knihy, vûnující se
romské men‰inû, vypadá slibnû. âtenáﬁ,
kter˘ má alespoÀ zhruba prostudovanou
literaturu k tomuto tématu, která u nás
v posledních letech vy‰la, zjistí, Ïe se
nedozvídá mnoho nového. Pﬁínos vidím
v pﬁehledném uspoﬁádání informací
o historii, demografickém stavu a tradicích RomÛ Viktorem Sekytem a Markétou
Hájkovou. Za pozornost stojí i krátká
kapitola Tatjany ·i‰kové Specifika romského chování a komunikace, kterou evidentnû zaloÏila na bohaté zku‰enosti s kontakty s Romy.Aãkoliv kniha jako celek
vymezuje své poslání jako boj informacemi proti pﬁedsudkÛm, autoﬁi kapitol tﬁetí
ãásti se neubránili uplatnûní jistého
druhu „pﬁedsudku“ vÛãi RomÛm. Jejich
texty podporují obraz exotické etnické
kultury, která pochází odnûkud z Indie,
od na‰í na hony vzdálené. Na pokraji
zájmu autoﬁi ponechávají souãasnou míru
kulturní asimilace RomÛ.
K jednomu z kritérií kvality knihy
tohoto druhu patﬁí „vûdecká“ podloÏenost pﬁedkládan˘ch závûrÛ.A právû v této
dimenzi spatﬁuji nejv˘znamnûj‰í nedostatky práce. Lze odpustit, Ïe v knize není
pouÏíván poznámkov˘ aparát, jde-li
o popularizující publikaci.Autoﬁi v‰ak
namnoze nerozli‰ují tvrzení, pro která
mají empirickou evidenci (mohou se

odvolat na metodologicky kvalitní v˘zkum), od tvrzení zaloÏen˘ch na subjektivní zku‰enosti, pﬁedpokladu ãi „zdravém
rozumu“. Jsou-li v textu prezentovány
v˘sledky v˘zkumÛ, jedná se ãasto spí‰e
o pﬁedv˘zkumy ãi pilotní sondy a jejich
v˘povûdní hodnota vzbuzuje pochyby.
AlÏbûta Trojanová napﬁíklad v osmnácté
kapitole shrnula v˘sledky rozhovorÛ
s ãesk˘mi Romy, kteﬁí poÏádali o azyl ve
Velké Británii. Namísto hloubkové anal˘zy
jejich v˘povûdí v‰ak pouze shrnula, co
„respondenti uvedli“.
Imigrace, politika vÛãi men‰inám
a v dÛsledku také mezietnické vztahy
b˘vají závislé na politick˘ch faktorech,
a proto také promûnlivé. Etnick˘ obraz
na‰í zemû se mÛÏe v prÛbûhu nûkolika
málo let velmi zmûnit. âtenáﬁe tedy mÛÏe
napadnout, jestli bude mít kniha Men‰iny
a migranti v âeské republice po nûjaké
dobû ve zmûnûné situaci je‰tû v˘znam.
Domnívám se, Ïe z knihoven sociálních
pracovníkÛ, ‰kol a univerzit nezmizí.
Pﬁiná‰í totiÏ mnoho obecnû pouÏiteln˘ch
impulsÛ pro komunikaci s men‰inami
a hledání cest souÏití.
Filip Dﬁímal
•••

Pavel Navrátil a kol.: Romové v ãeské spoleãnosti. Portál, Praha, 2003.
Pﬁedkládaná studie autorského kolektivu pﬁeváÏnû z brnûnské FSS MU, Ústavu
pro sociální otázky a z praÏského Centra
v˘zkumu v˘voje osobnosti a etnicity pﬁi
FHS UK je urãena pﬁedev‰ím sociálním
pracovníkÛm, coÏ tvoﬁí jak˘si leitmotiv
celé práce. Kniha si najde své ãtenáﬁe
nejen mezi praktiky, ale i vzdûlavateli
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v sociální práci a v neposlední ﬁadû také
mezi studenty sociální práce a oborÛ
pﬁíbuzn˘ch.V˘zkumníci nûkolikrát
explicitnû vyjadﬁují „doporuãení pro
praxi“, takÏe dílo není jen „teoretick˘m
reliktem“, kter˘ se zaﬁazuje do jiÏ vcelku
bohatého fondu zab˘vajícího se „romskou problematikou“.
Pomocí základního pﬁedpokladu a souãasnû optiky „sociálního vylouãení“ se
pokou‰í konstruovat realitu Ïivota romské komunity v âeské republice, opﬁenou
o vlastní (ale i dal‰í relevantní) v˘zkum
deseti mûst (Brno, âesk˘ Krumlov,
Chomutov, Ostrava, Pardubice, Praha,
Pﬁerov, Uherské Hradi‰tû, Ústí nad Labem
a Vsetín) v âR, kter˘ probíhal v roce 2001
v rámci projektu Phare Improvement of
Relation between the Roma and Czech
Communities.
Sociální vylouãení men‰in a pﬁedev‰ím
romské men‰iny, která patﬁí k nejpoãetnûj‰ím a nejviditelnûj‰ím v âR, je realitou.
Varující signál, jak se Romové v ãeské
spoleãnosti cítí, ukázal v˘sledek Sãítání
lidu... z roku 2001, kdy se svobodnû
pﬁihlásilo k romské národnosti pouze
12 000 lidí z pﬁedpokládan˘ch 300 000,
coÏ tvoﬁí 2–3 % populace âR.
Po úvodním definování a operacionalizaci základních pojmÛ, na níÏ autorsk˘
kolektiv svou práci vystavûl (men‰ina,
kultura, etnocentrismus, pﬁedsudky
a diskriminace, národnostní men‰ina, rasa
a sociální vylouãení), se popisují metody
sociální práce, které jsou pokládány
(odbornou komunitou) za nejvhodnûj‰í
pro pﬁíslu‰níky sociálnû vylouãen˘ch
men‰in, a to: antiopresívní pﬁístup,
ekologick˘ model a komunitní sociální
práce. Studie se pokou‰í odÛvodnit
a zdokumentovat realitu sociálního
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vylouãení RomÛ (pﬁístup na trh práce,
nevzdûlanost, chudoba, bydlení, omezen˘
pﬁístup ke sluÏbám, omezen˘ sociální
a kulturní kapitál).
Ve druhé a tﬁetí kapitole rekapitulují
autoﬁi zmiÀovan˘ projekt v˘zkumu.
Nejvhodnûj‰í pro tento v˘zkum pokládají
komunitní princip (str. 83nn), kter˘
povaÏují za nejprokazatelnûji odÛvodnûn˘. Pro v˘zkum vybírali místa s romskou
komunitou v rÛzném stadiu integrace, ale
nikoli komunity ghettizované (napﬁ.
Chánov).
Pomocí komunitní perspektivy autoﬁi
zkoumali kvalitu interetnického souÏití:
rozdíly v Ïivotních strategiích obou
komunit, men‰inové romské a majoritní
komunity, kvalitu jejich souÏití (konflikty,
nedorozumûní) mezi sousedy romsk˘mi
a majority. RovnûÏ porovnávali jejich
vzájemná oãekávání a pﬁedstavy o hodnotách „tûch druh˘ch“ a zavr‰ili toto srovnání praktick˘m doporuãením pro
pedagogy ve ‰kolství (pomocí odli‰n˘ch
v˘chovn˘ch metod obou komunit pﬁichází romské dítû nepomûrnû hendikepovanû (ne)pﬁipraveno do ‰koly) (str. 126nn).
Také sociodemografická struktura neumoÏÀuje pﬁíznivûj‰í pohled a v˘hled na
rychlej‰í integraci RomÛ do majoritní
spoleãnosti. Základní (Ïádné), popﬁ.
nedokonãené uãÀovské vzdûlání má
40,6 % , popﬁ. 47 % romské populace
(str. 136).Tím se takﬁka geometrickou
ﬁadou omezují ‰ance na ﬁádné zamûstnání. Dále se v˘zkum vûnoval srovnání
zdravotního stavu mezi obûma skupinami. Z jeho v˘sledkÛ lze konstatovat, Ïe
Romové se subjektivnû cítí hÛﬁe po
zdravotní stránce (str. 139). Z hlediska
domácností a bydlení Romové Ïijí ãastûji
v pﬁíbytcích niÏ‰ích kategorií a obydle-
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nost bytu je oproti majoritû také vy‰‰í,
v bytech bydlí více osob.
V˘zkum se neomezil na vzájemn˘ vztah
majority a romské men‰iny, ale i na vztah
k ostatním men‰inám. Podle v˘zkumu
majorita vykazuje v˘raznû klaustrofobní
známky, ponûvadÏ více neÏ ãtvrtina si
nepﬁeje bydlet mezi Romy, pﬁistûhovalci
a Vietnamci ãi âíÀany (str. 125).V˘sledky
v˘zkumu zamûstnanosti a materiálních
podmínek RomÛ boﬁí ãásteãnû m˘ty
o bohat˘ch Romech jezdících si pro
sociální dávky v taxících (i kdyÏ i takoví
se najdou; stereotypy majority okamÏitû
pﬁisoudí tuto vlastnost RomÛm).
Romové, jak jiÏ bylo ﬁeãeno, jsou ve
spoleãnosti v˘raznû marginalizováni. Mají
velmi nízk˘ lidsk˘ kapitál (kvalifikaci,
pracovní zku‰enosti, orientace, adaptace
a vstup na trh práce), sociální kapitál
(sociální vztahy, které by jim poskytovaly
podporu) a kulturní kapitál (znalost
ãeského jazyka, pravidel spoleãenské
komunikace, ale i pracovní návyky).Tyto
nedostatky zesiluje sociální izolací (str.
155). Nezamûstnanost RomÛ (muÏÛ)
v deseti zkouman˘ch oblastech tvoﬁí
40 %, majority 10 %, u Ïen ãiní 51,2 %
Romek a 10,6 % majority. Dlouhodobá
odkázanost na sociální dávky s sebou
v‰ak pﬁiná‰í i nutnost odepﬁít si napﬁíklad
pﬁedmûty dlouhodobé spotﬁeby, neschopnost hradit nenadálé v˘daje, a tím se
dlouhodobû nezamûstnaní Romové
dostávají do struktur chudoby. Na otázku:
Jak vycházíte se sv˘mi pﬁíjmy? odpovûdûlo 50 % respondentÛ „s obtíÏemi“ a
21 % „s velk˘mi obtíÏemi“ (str. 159).Tato
(subjektivní) chudoba nutí Romy pÛjãovat si ãasto aÏ na 100 % úrok, pﬁiãemÏ
proti nûkter˘m lichváﬁÛm na Ostravsku
jiÏ bylo zahájeno trestní stíhání.

Autoﬁi v˘zkumu vyvodili ze svého
zkoumání závûr, Ïe pomoci romskému
etniku mohou pﬁedev‰ím „komplexnû
pojatá opatﬁení“ (str. 182). Dále je nutno
pﬁíslu‰n˘mi orgány jasnû garantovat
(a chránit) práva romské komunity
a pomáhat jejich zamûstnávání v orgánech státní správy a samosprávy a také
podporovat kulturní, politické a jiné
aktivity romsk˘ch a proromsk˘ch organizací.V˘zkumníci rovnûÏ vyjádﬁili potﬁebu
zmûny pﬁístupu pedagogÛ ke vzdûlání
romsk˘ch dûtí podporou romsk˘ch
asistentÛ, zavádûním nult˘ch roãníkÛ
apod. ·ance romsk˘ch studentÛ na vy‰‰í
vzdûlání je tﬁeba vyrovnat, a tím
a) napomoci k vytvoﬁení romské elity,
b) napomoci jejich budoucímu pracovnímu uplatnûní.
MoÏnou perspektivu sociální inkluze
RomÛ vidí autoﬁi v adaptaãní strategii
integrace. Mnozí (pﬁedev‰ím pﬁed rokem
1989) sice volili dobrovolnou asimilaci,
a tím rozchod se svou kulturou, koﬁeny
a etnikem, ale tato cesta není vhodná ani
doporuãovaná.Ve v˘zkumu v‰ak na ni
autoﬁi narazili (str. 173).
Z hlediska státní správy do roku 1989
romská otázka neexistovala. Poté se
uvádí jako klíãov˘ rok 1997, kdy situaci
romské komunity popsala tzv. Bratinkova
zpráva.Vznikla tak Meziresortní komise
pro záleÏitosti romské komunity, v roce
2000 byla pﬁijata Koncepce politiky
vlády vÛãi pﬁíslu‰níkÛm romské komunity, napomáhající jejich integraci do
spoleãnosti, dále Zpráva zmocnûnce
vlády pro lidská práva o souãasné situaci
romsk˘ch komunit.V roce 2001 vznikla
Rada vlády pro záleÏitosti romské komunity a Rada vlády pro národnostní
men‰iny.
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Studii zakonãují doporuãení v oblasti
kulturní, sociální a politické, pozornost
vûnuje roli komunity pﬁi pﬁekonávání
sociální exkluze (str. 181) a dokonce
„specifické roli sociální práce v boji proti
sociálnímu vylouãení RomÛ“ (str. 190nn).
Sociální práce má podle autorÛ slouÏit
právû pﬁekonávání obtíÏí v procesu
integrace. Proto navrhují sadu otázek,
které by si mûl sociální pracovník poloÏit, pracuje-li s pﬁíslu‰níky romské komunity. Stanovují také základní pilíﬁe sociální
práce s romskou komunitou a základní
informace pro vzdûlavatele a praktické
sociální pracovníky.
Pﬁílohu tvoﬁí vybrané fungující projekty, které bojují proti sociálnímu vylouãení
RomÛ v âR.
Je tﬁeba ﬁíci, Ïe tato kniha, plná cílen˘ch
informací pro praxi, se stala cenn˘m
pﬁíspûvkem do knihovny sociálního
pracovníka, ale i pedagoga ãi studenta
vûnujícího se sociální ãi jiné práci
s Romy.
Stanislava ·evãíková
•••

Oldﬁich Matou‰ek: Slovník sociální
práce, Portál, Praha, 2003.
Odborné veﬁejnosti se dostává do
rukou dal‰í publikace z pera autora,
jemuÏ vy‰lo v nedávné dobû nûkolik
publikací t˘kajících se sociální práce.
Slovník na nû navazuje, a lze jej tak
chápat jako souãást ‰ir‰ího publikaãního
projektu rozvíjejícího danou oblast.
Vzhledem k tomu, Ïe u nás doposud
nevy‰la Ïádná encyklopedie ãi slovník
sociální práce, zainteresovan˘ ãtenáﬁ po
nûm jistû sáhne s mimoﬁádn˘m zájmem.
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Pﬁi tvorbû profesního slovníku stojí
autor v prvé ﬁadû pﬁed nutností vymezit
hranice oboru, o nûmÏ chce referovat
a jehoÏ základní pojmy se snaÏí popsat.
Urãení nemusí provést formálnû v textu
své práce, postaãí, kdyÏ si okruh svého
oboru vydefinuje jinde a z nûj pak konzistentnû vychází pﬁi volbû hesel a vymezení jejich obsahu.V kontextu aplikovan˘ch disciplín povaÏuji prvotní vymezení
oboru za dvojnásob potﬁebné. âerpají
totiÏ z mnoha základních oborÛ (v pﬁípadû sociální práce jsou to pﬁinejmen‰ím
sociologie, psychologie, právní vûdy)
a snadno by se mohlo stát, Ïe by mohl
b˘t za jeden z nich zamûnûn. MoÏná, Ïe
i z toho dÛvodu Oldﬁich Matou‰ek
v úvodu ke slovníku svoji pﬁedstavu
o sociální práci formálnû deklaroval.
Sociální práci chápe jako mnoÏství
ãinností, které pomáhají pﬁedcházet, ãi
ﬁe‰it spoleãenské vyluãování.Vedle
prevence a ﬁe‰ení sociální exkluze vidí
autor pÛsobnost sociální práce v uschopÀování jednotlivcÛ, rodin, skupin a komunit k realizování vlastního potenciálu.
Jednu z otázek, kterou si kladu v této
recenzi, je, zda se autorovi slovníku
podaﬁilo tuto definici obsahem slovníku
naplnit. Matou‰ek dále uvádí, Ïe termíny
uÏívané ve slovníku odráÏejí aktuální stav
sociální práce, tímto zpÛsobem se realizuje a vyuãuje v âeské republice.Také tvrdí,
Ïe se dokonce bude snaÏit pomocí ménû
znám˘ch termínÛ pﬁedjímat budoucí
v˘voj a smûﬁování sociální práce u nás.
V této recenzi se proto pokusím zodpovûdût také na otázku, nakolik se autorovi
dobﬁe podaﬁilo ve slovníku terminologicky reflektovat aktuální stav provádûní
i v˘uky sociální práce.
Oldﬁich Matou‰ek pro lep‰í orientaci
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ãtenáﬁe uvedl na zaãátku slovníku pﬁehled vybran˘ch hesel podle ‰ir‰ích témat.
Pﬁehled mÛÏe pomoci i ménû zku‰en˘m
v oboru sociální práce zorientovat se
a umoÏÀuje chápat jednotlivé termíny
v ‰ir‰ím kontextu. RovnûÏ tak velmi vítám
anglické ekvivalenty u kaÏdého hesla.
KaÏd˘, kdo se chce sociální prací hloubûji
zab˘vat, musí ãerpat z cizojazyãné odborné literatury.Vzhledem k tomu, Ïe se
k anglick˘m v˘razÛm nûkdy obtíÏnûji
vymezují ãeské ekvivalenty, mÛÏe slovník
poskytnout potﬁebnou informaci.
PﬁestoÏe se autor snaÏil pomocí pﬁehledu témat a odkazov˘ch hesel usnadnit
orientaci ve slovníku pﬁi hledání poÏadovaného termínu, bude se ãtenáﬁ pot˘kat
s nûkolika nedostatky:
Neadekvátní v˘bûr hesel. Pﬁi studiu
slovníku nelze pﬁehlédnout psychoterapeutické zamûﬁení autora. PﬁestoÏe si
v úvodu vymezil pomûrnû ‰irokou pÛsobnost sociální práce, jednotlivá hesla
tomuto zcela nepodﬁídil. âtenáﬁ se tak
dovídá podrobnû napﬁ. o bipolární afektivní poru‰e, bulimii, mentální anorexii,
komorbidní poru‰e, hyperkinetick˘ch
poruchách, biologické zpûtné vazbû atd.
Zaﬁazení tûchto hesel by se dalo akceptovat, pokud by v‰ak byla ve slovníku
obsaÏena hesla v sociální práci pouÏívaná, která jsou pro rozvoj této disciplíny
nezbytná. Pro ilustraci uvedu nûkolik
hesel, která ve slovníku zcela chybûjí.
Ve slovníku nenajdeme napﬁíklad heslo
„postoj“. Nelze pﬁitom pochybovat, Ïe
zmûna klientova postoje mÛÏe b˘t jednou
ze zásadních oblastí práce s klientem.
S tímto termínem samozﬁejmû souvisí
i dal‰í pojmy, kter˘m autor nevûnoval
pozornost. Napﬁíklad frekventovan˘
pojem „kognitivní disonance“ není

rovnûÏ uveden.Ve slovníku ãtenáﬁ nenajde ani ekvivalent anglického „assessment“ (posouzení klientovy situace).
Chybnû jej autor ztotoÏÀuje s hodnocením potﬁeb a svoji interpretaci zatûÏuje
hodnotícím aspektem. Pﬁeklad „hodnocení pﬁípadu“ v ãeském prostﬁedí konotuje
s hodnocením v kladném ãi záporném
v˘znamu. Zavedení termínu assessment
v anglosaské literatuﬁe mûlo tento efekt
právû odbourat. Jeho hlavním v˘znamem
je tedy spí‰e posouzení, ãi reflexe situace
klienta.
Autor také napﬁíklad neuvádí samostatné heslo teorie. Pro sociální práci, která
se v ãeském spoleãenském prostﬁedí
snaÏí etablovat také jako akademická
disciplína a hledá své vymezení mezi
jin˘mi obory, je toto zvlá‰È citelné opomenutí. Pro zájemce o sociální práci by bylo
jistû pﬁínosné dozvûdût se, Ïe heslo teorie
má v kontextu sociální práce svÛj specifick˘ obsah. Zavedená je napﬁíklad typologie teorií, která rozli‰uje teorie o sociální
práci (jedná se spí‰e o sociologick˘
pohled), teorie sociální práce, teorie
klientova svûta aj. PﬁestoÏe jsou ve slovníku uvedeny nûkteré z teorií sociální
práce, chybí zde pohled, kter˘ uvedené
teorie zasazuje do ‰ir‰ího rámce a kter˘
by vymezoval konceptuální aparát oboru.
Nízká obsahová náplÀ hesel. Nûkterá
z uveden˘ch hesel by zasluhovala lep‰í
vysvûtlení, neÏ podává autor (sociální
jednání, sociální projekt, spoleãenské
postavení, pomáhající vztah, individuální
integrace, kultura, politika, hlavní proud
spoleãnosti, metody sociální práce atd.).
Tato hesla místy pÛsobí zkratkovit˘m
dojmem. U nûkter˘ch hesel neuvedl autor
pﬁesné obsahy, coÏ pro nezku‰eného
ãtenáﬁe mÛÏe pÛsobit aÏ zavádûjícím
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dojmem (anomie, role, role sociálního
pracovníka atd.) Nûkteré obsahy hesel
plnû nezohledÀují skuteãnost, Ïe slovník
je koncipován pro zájemce o sociální
práci. Dozvíme se zde spí‰e medicínské ãi
psychologické obsahy hesel (alkoholová
závislost,AIDS atd.). Ponûkud problematicky pÛsobí uvedení nûkter˘ch hesel,
u kter˘ch najdeme pouze odkazy.
Matou‰ek sice v úvodu pí‰e, Ïe pokud se
tak dûje, tak z dÛvodu, Ïe nûkteré v˘razy
nemají samostatné v˘kladové heslo, ale
jsou vysvûtleny v kontextu odkazového
hesla. S tímto v‰ak nemohu souhlasit.
Nûkterá z uveden˘ch hesel, u kter˘ch
uvedl pouze odkaz, mají v oblasti sociální
práce samostatné obsahy a pro ãinnost
sociálních pracovníkÛ je jejich znalost
nezbytná (sociální patologie, péãe, vztah,
sociální zmûna atd.).
Nedostateãná propojenost hesel. Je
‰koda, Ïe jednotlivá hesla, a pﬁedev‰ím ta,
která rozvíjejí sociální práci v její teoretické ãásti, nejsou vzájemnû propojená
a opatﬁena odkazy na autory, kteﬁí dan˘
termín teoreticky rozvíjeli. Dûje se tak
pouze v nûkter˘ch pﬁípadech.
Domnívám se, Ïe uvedené nedostatky
souvisí s nedostatkem publikaãních
zdrojÛ, ze kter˘ch autor vycházel.
Literatura, ze které autor ãerpal, se mi jeví
k nûkter˘m tématÛm naprosto nepostaãující (napﬁ. trh práce a nezamûstnanost,
uÏivatel sociálních sluÏeb, závislosti).
Z uvedené literatury je rovnûÏ patrné, Ïe
autor podrobnûji nesleduje souãasné
praktikující teoretiky a v˘zkumníky
v oboru (není napﬁ. referován ãasopis
Sociální práce / Sociálna práca).Ti prostﬁednictvím v˘zkumn˘ch projektÛ
rozvíjejí sociální práci v její konceptuální
ãásti a dávají doporuãení pro její prakti-
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kování. Pokud v‰ak pﬁi tvorbû slovníku
Matou‰ek vychází pouze z malého v˘bûru
autorÛ sociální práce, nemÛÏe ani slovník
plnû reflektovat soudobou sociální práci
u nás.V koneãném dÛsledku to znamená
nepomûr mezi hesly, která sv˘m obsahem
vycházejí z legislativního vymezení (napﬁ.
témata t˘kající se sociální politiky a sociálních sluÏeb), a hesly, která tvoﬁí teoretické a konceptuální vymezení oboru
sociální práce. Disproporce samozﬁejmû
sniÏuje odbornou hodnotu slovníku,
kter˘ se snaÏí obsáhnout obor sociální
práce jako vûdní disciplíny. Domnívám se,
Ïe takto pojat˘ slovník plnû neuspokojí
studenty vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol, natoÏ
studenty vysoko‰kolské. Pokud se budou
danému oboru chtít vûnovat podrobnûji,
pravdûpodobnû sáhnou po cizojazyãn˘ch
slovnících ãi encyklopediích, které jim
umoÏÀují urãitá hesla vidût v ‰ir‰ích
kontextech.
PﬁestoÏe se slovník pot˘ká s ﬁadou
nedostatkÛ, zpÛsoben˘ch do urãité míry
„autorsk˘m“ pojetím, jedná se o první
slovník, kter˘ se snaÏí obsáhnout terminologii oboru sociální práce.Vedle
problematiãtûji zpracovan˘ch témat, která
nenesou v˘znamnûj‰í informaci, se zde
také objevují témata obsahovû dostaãující
a objasÀující. Z celkového pohledu
dosahuje slovník ve sv˘ch nejhodnotnûj‰ích pasáÏích prÛmûru úrovnû obvyklé
v obdobn˘ch cizojazyãn˘ch slovnících.
Vzhledem k tomu musí kaÏd˘ zájemce
o obor sociální práce posoudit, nakolik je
pro nûho tento slovník pﬁínosn˘.
Jitka Navrátilová
•••
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Józef Augustyn ed.: Hluboce zranûni
– církev a fenomén sexuálního
zneuÏívání, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydﬁí, 2003.
Po nedávné pﬁedev‰ím mediální bouﬁi
t˘kající se sexuálního zneuÏívání hochÛ
knûÏími je tato kniha první vla‰tovkou,
která se tomuto tabuizovanému tématu
vûnuje. Její editor ThDr. Józef Augustyn se
snaÏí o interdisciplinární pﬁístup k problematice sexuálního zneuÏívání v církvi,
coÏ dokresluje i sloÏení autorské dílny:
knûz ThDr.Ale‰ Opatrn˘, sexuolog MUDr.
Slavoj Brichcín, knûz a formátor ThDr.
Józef Augustyn, psycholog Mgr. Jeron˘m
Klime‰, Ph.D. Rozhovory J.Augustyna
pﬁedstavují názory arcibiskupa Jana
Graubnera a arcibiskupa Terrence
Predergastena. ·koda jen, Ïe kapitoly
nejsou vyváÏené, jak po obsahové stránce, tak ve formální úpravû. Brichcín
obsahovû hutnou kapitolu natûsnal na
17 stran, zatímco Augustyn strukturovanû
pﬁedná‰í svÛj pﬁíspûvek na 38 stranách,
za nímÏ následují rozhovory s arcibiskupy. Knihu uzavírá tﬁístránkov˘ text
J. Klime‰e, kter˘ má spí‰e charakter
poznámky.
Zdaﬁilé úvodní slovo Ale‰e Opatrného
nastiÀuje dobov˘ kontext vzniku knihy.
Formuluje její cíle i skupiny lidí, pro které
mÛÏe b˘t publikace obohacením.V textu
naznaãuje „zlatou nit“, která spojuje
jednotlivé kapitoly. âetba této stati je
nezbytností, aby se ãtenáﬁ mohl zorientovat v poeticky nazvan˘ch kapitolách
(napﬁíklad Oãi‰tûní královské cesty, Miluj
celou svou silou...) a dokázal si pod
tûmito názvy nûco pﬁedstavit.
Autor první kapitoly, sexuolog
S. Brichcín nás systematicky, odbornû, ale

pﬁedev‰ím ãtivû uvádí do svûta lidské
sexuality, zvlá‰tû té deviantní. NezÛstává
jen u definování jednotliv˘ch poruch, ale
barvitû, nikoliv v‰ak kvûtnatû dává nahlédnout do proÏívání takto postiÏen˘ch
jedincÛ. „Pro pravé pedofily je – celoÏivotnû a nezavinûnû – skuteãn˘m magnetem dûtská postava, pÛvab jejích pohybÛ,
zvídavá tváﬁiãka, nikoli ‰arm dospûlé
osoby. Jejich erotická touha patﬁí nejen
tûlu, prostému druhotn˘ch pohlavních
znakÛ, ale i dûtskému chování.“ (str. 10.)
Brichcín dále na téÏe stranû pí‰e:
„Obvykle se lidé s pedofilním zamûﬁením
cítí v dûtském svûtû volnûji neÏ s partnery vûkem pﬁimûﬁen˘mi. Jsou nezletil˘m
dûvãatÛm a chlapcÛm sv˘mi zájmy
a citov˘mi potﬁebami velice blízko.“
Tento pohled je cenn˘ pﬁedev‰ím proto,
Ïe naru‰uje ãernobílé vidûní pedofilní
problematiky, kdy pedofil = pachatel. Na
druhou stranu mÛÏe mít ãtenáﬁ dojem aÏ
protektivního postoje vÛãi pedofilním
deviantÛm. Zarazit nás mÛÏe i vûta: „Praví
deviantní pedofilové v‰ak tûlesné zdraví
a Ïivot dûtí obvykle pﬁímo neohroÏují.“
(str.10.) Toto konstatování v‰ak nezohledÀuje téma du‰evního zdraví dítûte a také
pﬁivádí na otázku, jak takového pravého
pedofila poznáme. Zku‰en˘ sexuolog
tvrdí, Ïe zhruba jen jedna tﬁetina trestné
ãinnosti se sexuální tematikou páchané
na dûtech je zavinûna prav˘mi pedofily.
Oddûluje ãlovûka od jeho jakéhosi
pudového smûﬁování. Odli‰uje deviantní
ãiny od deviantního smûﬁování. (Ve
stejném duchu o lidech s tímto postiÏením mluví i církev v následn˘ch kapitolách ústy Józefa Augustyna.) ZdÛrazÀuje
nutnost soudit ãlovûka ne za to, co, nebo
ãím je, ale co dûlá. MUDr. Brichcín erudovanû vysvûtluje jednotlivé formy pedofilií
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a odli‰uje pedosexuální chování osob,
které nemají poruchu pohlavní preference (deviaci), a vyjmenovává celou ﬁadu
faktorÛ ovlivÀujících jejich chování
(porucha osobnosti, demence, hypersexualita...).
V následné ãásti se autor vûnuje pohlavnímu zneuÏívání a nezÛstává jen u popisu, ale snaÏí se postihnout dynamiku
takového vztahu, respektive celé rodiny.
ZmiÀuje dÛsledky sexuálního zneuÏití
u obûti, provázenou deformací psychosexuálního i sociosexuálního zrání. Brichcín
rovnûÏ zdÛrazÀuje v˘znam soudního
jednání, kde je jasnû deklarována obûÈ
a pachatel.V závûru pﬁíspûvku se vyjadﬁuje pﬁedev‰ím k uveden˘m pﬁípadÛm
sexuálního zneuÏití v církvi. âetbu této
kapitoly bych doporuãila v‰em pracovníkÛm v pomáhající oblasti jako povinnou.
Podle mého názoru se jedná o ucelen˘
a vyãerpávající pﬁehled informací vztahující se k problematice pohlavního zneuÏívání dûtí. Za vadu na kráse této kapitoly
bych oznaãila její nepﬁehlednost a neuspoﬁádanost. Celá kapitola je psána jako
jednolit˘ text, bez v˘razného oddûlování
a oznaãením napﬁíklad podkapitol.
Dal‰í kapitoly z pera knûze a formátora
ThDr. Józefa Augustyna se vûnují postojÛm církve k sexuálnímu zneuÏívání
pﬁedev‰ím u knûÏí, na závûr se zab˘vá
formací budoucích knûÏí.Ve sv˘ch
textech se snaÏí postihnout postoje
Apo‰tolského stolce, ﬁadov˘ch pﬁedstavitelÛ církve i praktikujících katolíkÛ.Velmi
otevﬁenû konstatuje, Ïe i v bohosloveck˘ch semináﬁích se objevují muÏi s homosexuálním smûﬁováním, a zmiÀuje se
téÏ o jednotliv˘ch problematick˘ch
oblastech.Transparentnû pojmenoval
i dvû podkapitoly: Lze do semináﬁe
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pﬁijímat jedince s homosexuální orientací
a Pﬁípady homosexuálního zneuÏití mezi
bohoslovci. Stejnû jako Brichcín odli‰uje
smûﬁování ãlovûka od jeho chování.
Augustyn nevyluãuje knûÏské vysvûcení
u zmiÀovan˘ch jedincÛ, zdÛrazÀuje v‰ak
velkou rozváÏnost a moudrost, jak na
stranû církve, tak na stranû bohoslovce
Ïádajícího vysvûcení. Pravdûpodobnû
i proto celou jednu kapitolu vûnoval
podmínkám pﬁijímacího ﬁízení do semináﬁe. Pﬁi ãetbû této kapitoly by srdce
psychologa zaplesalo, pokud by se tyto
podmínky shodovaly se skuteãností.
BohuÏel i sám autor na závûr uvádí:
„âasto se stává, Ïe pﬁijímáme kandidáty,
u nichÏ máme závaÏné pochybnosti,
protoÏe se obáváme, abychom nevylouãili
nûkoho vhodného.“ (str. 35.)
Kapitola, která dala knize název, se
zab˘vá pﬁímo problematikou sexuálního
zneuÏívání knûÏími. Znovu se zde objevují jednotlivá témata, postoje církve,
pﬁijímání bohoslovcÛ, formace apod.
Augustyn zmiÀuje i problematiku medializace a kﬁivého obvinûní.V poslední
kapitole, logicky zakonãující problematiku sexuálního zneuÏívání v církvi, se
editor zam˘‰lí s náleÏit˘m dÛrazem nad
formací knûÏí.
Rozhovor s olomouck˘m arcibiskupem
Janem Graubnerem umnû vztáhl diskusi
o sexuálním zneuÏívání knûÏími do
ãesk˘ch pomûrÛ. I zde se projevuje
otevﬁenost a vûdou ovlivnûn˘ pﬁístup:
„KaÏd˘ knûz je pﬁedev‰ím ãlovûk, pak
kﬁesÈan a pak teprve knûz. Hledáme-li
pﬁíãiny deviací, musíme zÛstat pﬁedev‰ím
v rovinû lidské.“ (str. 67.) V dialogu zdÛrazÀují erotizaci spoleãnosti, kterou berou
jako realitu souãasného svûta, s níÏ musí
církev (i pﬁi pﬁijímání bohoslovcÛ) poãítat.

SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

RECENZE
Kolem sexuálních obvinûní v Americe
se toãí rozmluva s kanadsk˘m arcibiskupem, kter˘ akcentuje dÛleÏitost médií
a jejich vyuÏití ve prospûch obrany
neprávem obvinûn˘ch knûÏí. Projevuje se
tak patrn˘ rozdíl mezi postoji a skutky
ãeské a severoamerické církve, kdy ãeská
církev se teprve uãí komunikovat s veﬁejností prostﬁednictvím médií. Zajímavû
pÛsobí pasáÏe, v nichÏ arcibiskup konkrétnû popisuje pﬁípady, jak církev
naloÏila s odsouzen˘mi knûÏími.Tyto
skuteãné pﬁíbûhy pak mohou b˘t i ukazatelem cesty pro ãeskou církev.
V poslední kapitole psycholog J. Klime‰
nahlíÏí na zmiÀovanou problematiku
z pohledu ãeské spoleãnosti. Konstatuje,
Ïe „církevní nadﬁízení nemají jasno, jak
v takov˘ch pﬁípadech rozumnû a moudﬁe
reagovat“, a dále, Ïe obyãejní vûﬁící
reagují spontánnû, a tudíÏ znaãnû chaoticky – od pobouﬁení aÏ po ignorování.
V dal‰ím odstavci zmiÀuje problematiku
sexuální závislosti, kterou vztahuje
k biblickému citátu. Poslední kapitola pro
mne znamenala nejvût‰í zklamání.Autor
na necel˘ch tﬁech stranách mlhavû a jen
v jak˘chsi náznacích nastiÀuje psychologickou stránku pedofilního zneuÏívání
v ãeské církvi.
Publikace Hluboce zranûni by se dala
nazvat pion˘rskou prací o tabuizovan˘ch
tématech spojen˘ch s církví v ãeské
spoleãnosti.AlespoÀ krátké prolistování
bych doporuãila v‰em, kteﬁí pracují
v pomáhajících profesích. âtenáﬁ mÛÏe
naãerpat odborné poznatky t˘kající se
deviantní sexuality a také zjistit aktuální
postoj církevních pﬁedstavitelÛ k sexuálnímu zneuÏívání v církvi. Kapitolu MUDr.
Brichcína bych doporuãila v‰em pracovníkÛm pomáhajících profesí: psycholo-

gÛm – pﬁedev‰ím kvÛli definování jednotliv˘ch deviací, sexuologÛm a psychiatrÛm
– pﬁedev‰ím pro porozumûní k psychick˘m aspektÛm zneuÏívaného (zneuÏitého) i zneuÏívajícího. Dále pak sociálním
pracovníkÛm i církevním pﬁedstavitelÛm,
zkrátka v‰em, kteﬁí se s danou problematikou, byÈ okrajovû, mohou setkat.
Neznalost neomlouvá a zvlá‰tû u této
problematiky mÛÏeme sv˘m ne‰etrn˘m
postojem a postupem ublíÏit více neÏ
samotn˘ ãin. Kapitoly J.Augustyna bych
poradila pﬁeãíst v‰em, kteﬁí ve vût‰í ãi
men‰í míﬁe pracují s vûﬁícími lidmi. Nejen
kvÛli samotné problematice sexuálního
zneuÏívání, ale i v dÛsledku pﬁedstav,
povûr a z nich pramenících obav a krizí
(psychosociálních i duchovních) spojen˘ch s tímto zvlá‰tû v církvi tabuizovan˘m tématem.
Lenka Ra‰ticová
•••

Nicky Hayesová: Aplikovaná psychologie, Portál, Praha 2003.
Úspû‰ná britská autorka vysoko‰kolsk˘ch uãebnic psychologie, psycholoÏka
Nicky Hayesová, známá sv˘m úsilím
pﬁiblíÏit rÛzné oblasti psychologie co
nej‰ir‰ím ﬁadám veﬁejnosti,vydala v ãe‰tinû uÏ Základy sociální psychologie
(Portál, 1998, 2002). Publikace Aplikovaná
psychologie nás seznamuje s rÛznorod˘mi smûry vyuÏití psychologie v praxi.
Oznaãení „aplikovaná psychologie“
pﬁedstavuje souhrnn˘ v˘raz pro oblasti
odborného vyuÏití psychologick˘ch teorií
a poznatkÛ v nejrÛznûj‰ích oblastech
Ïivota. Znalosti z oboru psychologie se
vyuÏívají v praxi na mnoha místech,
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napﬁíklad ve ‰kolství, na pracovi‰tích
velk˘ch organizací, ve vrcholovém sportu, ale kupodivu i pﬁi sestavování kosmick˘ch programÛ nebo pﬁi hledání diplomatického smíru a hledání ﬁe‰ení
mezinárodních konfliktÛ.
V knize Hayesová popisuje jak tradiãní,
dlouhodobû rozvíjené smûry aplikované
psychologie, napﬁíklad klinickou psychologii, poradenskou psychologii, forenzní
psychologii, aplikovanou psychologii
vyuãování a uãení a pedagogickou
psychologii, tak i smûry, které se rozvíjejí
teprve nedlouho a zaÏívají v souãasnosti
svÛj rozmach, mimo jiné psychologie
zdraví a psychologie sportu.V neposlední
ﬁadû sem patﬁí i tolik diskutovan˘ smûr
psychologie trhu,, kter˘ se tváﬁí jako
moderní souãást na‰í doby, ale ve skuteãnosti se jedná o oblast, která se vyvíjí uÏ
od dvacát˘ch let minulého století.Autorka
se nevyh˘bá ani ménû obvykl˘m oblastem aplikované psychologie, a tak se na
stránkách její knihy mÛÏeme seznámit
také s politickou psychologií, environmentální psychologií nebo kosmickou
psychologií.
V knize mÛÏeme nalézt celkem osmnáct smûrÛ aplikované psychologie.
V úvodu se dozvíme, co si pod pojmem
aplikovaná psychologie vlastnû máme
pﬁedstavit a Ïe vlastnû kaÏd˘ z nás se
snaÏí vyznat v lidech a vyuÏít – aplikovat
v kaÏdodenním Ïivotû – poznatky, které
jsou nám dostupné.Autorka také nastiÀuje, proã je v souãasné dobû tolik dÛleÏité
sbliÏování akademické psychologie, která
se vûnuje shromaÏìování poznatkÛ
a vytváﬁení psychologick˘ch teorií,
s aplikovanou psychologií, která se snaÏí
tyto poznatky pﬁená‰et do kaÏdodenního
Ïivota. Dﬁíve byly tyto dvû oblasti brány
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jako od sebe oddûlené a fungovaly po
velkou ãást 20. století spí‰e jako dvû
samostatné disciplíny.V dne‰ní dobû jsou
zámûrnû vytváﬁeny a udrÏovány úzké
vztahy spolupráce mezi akademick˘mi
badateli a psychology provádûjícími
aplikovan˘ v˘zkum. Poslední kapitola
knihy se zab˘vá profesními poÏadavky
v oboru aplikované psychologie.
Hayesová pokraãuje popisem jednotliv˘ch oblastí aplikované psychologie.
Podle specifiãnosti konkrétních smûrÛ
rozli‰uje autorka ãtyﬁi hlavní skupiny: (i)
Aplikace poznatkÛ klasického „ãistého“
psychologického v˘zkumu na oblasti
kognitivní psychologie, sociální psychologie, biopsychologie a v˘vojové psychologie““. (ii) Oblasti aplikované psychologie,
které pomáhají ﬁe‰it otázky, t˘kající se
rÛznou mûrou celé spoleãnosti – sem
ﬁadí klinickou psychologii, poradenskou
psychologii, psychologii zdraví, forenzní
psychologii, pedagogickou psychologii
a aplikovanou psychologii vyuãování
a uãení. (iii) Tﬁetí skupinu tvoﬁí smûry, ve
kter˘ch jsou psychologické poznatky
aplikovány v pracovním procesu a specifick˘ch povoláních (psychologie práce,
psychologie organizace, inÏen˘rská
psychologie, kosmická psychologie
a ãásteãnû i psychologie sportu, kterou
sem autorka ﬁadí díky narÛstající profesionalizaci sportu). (iiii) Poslední skupinu,
do které psycholoÏka ﬁadí zbylé smûry,
odli‰uje od ostatních skupin zamûﬁení
na ‰ir‰í faktory sociálního Ïivota. Patﬁí
sem psychologie trhu, environmentální
psychologie, politická psychologie a ãásteãnû i v˘‰e jmenovaná psychologie
sportu. Ov‰em není to koneãné mnoÏství
smûrÛ a sama Hayesová pﬁiznává, Ïe
existuje spousta dal‰ích oblastí aplikova-
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né psychologie, které do své knihy
nezaﬁadila.
Nejstar‰ím smûrem aplikované psychologie je beze sporu tzv. klinická psychologie.V˘raz klinická má pÛvod v ﬁeckém
slovû kliné (lehátko). Klinick˘ psycholog
si vytyãuje podobn˘ cíl, jak˘ mûli dávní
antiãtí lékaﬁi, kdyÏ pozorovali své pacienty leÏící na lehátku a rozmlouvali s nimi.
Autorka popisuje zámûr pÛsobení klinické psychologie jako snahu pomáhat
lidem pﬁi ﬁe‰ení jejich problémÛ, které
svou intenzitou negativnû ovlivÀují
kvalitu jejich ÏivotÛ. Uvádí, Ïe právû
s klinickou psychologií si lidé obvykle
psychologii jako takovou spojují, kdyÏ si
ve sv˘ch pﬁedstavách vybavují psychologickou pomoc pﬁi pﬁekonávání truchlení,
psychick˘ch krizí, du‰evních traumat
a léãení psychick˘ch poruch atd. Klinick˘
psycholog se vûnuje pﬁedev‰ím lidem,
kteﬁí trpí psychick˘mi potíÏemi v takové
míﬁe, Ïe nemohou proÏívat radost ãi vést
svÛj Ïivot tak, jako dﬁíve.Tím se li‰í od
poradenského psychologa, kter˘ pomáhá
lidem i s lehãími potíÏemi, jako mÛÏe
b˘t rozhodování, pﬁekonávání vztahov˘ch
konfliktÛ a podobnû. Klinick˘ psycholog
musí po absolvování pûtiletého studia
psychologie je‰tû dal‰ích pût let sbírat
zku‰enosti pod odborn˘m vedením
a poté sloÏit odborné zkou‰ky, aby se
mohl své praxi vûnovat samostatnû.Také
poradensk˘ psycholog musí absolvovat
mnoÏství kvalifikaãních kursÛ, pﬁestoÏe
na rozdíl od klinického psychologa
obvykle nabízí krátkodobûj‰í péãi, která
se nûkdy omezuje na jedno nebo dvû
sezení. Klinick˘ psycholog mÛÏe b˘t
souãástí t˘mu odborníkÛ, napﬁíklad
v psychiatrické léãebnû. Kooperace
klinick˘ch psychologÛ s lékaﬁi, pedagogy,

sociálními pracovníky a dal‰ími odborníky b˘vá zejména u psychosomatick˘ch
onemocnûní ãast˘m zpÛsobem práce
s klientem, kter˘ se zaãíná prosazovat
i dal‰ích oblastech aplikované psychologie, napﬁíklad v psychologii zdraví (zvládání rÛzn˘ch zdravotních problémÛ
vznikajících napﬁíklad na podkladû
obezity, cukrovky, závislosti na nikotinu
apod.).
Psychologie zdraví patﬁí k jedné z mlad‰ích oblastí aplikované psychologie, která
od osmdesát˘ch let dvacátého století
zaÏívá rozmach. Zji‰tûní, Ïe psychick˘ stav
jedince z velké míry ovlivÀuje fyzické
zdraví a Ïe urãité chování mÛÏe vést
dokonce ke vzniku choroby, probudilo
hlub‰í zájem o psychologické faktory
ovlivÀující zdraví ãlovûka. Jako v˘sledek
mnoha bádání pﬁedstavuje autorka tzv.
biopsychosociální model zdraví a nemoci. Za dÛleÏitou oblast péãe o nemocné
byla vytyãena komunikace, zejména
komunikace mezi zdravotnick˘m personálem a pacientem. Dal‰ím podstatn˘m
tématem psychologie zdraví se stalo
podporování dobrého zdravotního stavu,
tedy nalezení zdravého Ïivotního stylu.
Tento model se zamûﬁuje zejména na boj
se závislostí na nikotinu, ale také na
nácvik zvládání stresu. K dÛleÏit˘m
tématÛm se také ﬁadí zvládání bolesti,
akutní i chronické, technikami sebekontroly, autohypnózy a pomocí konstruktivního vyuÏití placeba, tj. látek, které samy
o sobû neobsahují úãinnou substanci
a fungují na principu víry pacienta
v jejich úãinek.
Forenzní psychologie je dal‰ím v˘znamn˘m smûrem aplikované psychologie.
K oblastem jejího vyuÏití patﬁí soudní
praxe, ale také kriminalistika, oblast
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prevence kriminality, prÛbûh v˘konu
trestu a návratu do spoleãnosti.
Psycholog je pﬁítomen v˘slechu oãit˘ch
svûdkÛ a v˘slechu obvinûn˘ch z trestné
ãinnosti.Autorka uvádí, Ïe ke „znovuvybavení“ vzpomínek se dﬁíve pouÏívalo
i technik typu hypnózy, dokud nebylo
zji‰tûno, Ïe vlastnû rozli‰ení pravdy od
fantazie hypnóza je‰tû více znesnadÀuje.
Dozvíme se nejen o odli‰nostech amerického a britského pﬁístupu k „profilování
pachatelÛ“, ale také nám bude pﬁiblíÏena
zajímavá problematika svûdectví dûtí.
V dal‰í kapitole autorka pojednává
o pedagogické psychologii.Ve Velké
Británii existuje samostatná oblast aplikované psychologie vyuãování a uãení, ve
které se vûnuje pozornost zejména tomu,
jak zdokonalit proces vyuãování, aby byl
zpÛsob v˘uky co nejvíce efektivní a motivující.Tito aplikovaní psychologové
pracují zejména jako zamûstnanci vysok˘ch ‰kol a nûkolik let uãitelské praxe
b˘vá po nich nûkdy vyÏadováno jako
souãást pracovních pﬁedpokladÛ.
Pedagogick˘ psycholog v âR obvykle
pracuje v rámci pedagogicko-psychologické poradny nebo ve speciálnû-pedagogick˘ch centrech a souãástí náplnû jeho
práce je obvykle i to, co ve Velké Británii
tvoﬁí samostatnou oblast aplikované
psychologie vyuãování a uãení.
Mezi velmi rychle se rozvíjející smûry
aplikované psychologie, které se navíc
ãasto stávají pﬁedmûtem vá‰niv˘ch
diskusí a sporÛ, pﬁíslu‰í psychologie trhu.
Tato oblast má zvlá‰tnost zejména v tom,
Ïe cíle a poÏadavky trhu se nezﬁídka
dostávají do rozporu s etick˘mi pravidly,
kter˘mi je kaÏd˘ odborn˘ psycholog
vázán. Psycholog se aktivnû podílí zejména ve tﬁech oblastech: reklama, v˘zkum
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trhu a anal˘za chování spotﬁebitelÛ.
DÛleÏité je zejména získat informace
o tom, jak nejefektivnûji upoutat pozornost spotﬁebitelÛ a jaké faktory se podílejí na rozhodování spotﬁebitelÛ, zda si
dan˘ v˘robek koupí.
Za velmi pﬁínosnou povaÏuji autorãinu
schopnost popsat kaÏd˘ jev velmi srozumitelnû a v˘stiÏnû. Dosahuje toho tím, Ïe
dokáÏe odhadnout mnoÏství informací
podstatn˘ch pro pﬁiblíÏení jevu.
Napﬁíklad natolik komplexní jev jako
stres, o nûmÏ uÏ vy‰ly stovky knih a ãlánkÛ, umí N. Hayesová zachytit v nûkolika
vûtách (viz str. 80). RovnûÏ dokáÏe obsáhnout ve zkratce ‰iroká odvûtví psychologie, aniÏ by se uch˘lila k pﬁíli‰né obecnosti nebo banálnosti. Obdivuhodnû pÛsobí
v˘bûr relevantních témat a struktura
jejich zaﬁazení. Charakteristické dynamiky
v textu dociluje stﬁídm˘m dialogem se
ãtenáﬁem, kter˘ se napﬁíklad projevuje
v pﬁipomínání souvislostí jiÏ probran˘ch
témat s právû pﬁibliÏovanou problematikou. Pozornost ãtenáﬁÛ také udrÏuje
zaﬁazováním drobn˘ch pﬁíbûhÛ (napﬁíklad o Ïivotních osudech behavioristického badatele J. B.Watsona, kter˘ se kvÛli
milostné aféﬁe se svou sekretáﬁkou musel
Ïivit prací na poli aplikované psychologie). Obohacující mÛÏe b˘t i autorãin
osobit˘ nadhled a neobvyklá ‰íﬁe úhlu
jejího pohledu. Navzdory rÛznorodosti
teoretick˘ch v˘chodisek a mnoÏství
úkolÛ a témat jednotliv˘ch smûrÛ aplikované psychologie prokazuje autorka
bravurní orientaci ve zvolené oblasti.
V˘borná se téÏ jeví práce redakãního
t˘mu, zejména bych ocenila doplnûní
informací o odli‰nostech v práci ãesk˘ch
aplikovan˘ch psychologÛ. ¤ada britsk˘ch
pﬁístupÛ se totiÏ naprosto li‰í v oblasti
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‰kolství, pedagogicko-psychologického
poradenství a samozﬁejmû i v takov˘ch
neobvykl˘ch smûrech, kupﬁíkladu kosmické a politické psychologii, které i v jin˘ch
zemích jsou teprve v poãátcích.
Kniha nás provádí po jednotliv˘ch
smûrech aplikované psychologie; dává
základní pﬁehled, je srozumitelná, nastiÀuje nejdÛleÏitûj‰í témata jednotliv˘ch
oblastí. Pﬁesto se kniha pﬁi svém rozsahu
(213 stran textu) a obsahu osmnácti
oblastí aplikované psychologie nemÛÏe
pou‰tût pﬁíli‰ hluboko do rozboru problematiky jednotliv˘ch oblastí, a trpí tak
pﬁirozenû jistou povrchností. Její zámûr
struãnû informovat se v‰ak podaﬁilo beze
zbytku naplnit. Umím si pﬁedstavit, Ïe se
tato publikace stane v˘teãn˘m pomocníkem pro zájemce o studium psychologie,
kteﬁí si chtûjí udûlat pﬁedstavu o moÏnostech budoucího uplatnûní. Pro ty, co jiÏ
studují, se kniha mÛÏe stát seznamem
dÛleÏit˘ch témat uveden˘ch oblastí
aplikované psychologie, ale téÏ inspirativní vizí vlastní budoucnosti. Zejména
studenti humanitních oborÛ zde mohou
hledat cesty, jak propojit své znalosti
s uplatnûním v oborech, které na odborné úrovni vyuÏívají psychologick˘ch
poznatkÛ.To nab˘vá na v˘znamu zejména
proto, Ïe se stále více rozvíjí mezioborová
spolupráce.
Edita Hrstková
•••

Jarmila Králová, Eva RáÏová:
Zaﬁízení sociální péãe pro seniory
a zdravotnû postiÏené obãany,
ANAG, Ostrava, 2003.
Publikace se zamûﬁuje na zaﬁízení
sociální péãe pro zdravotnû postiÏené
obãany a zaﬁízení sociální péãe pro
seniory.V podstatû autorky uvádûjí v˘klad
platné právní úpravy této oblasti k datu
1. 4. 2003. Obû autorky absolvovaly
právnickou fakultu, tudíÏ je jim znalost
dané problematiky z právního hlediska
více neÏ blízká.
V pﬁehlednû ãlenûné publikaci nalezneme tﬁi ãásti. Za úvod zaﬁadily autorky
pﬁehled právních pﬁedpisÛ upravujících
v‰echny sluÏby sociální péãe v âeské
republice (nejen právní úprava t˘kající se
zaﬁízení sociální péãe).
První ãást publikace se zab˘vá sociální
péãí v zaﬁízeních sociální péãe pro
seniory a pro zdravotnû postiÏené obãany. Dále se ãlení na devût kapitol, které se
vûnují základním podmínkám poskytování sluÏeb sociální péãe v zaﬁízeních
sociální péãe, ﬁízení o poskytnutí sluÏeb
sociální péãe, ústavÛm sociální péãe,
úhradám za pobyt v ústavech sociální
péãe, stravování seniorÛ a tûÏce zdravotnû postiÏen˘ch obãanÛ, klubÛm dÛchodcÛ, zaﬁízením peãovatelské sluÏby, domovÛm s peãovatelskou sluÏbou a slevám
jízdného poskytovan˘m rodiãÛm dûtí
umístûn˘ch v ústavech sociální péãe.
Vût‰ina tûchto kapitol se dále tﬁídí na
jednotlivé podkapitoly, kde najdeme
konkrétní ãásti dané problematiky.
V kapitole vûnované úhradám za pobyt
v ústavech sociální péãe se podkapitoly
zab˘vají napﬁíklad úhradami v ústavech
pro dospûlé, v ústavech pro mládeÏ ãi za
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pobyt v domovech-penziónech pro
dÛchodce.Velmi oceÀuji uvedení konkrétních pﬁíkladÛ v˘poãtu úhrady nebo
vracení úhrady pﬁi pobytu mimo ústav.
Tímto krokem o‰etﬁily i problémové
oblasti, se kter˘mi se praxe pot˘ká, mimo
jiné zpÛsob vracení úhrady pﬁi pobytu
mimo ústav krat‰ím neÏ jeden kalendáﬁní
den vãetnû vrácení úhrady za neodebranou stravu, coÏ znaãí, Ïe klient neodebere
jen nûkteré jídlo bûhem dne.
Druhá ãást knihy obsahuje vzory
správních rozhodnutí, konkrétnû rozhodnutí: pﬁijetí do domova dÛchodcÛ, pﬁijetí
do ústavu, nepﬁijetí do domova dÛchodcÛ, zaﬁazení do poﬁadníku ãekatelÛ,
ukonãení pobytu v ústavu, pﬁemístûní do
jiného ústavu, úhrada za pobyt v domovech dÛchodcÛ, úhrada za pobyt v ústavu, úhrada za pobyt v ústavu pro dospûlé
s t˘denním pobytem, úhrada za pobyt
v ústavu pro dospûlé s denním pobytem,
úhrada za pobyt v ústavu pro mládeÏ
s celoroãním pobytem, úhrada za pobyt
v ústavu pro mládeÏ s denním pobytem,
ustanovení zvlá‰tního pﬁíjemce dÛchodu,
poskytování sociální péãe ve zdravotnickém zaﬁízení a úhrada obãana za její
poskytování, povolení v˘jimky z podmínky trvalého pobytu, poskytování peãovatelské sluÏby.
Poslední, tﬁetí kapitola uvádí platná
znûní právních pﬁedpisÛ upravujících
vymezenou oblast, napﬁíklad zákon ã.
100/1988 Sb., o sociálním zabezpeãení,
vyhlá‰ku MPSV ã. 182/1991 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálním zabezpeãení
a zákon âeské národní rady o pÛsobnosti
orgánÛ âeské republiky v sociálním
zabezpeãení, vyhlá‰ku MPSV ã. 82/1993
Sb., o úhradách za pobyt v zaﬁízeních
sociální péãe, vyhlá‰ku MPSV ã. 83/1993
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Sb., o stravování v zaﬁízeních sociální
péãe, a dal‰í.
Autorky adresují publikaci ‰iroké
odborné i laické veﬁejnosti. Myslím, Ïe ji
vyuÏijí zejména právû odborníci, tedy
pﬁedev‰ím pracovníci krajsk˘ch úﬁadÛ
(odborÛ sociálních vûcí a zdravotnictví),
sociální pracovníci ãi úãetní jednotliv˘ch
zaﬁízení a dal‰í. Publikace je vhodná také
pro studenty (sociální práce) zamûﬁující
se na tuto oblast. Jistû ji v‰ak ocení
i laická veﬁejnost, zejména obãané,
kter˘ch se tato problematika bezprostﬁednû dot˘ká, tedy rodina se zdravotnû
postiÏen˘m obãanem nebo se star˘m
ãlovûkem, ãi samotní zdravotnû postiÏení
a staﬁí obãané.
Publikaci lze získat u knihkupcÛ nebo
prostﬁednictvím internetu (www.anag.cz,
e-mail: obchod@anag.cz).
Vladimíra Loukotová
•••

Igor Tome‰ a kol.: Sociální správa,
Portál, Praha, 2002.
Kniha skupiny autorÛ pod vedením
prof. JUDr. Igora Tome‰e, CSc., kterou
ãtenáﬁ dostává do rukou, tvoﬁí na jedné
stranû první ucelené dílo z oblasti sociální správy pro sociální pracovníky a jiné
pomáhající profese (tedy „ne-právníky“).
Na stranû druhé je její úplnost omezena
dobou vzniku. Jak uvádûjí autoﬁi, popisují
stav k 28. 2. 2002, tedy stav pﬁed zru‰ením okresních úﬁadÛ a pﬁechodem
kompetencí státní správy a samosprávy
na krajské úﬁady a tzv. povûﬁené obce
a pﬁed zmûnou poskytování sociálních
dávek od 1. 1. 2004. âasovost se stává
zﬁetelnou nev˘hodou publikace, lze s ní
v‰ak u tohoto typu publikace poãítat.
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Stojí za to ocenit odvahu, s níÏ se autorsk˘ kolektiv do této nevdûãné práce
pustil. SnaÏil se v‰ak zÛstat „na urãité
úrovni obecnosti“ a odkazuje na dal‰í
prameny. Proto stojí za to vûnovat publikaci pozornost a tû‰it se na její roz‰íﬁené
a aktualizované vydání.
V první ãásti se ãtenáﬁ seznámí s teoretick˘mi principy sociální správy, konkrétnû v první kapitole se základními pilíﬁi
a teoretick˘mi principy sociální správy:
co je to správa, veﬁejná správa a samospráva.V tomto kontextu se pro tutéÏ
ãinnost pouÏívá více pojmÛ, jako veﬁejná
správa, státní správa, samospráva, reforma
veﬁejné správy pro tu lidskou ãinnost,
„jejímÏ smyslem a podstatou je zabezpeãování v˘konu a ﬁízení urãit˘ch záleÏitostí, pﬁiãemÏ toto jednání je charakteristické jistou trvalostí, systematiãností,
organizovaností a plánovitostí a slouÏí
k dosahování Ïádoucího v˘sledku“
(jedná se o definici Merkla z roku 1932)
(str. 19). Dále se ãtenáﬁ dozví o etymologickém v˘znamu sociální správy, jejím
historickém kontextu, ale i skuteãnost, Ïe
veﬁejná správa je studijním oborem jiÏ
90 let..
Tﬁetí kapitola se zab˘vá soudob˘mi
systémy sociální správy. Jedná se o „vymezené celky s urãit˘m sociálním cílem
(definovan˘m posláním), s urãitou organizací, s uspoﬁádan˘mi strukturami lidí
a urãitou soustavou nástrojÛ a finanãních
prostﬁedkÛ, jimiÏ své cíle uskuteãÀují“
(str. 48).Ani tato ãást nezanedbává historick˘ a mezinárodní kontext. âtvrtá
kapitola nese název Subjekty sociální
správy. âtenáﬁ v ní mÛÏe oãekávat informace, kdo mÛÏe b˘t subjektem sociální
správy, jakou roli má sociální správa,
informace o korporacích a nadacích, jak

se bránit zneuÏití moci, kdy se nestátní
instituce stávají subjekty veﬁejné správy
a kdo jsou klienti veﬁejné správy – „ti,
komu z její ãinnosti vznikají povinnosti
nebo omezení, a ti, kdo z ní mají prospûch“ (str. 74).
V˘stavbu sociální správy v páté ãásti
vnímají autoﬁi PrÛ‰a a Tome‰ jako architekturu orgánÛ a organizací, které pÛsobí
v sociální správû a které poskytují obyvatelstvu sociální ochranu, dávky a sluÏby.
Jedná se vlastnû o soustavu státních
a veﬁejnoprávních a soukromoprávních
orgánÛ, které sociální sféru regulují,
dohlíÏejí na ni a vynucují dodrÏování
právního ﬁádu, které dále uspokojují
potﬁeby, popﬁ. poskytují sluÏby a ochranu
obãanÛ.V˘stavba sociální správy má
tendenci k centralizované formû, ale
zﬁízením vy‰‰ích samosprávn˘ch územních celkÛ se tato tendence oslabuje.
Sociální ochrana obãanÛ pﬁedstavuje dal‰í
v˘znamn˘ stavební kámen sociální
správy. Má formu donucovací a formu
sluÏby, kterou stát poskytuje obãanÛm.
·está kapitola pojednává o financování
sociální správy, která získává peníze ze
státního rozpoãtu v principu tﬁemi
zpÛsoby: prÛbûÏn˘m financováním,
pomocí fondÛ nebo daÀov˘mi úlevami
(str. 96).Tome‰ se nevyh˘bá ani tématu
kontroly zacházení s veﬁejn˘mi financemi.
V˘kon státní správy popisuje sedmá
kapitola a autoﬁi se v ní zab˘vají obecn˘mi principy v˘konu sociální správy, která
se v nûkter˘ch oblastech podobá veﬁejné
správû. K v˘konu sociální správy patﬁí
také sledování sociálních jevÛ, jejich
monitoring a vyhodnocování, coÏ slouÏí
jako podklady pro koncipování nov˘ch
opatﬁení zámûrÛ sociální správy.
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Ochranou jednotlivcÛ pﬁi rozhodnutích
sociální správy se zab˘vá podrobnû také
Rada Evropy (str. 118), v˘kon rozhodnutí
lze vymáhat. Opomenuta nezÛstala ani
praktická doporuãení pro jednotlivého
obãana, nabízejí moÏnosti ﬁe‰ení vlastní
sociální situace (str. 124).
Soudním procesÛm, jejich principÛm,
dále ãinnostem v soudním procesu
v sociální správû vûnuje pozornost
K. Koldinská. Obecnû mezi tato ﬁízení
patﬁí: ﬁízení v záleÏitostech nemocenského poji‰tûní, dÛchodového poji‰tûní,
státní sociální podpory, sociální péãe,
ﬁízení o pﬁechodu z pracovní neschopnosti do plné, popﬁípadû ãásteãné invalidity, o pojistném na sociální zabezpeãení
a o pﬁíspûvku na státní politiku zamûstnanosti a koneãnû o pojistném na v‰eobecné zdravotní poji‰tûní (str. 129).
Definicí státní sluÏby, úlohou zamûstnancÛ a kulturou a etikou státní sluÏby
konãí první, teoretická ãást publikace.
V ãásti II. Základní odvûtví sociální správy
se autoﬁi zab˘vají sociálnû-právní ochranou, správou zamûstnanosti, zdravotní
správou, správou sociálního poji‰tûní,
doplÀkov˘m penzijním pﬁipoji‰tûním,
správou státní sociální podpory, správou
sociálních sluÏeb a pﬁíbuznou správou se
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sociálními prvky (ve zdravotnictví,
‰kolství, bytové politice, pﬁistûhovalectví
a migraci).
âást tﬁetí se zab˘vá „orgány veﬁejné
sociální správy“, tedy ministerstvem
práce a sociálních vûcí (vznik, úkoly,
ﬁízené instituce, poradní orgány ministra,
organizaãní ﬁád MPSV, strategie ministerstva), tzv. stﬁedním ãlánkem státní sociální
správy (okresními úﬁady, krajsk˘mi úﬁady)
– tato oblast asi nejvíce podléhá zmûnám
po 1. 1. 2003, dále se vûnuje obci a nestátním organizacím v sociální sféﬁe.
âást ãtvrtá se vûnuje správnímu ﬁízení
a správnímu ﬁádu a soukromoprávním
ﬁízením.
Jak jsem zmínila jiÏ na poãátku, tato
tﬁísetstránková kniha znamená v˘znamn˘
poãin pro orientaci v sociální správû
a úloze státu, veﬁejnoprávní ãi neziskové
organizace a obãana v této správû.
Naléhavû si ov‰em Ïádá aktualizaci, aby
po ní sociální pracovník mohl s dÛvûrou
sáhnout s tím, Ïe se dozví relevantní
informace. Pokud by v‰ak hledal principy,
pojmy ãi hlavní zásady, plní publikace
svÛj úãel.
Stanislava ·evãíková
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akce, zprávy
a OZNÁMENÍ
DvoustupÀov˘ vzdûlávací program
pro terénní sociální pracovníky
ukonãila uÏ tﬁetí skupina
Terénní sociální práce, u nás novû se
rozvíjející profese, si pomalu vymezuje
pozice. Pﬁispívá k tomu i letos akreditovan˘ DvoustupÀov˘ vzdûlávací program pro
terénní sociální pracovníky (TSP), poﬁádan˘ o. p. s. Drom. Na Magistrátu hlavního
mûsta Prahy sloÏila v prosinci minulého
roku závûreãné zkou‰ky jiÏ tﬁetí skupina
„teréÀákÛ“.
„Program má 270hodinovou dotaci
a po tﬁech letech jeho budování jej
povaÏujeme za hotov˘ produkt,“ komentuje ukonãen˘ roãník ﬁeditelka programu
Laìka âe‰ková. ·kolení se zamûﬁuje na
poskytnutí minimálního specializovaného
vzdûlávání TSP, kteﬁí z rÛzn˘ch dÛvodÛ
nemûli moÏnost získat formální vzdûlání
anebo jejich vzdûlání nesouvisí s prací
v pomáhající profesi.Ve stﬁednûdobém
horizontu chce projekt zkvalitnit terénní
sociální práci v sociálnû vylouãen˘ch
lokalitách na úroveÀ, aby odpovídala
pﬁipravovan˘m minimálním standardÛm
práce v sociálních sluÏbách. Do budoucna by tuto práci nemûl vykonávat nikdo
bez specializovaného vzdûlávání, které
navíc zaji‰Èuje i urãitou formu supervize,
kontroly a zpûtné vazby. Zásadním krokem bylo akreditování programu u M·MT.
Akreditace sdûluje zamûstnavatelÛm
terénních sociálních pracovníkÛ, Ïe kursy
mají urãit˘ v‰eobecnû uznávan˘ standard.
Státním zamûstnancÛm, kteﬁí se s TSP
setkají v praxi, signalizuje, Ïe mohou
spolupracovat s ﬁádnû vy‰kolen˘m, a tedy
kompetentním pracovníkem. Zamûstnavateli b˘vají vût‰inou instituce místních
samospráv a neziskové organizace.

Zájemci o místo v kursu musí vykonávat praxi terénního sociálního pracovníka. Pﬁijat˘ uchazeã projde v prvním cyklu
‰koleními, v nichÏ získá základní informace ze státního systému sociální péãe,
práva, systému státní správy a samosprávy
apod. „Zvlá‰È se mi osvûdãují poznatky
z oblasti práva, napﬁíklad bytového. Dﬁíve
jsem nûkteré problémy konzultoval
s na‰ím právníkem, teì uÏ vím, kde
hledat informace, a jsem schopen nûkteré
právní otázky ﬁe‰it sám,“ hodnotí mûsíc
po absolvování programu jeho konkrétní
pﬁínos Michal Kratochvíl, zamûstnanec
o. p. s. IQ Roma Servis z Brna. K dal‰í
dÛleÏité oblasti, ve které se absolventi cítí
po ukonãení programu jistûji, patﬁí státní
dávky, zpÛsob jejich poãítání.Terénní
sociální pracovník se pak lépe orientuje
v nárocích sv˘ch klientÛ. Informovan˘
„teréÀák“ se také snadnûji ubrání pocitu
beznadûje, protoÏe ví, jak si v nûkter˘ch
pﬁípadech poãínat. „Mûli jsme pﬁípad
diskriminace, kdy nechtûli romského
klienta pustit do klubu. Kolegové zavolali
âeskou obchodní inspekci, která má
moÏnost dan˘ problém na místû pﬁezkoumat,“ vzpomíná na dal‰í pﬁíklad pﬁínosu
absolvovan˘ch ‰kolení M. Kratochvíl,
aãkoli v daném pﬁípadû náv‰tûva inspekce nic nevyﬁe‰ila.
Kursy se konají v podobû ãtyﬁdenních
semináﬁÛ metodou pﬁedná‰ek a skupinov˘ch workshopÛ, které nab˘vají na
dÛleÏitosti zvlá‰È v druhém cyklu sloÏeném z osmi tematick˘ch semináﬁÛ.
Semináﬁe mají rozvinout praktické dovednosti terénnímu sociálnímu pracovníkovi
potﬁebné. Napﬁíklad na ‰kolení vûnovaném práci s médii mûli úãastníci moÏnost
vyzkou‰et si mluvení na kameru nebo
vést tiskovou konferenci.Tuto zku‰enost
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pak nûkteﬁí z nich uplatnili na tiskové
konferenci k ukonãení kursu.
V dÛsledku akreditace se otevﬁela také
moÏnost zaﬁadit program mezi rekvalifikaãní kursy úﬁadÛ práce. „Nûkteré úﬁady
uÏ se ozvaly a mají zájem poslat v roce
2004 uchazeãe o zamûstnání.
Pﬁedpokládáme, Ïe díky tomu budou mít
ÚP samy zájem o to, aby absolventi,
kter˘m platili kurs, nalezli uplatnûní.
Doufáme tedy, Ïe bude tlak i z jin˘ch
stran na zamûstnavatele neÏ jenom od
Kanceláﬁe rady vlády pro záleÏitosti
romské komunity,“ vysvûtluje L. âe‰ková.
Právû prostﬁednictvím Kanceláﬁe rady
vlády je program vládou z velké ãásti
financován. Loni jej podpoﬁil také Úﬁad
Vysokého komisaﬁe OSN pro uprchlíky
a V˘bor dobré vÛle – Nadace Olgy
Havlové.
Vzdûlávací program TSP najde asi dal‰í
uplatnûní. „Oslovil nás Olomouck˘
a Moravskoslezsk˘ kraj, Ïe by v leto‰ním
roce rády pﬁevzaly na‰e know-how a pod
hlaviãkou Dromu ‰kolili v prvním cyklu
své TSP. Doufáme, Ïe se budou inspirovat
i ostatní kraje,“ nastiÀuje pﬁedpokládan˘
dal‰í v˘voj vzdûlávacího programu ﬁeditelka âe‰ková. Kromû toho se od organizátorÛ inspirovali také jejich kolegové ze
Slovenska.Asociácia sociálnych terénnych
pracovníkov a úrad splnomocnenca vlády
na rie‰enie problémov rómskej men‰iny
program pﬁevzaly na Slovensko s drobn˘mi odchylkami podle místních parametrÛ.
Eva Malíﬁová


Pﬁihlá‰ka
na celostátní konferenci
Dobrovolníci, vzdûlávání a v˘chova
ve ‰kole i mimo ‰kolu
17. a 18. kvûtna 2004 v KromûﬁíÏi

Jméno: ............................................
Pﬁíjmení: .........................................
Titul: ...............................................
Povolání, funkce: ............................
.............................................
Adresa zamûstnání, tel., fax,
e-mail:
.................................................
.............................................
.............................................
Adresa domÛ, tel., fax,
e-mail:
.....................................................
.....................................................
.............................................
Úãast v pondûlí 17. kvûtna 2004
Ano – Ne
Úãast v úter˘ 18. kvûtna 2004
Ano – Ne
v sekci 1. 2. 3.
(zakrouÏkujte prosím vybranou sekci)
Úãast na koncertu – recitálu Evy
Henychové v pondûlí 17. kvûtna
Ano – Ne
Úãast na prohlídce a besedû
v Dobrovolnickém centru
v úter˘ 18. kvûtna odpoledne
Ano – Ne
Pﬁihla‰uji pﬁíspûvek na téma:
................................................................
...............................................................
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Pﬁihla‰uji poster na téma:
................................................................

SPEKTRUM, o.s.
Husovo nám. 229/13, , KromûﬁíÏ, 767 01
tel.: 573 331 386, fax: 573 331 374
e-mail: spektrum.km@volny.cz

................................................................
Pﬁíspûvek, resp. anotaci posteru za‰lete
písemnû, na disketû nebo e-mailem do
15. kvûtna 2004 na adresu:
SPEKTRUM, o. s., Husovo nám. 229/13,
KromûﬁíÏ, 767 01
tel.: 573 331 386, fax: 573 331 374
e-mail: spektrum.km@volny.cz
Vzhledem k velkému zájmu o aktivní
úãast na konferenci budete informování
o zaﬁazení Va‰eho pﬁíspûvku, resp. pﬁijetí
Va‰eho posteru je‰tû pﬁed zahájením
konference.
Pﬁípravn˘ v˘bor konference si po
projednání s autorem vyhrazuje zaﬁazení
pﬁíspûvku na jednání v plénu, ãi do sekcí.

Objednávám nocleh (zakrouÏkujte
prosím):
z 16. na 17. kvûtna 2004
ano – ne
z 17. na 18. kvûtna 2004
ano – ne
BliÏ‰í informace o ubytování podá:
Mgr.Anna Horáãková (vedoucí sociálního odboru)
Mûstsk˘ úﬁad KromûﬁíÏ,Velké nám. 115
767 01, KromûﬁíÏ, tel.: 573 315 274
e-mail:
anna.horackova@mesto-kromeriz.cz

Úãastnick˘ poplatek ve v˘‰i 200 Kã
uhradíte pﬁi prezenci. Poplatek zahrnuje
obãerstvení bûhem konference, úãast na
koncertu a sborník z konference


Klub UNESCO KromûﬁíÏ
a
HESTIA – Národní dobrovolnické
centrum
Vás zvou na celostátní konferenci
DOBROVOLNÍCI, VZDùLÁVÁNÍ
A V¯CHOVA VE ·KOLE
I MIMO ·KOLU
KromûﬁíÏ – mûsto památek UNESCO
17. a 18. kvûtna 2004
Zá‰tity nad konferencí pﬁevzali:
JUDr. Petr Pithart, pﬁedseda Senátu
Parlamentu âR, JUDr. Petra Buzková,
ministrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, Mons. Jan Graubner, arcibiskup
Olomouck˘, Franti‰ek Slavík, hejtman
Zlínského kraje
Na pﬁípravû konference spolupracují:
âeská rada dûtí a mládeÏe, Dobrovolnické
centrem o.s. Spektrum KromûﬁíÏ, mûsto
KromûﬁíÏ, knihovna KromûﬁíÏska, odbor
‰kolství, mládeÏe a sportu MÚ KromûﬁíÏ

Potvrzení Va‰í úãasti oãekáváme
do 30. dubna 2004 na adrese:
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Setkání vûnované obnovû obãansk˘ch
ctností, a to pﬁedev‰ím dobrovolnictví,
se koná v KromûﬁíÏi jiÏ poãtvrté.
Cílem konference v roce 2004 je pﬁedstavit ãinnost ÏákÛ, studentÛ i pedagogÛ
v dobrovolnick˘ch programech.
Z pﬁedbûÏnû pﬁihlá‰en˘ch témat
vybíráme:
„JJakou máme ‰anci u dne‰ních dûtí“,
v˘sledky v˘zkumu o oãekáváních dûtí
a mlad˘ch lidí od sdruÏení dûtí a mládeÏe
„Zákon o dobrovolnické sluÏbû“,
první zku‰enosti po roce
Kam smûﬁuje ãeská YMCA“
„K
„Dobrovolná osobní asistence u studentÛ
V·“
„Jsme tu pro dûti z ulice“
„Tomíci – to není jenom táboﬁení“
„Vzdûlávání dobrovoln˘ch vedoucích“
„Celoroãní Ïivot skautského stﬁediska“
„Malí velcí novináﬁi“
„Lesní moudrost vãera, dnes a zítra“
„Krása pomáhá léãit dûtskou du‰i“
Program Pût P po osmi letech“
„P
Dobrovolnictví nezamûstnan˘ch
„D
absolventÛ ‰kol“
a ﬁada dal‰ích.
Rámcov˘ program konference
Úãast pﬁislíbili a referáty
na jednání v plénu pﬁednesou:
Mons. Jan Graubner, arcibiskup
Olomouck˘
Mgr. Jindﬁich Fryã,
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy
Ing. Jana Vohralíková,
âeská rada dûtí a mládeÏe
Michaela ·ojdrová,
poslankynû Parlamentu âR
Mgr. Radek Jiránek, Ministerstvo vnitra
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Mgr. Jiﬁí Zajíc,
âeská rada dûtí a mládeÏe
PhDr. Olga Sozanská, Hestia Praha
PhDr. Jiﬁina ·iklová, Filozofická fakulta UK
a dal‰í.
V 1. sekci vystoupí zástupci ‰kol:
Gymnázium Minerva, Praha,
Vysoká ‰kola veﬁejné správy
a mezinárodních vztahÛ a dal‰í.
Ve 2. sekci se pﬁedstaví zástupci dûtsk˘ch
a mládeÏnick˘ch organizací: Junák, Liga
lesní moudrosti,Asociace TOM, Pion˘r
a dal‰í.
Ve 3. sekci uvidíte a usly‰íte zástupce
nestátních neziskov˘ch organizací:
INEX – SDA, Mal˘ princ,Asociace Pût P,
Letní dÛm, Dûtská tisková agentura,
YMCA a dal‰í.
Na konferenci vystoupí i dobrovolníci
se sv˘mi zku‰enostmi a záÏitky.
Pondûlí 17. kvûtna 2004
9.30–10.30 Prezence úãastníkÛ
Úﬁad pro zastupování státu ve vûcech
majetkov˘ch (b˘val˘ OkÚ, Husovo nám.
535/21)
10.30 Zahájení konference
Odborné referáty
Polední pﬁestávka
Pokraãování konference odborn˘mi
referáty
17.00 Závûr prvního dne jednání
Diskuze pﬁi ãí‰i vína
20.00 Koncert: Recitál Evy Henychové
Rotunda Kvûtné zahrady
garant:
MUDr. Eva Nováková, Klub UNESCO
koordinátor: Milada Varhaníková,
Klub UNESCO
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Doprovodn˘ program konference
„Dobrovolnû“, v˘stava fotografií studentÛ
Institutu tvÛrãí fotografie Slezské univerzity v Opavû.
Úﬁad pro zastupování státu
ve vûcech majetkov˘ch
garant: Bc. Lenka Hou‰Èová, Spektrum
Dobrovolnické centrum Spektrum,
stﬁedisko preventivních programÛ pro
dûti a mládeÏ
(Husovo námûstí 229/13, KromûﬁíÏ, 767)
Prohlídka centra, vãetnû besedy s Arlene
Schindler, USA
Úter˘ 18. kvûtna od 14 hodin
garant: PhDr. Dagmar Cruzová, Spektrum
Úter˘ 18. kvûtna 2004
9.00–12.00 Jednání v sekcích
1. sekce
Dobrovolníci ve ‰kole
Úﬁad pro zastupování státu ve vûcech
majetkov˘ch (Husovo nám. 535/21)
Dobrovolná osobní asistence pro Ïáky
a studenty, ‰kolní zájmová ãinnost, kluby,
divadla, sbírky …
garant: Mgr. Jindﬁich Fryã, Ministerstvo
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR
koordinátor: Ing. Karel Fleischmann,
Odbor ‰kolství, mládeÏe a sportu MÚ
KromûﬁíÏ
2. sekce
Dobrovolníci mimo ‰kolu
– tradiãní ãinnosti
Knihovna KromûﬁíÏska
(Slovanské nám. 39)
Dobrovolnictví jako tradiãní souãást
ãinnosti dûtsk˘ch a mládeÏnick˘ch oddílÛ
a klubÛ.
garant: Mgr. Jiﬁí Zajíc,
âeská rada dûtí a mládeÏe
koordinátor: Mgr. Jana Po‰vancová,
Knihovna KromûﬁíÏska

3. sekce
Dobrovolníci mimo ‰kolu – nové formy
ãinnosti
Muzeum KromûﬁíÏska (Velké nám. 38)
Dobrovolníci v dûtsk˘ch domovech,
programy Pût P, Make a Connection,
a dal‰í dobrovolnické zájmové a volnoãasové programy.
garant: PhDr. Jiﬁí To‰ner, Hestia
koordinátor: Bc. Lenka Hou‰Èová,
Spektrum
Organizaãní pokyny
Prosíme o písemné potvrzení Va‰í úãasti
na pﬁiloÏené pﬁihlá‰ce do 30. dubna 2004
na adresu:
SPEKTRUM, o.s.
Husovo nám. 229/13
767 01 KromûﬁíÏ
tel.: 573 331 386, fax: 573 331 374
e-mail: spektrum.km@volny.cz
Úãastnick˘ poplatek ve v˘‰i 200 Kã
bude vybírán pﬁi prezenci.
Poplatek zahrnuje obãerstvení,
vstupné na koncert a sborník.
Podrobn˘ program konference
obdrÏíte pﬁi prezenci
Konferenci podporují:
Zlínsk˘ kraj
Mûsto KromûﬁíÏ
Komerãní banka, a.s.
Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s.
HESTIA
– Národní dobrovolnické centrum
Masna KromûﬁíÏ, a.s.

SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004



167

akce, zprávy
a OZNÁMENÍ

CHCETE ZVE¤EJNIT
POZVÁNKU NA VA·E AKCE?
P¤ÍLEÎITOST K PROPAGACI!
Redakce ãasopisu
Sociální práce / Sociálna práca

NA B Í Z Í
moÏnost zveﬁejnûní pozvánek
na semináﬁe, pﬁedná‰ky, v˘stavy, konference,
kursy a jiné akce
organizacím a institucím, které pÛsobí v oblasti
pomáhajících profesí
âasopis vychází ãtyﬁikrát roãnû, proto je nutné posílat
oznámení v pﬁedstihu. Do ãísla 1/2004 zaﬁadíme pozvánky
na akce, které se konají od dubna 2004.V dal‰ích ãíslech
zveﬁejníme pozvánky na akce, které se konají od ãervence,
ﬁíjna 2004 a ledna 2005.
Jednotlivá ãísla mají uzávûrku vÏdy patnáctého února,
kvûtna, srpna, respektive listopadu 2004.
POZNÁMKA:
V pﬁípadû, Ïe jsou Vámi poﬁádné akce „ziskového
charakteru“ (cena za Vámi nabízené aktivity pﬁesahuje
náklady na její organizaãní zabezpeãení), zaﬁadíme pozvánku do placené inzerce.
e-mail: socialni_prace@quick.cz;
horak@fss.muni.cz
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ceny
INZERCE

âasopis Sociální práce / Sociálna práca

Ceny inzerce
2. nebo 3. strana obálky (2 barvy):

15 000,–

4. strana obálky (2 barvy):

18 000,–

Formát B5:
vnitﬁní strana (2 barvy):

10 000,–

Formát B6:
vnitﬁní strana (2 barvy):

7 000,–

Formát B7:
vnitﬁní strana (2 barvy):

6 500,–

Formát B8:
vnitﬁní strana (2 barvy):

5 000,–

¤ádková inzerce

60 Kã za ﬁádku

Objednávky inzerce a kontakt na redakci:
ASVSP – Sociální práce / Sociálna práca
Fakulta sociálních studií MU
Gorkého 7
602 00 Brno
Tel.: +420 549 493 895
e-mail: horak@fss.muni.cz ãi socialni_prace@quick.cz
http://socprace.webpark.cz
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OBJEDNÁVKA
předplatného

Objednávka pﬁedplatného 2004
Jméno a adresa objednavatele (PSâ)

Fakturaãní adresa (PSâ);
uvádûjte prosím tehdy, je-li fakturaãní adresa odli‰ná od adresy zasílací. Platí pro objednávky organizací.

telefonní ãíslo:

e-mail:

IâO, DIâ objednavatele:
Závaznû objednávám pﬁedplatné ãasopisu Sociální práce / Sociálna práca na rok*:
2003  ks 
2004  ks 
Prosím o zaslání minul˘ch ãísel: *
 ks  0/2001+1/2002
 ks  2/2002 (pouze elektr. podoba – formát PDF)
 ks  1/2003






ks  2/2003
ks  3/2003
ks  4/2003
ks  1/2004

Druh pﬁedplatného (vybrané zakﬁíÏkujte): *
 studentské – 4 x 59 Kã za rok 2004: celkem 236 Kã
 obãanské – 4 x 89 Kã za rok 2004: celkem 356 Kã
 pro organizace – 4 x 189 Kã za rok 2004: celkem 756 Kã
Platbu provedu*:  sloÏenkou

 pﬁevodem z úãtu

Adresa redakce: âasopis Sociální práce / Sociálna práca

ASVSP, FSS MU, Gorkého 7, 602 00 Brno,
tel.: 549 493 895, IâO: 49465619
ãíslo úãtu: 777630001/2400
e-mail: socialni_prace@quick.cz
www: http://socprace.webpark.cz/
Podpis/razítko:

Studenty Ïádáme o doloÏení studia (napﬁ. potvrzení o studiu, kopie ISIC – oboustrannû)
* vybrané vypi‰te nebo zakﬁíÏkujte
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