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Standardy kvality
v sociálních sluÏbách



âasopis vychází ãtyfiikrát v roce a publikuje co nej‰ir‰í spektrum ãlánkÛ relevantních pro sociální práci. âlánky mohou b˘t zamûfieny na
jak˘koliv aspekt praxe, v˘zkumu, teorie ãi vzdûlávání. âasopis má následující strukturu:

1) Editorial; 2) O ãem se mluví; 3) Anketa; 4) Fakta, vyhlá‰ky, zákony, dokumenty..; 5) Pohledy na vûc; 6) Akademické statû; 7) Studentské
práce; 8) ·koly se pfiedstavují; 9) Inspirace pro praxi; 10) Recenze knih; 11) Zprávy, akce, oznámení; 12) Kontakty; 13) Ohlasy, názory

âasopis je zamûfien na publicisticko-praktickou a akademickou ãást. Zatímco v ãástech 6 a 7 jsou publikovány zejména texty, které referují
o v˘zkumu a studentsk˘ch pracích, ostatní ãásti jsou koncipovány ‰ífieji a jsou urãeny pro publikování textÛ autorÛ z praxe (informace
o zajímav˘ch projektech, problematick˘ch skuteãnostech v˘konu profese atp.). Nároky na úroveÀ autorsk˘ch textÛ urãen˘ch pro publikaci
v jednotliv˘ch rubrikách jsou odli‰né. Následující pokyny jsou pak adresovány autorÛm do akademické ãásti ãasopisu.

1) Pokyny autorÛm akademick˘ch textÛ
Redakce pfiijímá pfiíspûvky, které odpovídají profilu ãasopisu. Zaslan˘ pfiíspûvek musí b˘t urãen v˘hradnû pro publikaci v ãasopise Sociální
práce / Sociálna práca. Uvefiejnûná staÈ se stává majetkem ãasopisu a pfietisknout její ãást nebo pouÏít obrázek v jiné publikaci lze jen s citací
pÛvodu. Redakce si vyhrazuje právo provádût drobné stylistické úpravy. NevyÏádané rukopisy a pfiílohy se nevracejí.

Nabídka rukopisÛ
Redakci se zasílají tfii provedení rukopisu. Jedno provedení na disketû 3,5 palce ve formátu, a dvû ti‰tûné kopie, které neobsahují jméno ani
pracovi‰tû autora. Odkazy v textu, které by mohly vést k identifikaci autora se uvádûjí na zvlá‰tním listu. Recenzní fiízení je oboustrannû
anonymní, práce jsou posuzovány po stránce obsahové i formální. Na základû posudkÛ rozhodne redakãní rada o jejich pfiijetí ãi odmítnutí.
Podle pfiipomínek recenzentÛ mÛÏe b˘t práce vrácena autorÛm k doplnûní, ãi k pfiepracování.

Rozhodnutí o vydání
O v˘sledku recenzního fiízení je autor vyrozumûn. V pfiípadû potfieby je autor vyzván, aby dodal koneãnou verzi práce buì na disketû 3,5 palce
ve formátu RTF nebo elektronickou po‰tou. Disketu je nutno oznaãit nálepkou se jménem souboru.

NáleÏitosti rukopisu
Text musí b˘t napsán v souladu s platn˘mi jazykov˘mi normami. Formátování textu odpovídá textové normostranû (tj. 30 fiádkÛ /fiádkovaã 2/ po
60 úhozech). Texty Ïádáme napsané písmem Times New Roman, velikost písma 12, styl písma Normální. Stránky jsou oãíslované. Poznámky
pod ãarou lokalizujte v˘hradnû na konec stati. Prosíme, abyste dodrÏovali standard ãasopisu pro citaci literatury podle âSN ISO 690 (010197).

1. Titulní strana obsahuje v˘stiÏn˘ a struãn˘ název práce v ãe‰tinû a angliãtinû, jména v‰ech autorÛ, biografickou charakteristiku (do 50 slov)
a v poznámce pod ãarou také kontaktní informaci pro korespondenci.
2. Abstrakt v ãe‰tinû v rozsahu maximálnû 200 slov.
3. Abstrakt v angliãtinû v rozsahu maximálnû 200 slov v angliãtinû.
4. Vlastní text (rozsah maximálnû 5 000 slov)
5. Seznam citované literatury: Autory Ïádáme, aby zv˘‰enou pozornost vûnovali pfiesnému a korektnímu odkazování (viz níÏe). V textu se
odkazuje uvedením autorova pfiíjmení, roku publikace (Korda, 2002) a v pfiípadû, Ïe se jedná o doslovnou citaci, také strany uvedené za
rokem po dvojteãce. Seznam literatury je uveden na konci statû a je v nûm uvedena pouze literatura, na kterou se v textu odkazuje. Seznam
je uspofiádán abecednû podle autorÛ a v pfiípadû, Ïe se odkazuje na více prací téhoÏ autora, jsou jeho práce uvedeny chronologicky. JestliÏe
se odkazuje na práce autora, které publikoval v tomtéÏ roce, jsou práce odli‰eny uvedením písmena a, b atd. u roku vydání.

Citace a odkazy se uvádûjí v souladu s âSN ISO 690 (010197). Vybrané pfiíklady zde uvádíme:
Monografická publikace:
PELIKÁN, J. Základy v˘zkumu. Praha: Karolinum, 1998.
Pfiíspûvky do monografické publikace:
FOUâKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, J. L., FISHER, J. Îivot mezi Ïivoty. Brno: Bollingenská vûÏ, 1992, s. 9 – 14.
Pfiíspûvek do ãasopisu
WINTER, J. Z trosek likvidace signál celé Evropû. âeskomoravsk˘ profit, 1995, roã. 6, ã. 28, s. 10 – 11.

Studentské práce akademického charakteru: Snaha o úroveÀ jako u akademick˘ch ãlánkÛ. Pfiedpokládá se pouze ãásteãná znalost
a orientace v dané problematice. PouÏití literatury a citace jako u akademick˘ch statí jsou pfiedpokladem.
Studentské práce esejistického charakteru: Pfiedpokládá se osobní znalost a zku‰enost s tématem z praxe, popfi. jako kritická úvaha nad
skuteãnou praxí. Citace a literatura nejsou podmínkou.

2) Pokyny pro formát recenzí
Rubrika recenze nabízí prostor v‰em zájemcÛm, ktefií chtûjí seznámit ostatní ãtenáfie se zajímav˘mi knihami z oblasti sociální práce a pfiíbuz-
n˘ch oborÛ. Maximální rozsah recenze je stanoven na 1 000 slov. Recenze musí obsahovat pln˘ bibliografick˘ údaj o hodnocené knize
/zpracovan˘ dle âSN ISO 690 (010197)/ a struãnou biografickou informaci (do 50 slov) o autorovi recenze spolu s kontaktem na pracovi‰tû,
pfiíp. e-mailem.
Nabídky recenzí zasílejte ve formátu RTF na disketû 3,5 palce ãi e-mailem.

3) Ostatní rubriky
Pfiíspûvky ostatních rubrik nemají stanoven˘ závazn˘ formát, jejich podoba bude upfiesÀována individuálnû na základû dohody s redakcí.

4) Kontaktní údaje:

Své pfiíspûvky zasílejte na adresu redakce:

âasopis Sociální práce / Sociálna práca
ASVSP, Fakulta sociálních studií MU, Gorkého 7, Brno 602 00
Telefon: +420 549 493 895, e-mail: socialni_prace@quick.cz
www: http://socprace.webpark.cz
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EDITORIAL

V
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 vefiej-
nosti. Jak naznaãují události posled-
ních dnÛ, nab˘vá na intenzitû i zájem
tûch, kter˘ch se kvalita sociálních
sluÏeb dot˘ká pfiedev‰ím – samot-
n˘ch uÏivatelÛ a jejich rodin, coÏ je
jev jistû velmi pozitivní. Na‰ím cílem
bylo zprostfiedkovat pohledy z rÛz-
n˘ch stran. Slovo dostali zejména lidé
z praxe, ktefií mají zku‰enost s vytvá-
fiením souboru StandardÛ kvality ãi
jejich bezprostfiední aplikací v zafiíze-
ních sociálních sluÏeb, jak v âeské
republice, tak i na Slovensku.
Prezentujeme doporuãení pro zavá-
dûní StandardÛ kvality v âR, která
vze‰la z v˘zkumu konkrétních zafiíze-
ní. 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

projednávala témata na pfií‰tí rok,
zaji‰tûní odborn˘ch garantÛ jednotli-
v˘ch ãísel atd. Dále redakãní rada
deklarovala ambice dostat se mezi
tzv. „currentované“ ãasopisy.
Znamenalo by to zv˘‰ení (mezinárod-
ní) prestiÏe ãasopisu pfiedev‰ím na
akademick˘ch pracovi‰tích.
Zviditelnûní, popfi. zvy‰ování profesní
kultury a prestiÏe oboru nutnû so-
ciální práce, potaÏmo sociální pra-
covníci 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 pra-
xi. Pfiíspûvky publikované v akade-
mické ãásti by se tak mûly vyznaão-
vat vût‰í kvalitou, aniÏ by byla
dotãena ãást publicistická, kde chce-
me 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.

KKaatteefifiiinnaa KKuubbaallããííkkoovváá
SSttaanniissllaavvaa ··eevvããííkkoovváá
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O ČEM
se mluví VŽDY PŮJDE SLUŽBY KLIENTŮM ZLEPŠIT

•• JJaakkoouu cceessttoouu jjssttee ssee ddoossttaallaa
kk vvyyttvvááfifieenníí ssttaannddaarrddÛÛ??

K práci na Standardech
kvality sociálních sluÏeb jsme
se vlastnû dostali hned v poãát-
ku, 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 testo-
vat. Hned v úvodu jsme byli
obesláni jako jedna z mnoha
dal‰ích organizací, které sociál-
ní 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 objasÀo-
vali 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 odbor-
ná 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 azylo-
vém domû ãi na ulici. Cílem
StandardÛ kvality sociálních
sluÏeb je garantovat, Ïe tyto
sluÏby budou odpovídat svému
poslání a Ïe lidé v na‰í spoleã-
nosti budou mít stejné pfiíleÏi-
tosti k ochranû pfied sociálním
vylouãením.

•• MMÛÛÏÏeettee ppfifiiibbllííÏÏiitt zzaappoojjeenníí
kklliieennttÛÛ ddoo pprrááccee nnaa ssttaannddaarr--
ddeecchh??

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

klientÛm zlep‰it
VÏdy pÛjde sluÏby 

Mezi sociální
pracovníky, ktefií

se podíleli na
vytvofiení

StandardÛ
kvality sociálních

sluÏeb, patfií
PhDr. Karla
Boháãková,

fieditelka
Penzionu pro

dÛchodce a pe-
ãovatelské

sluÏby se sídlem
v Olomouci.
Organizace,
kterou fiídí,

zároveÀ pro‰la
na podzim roku

2002 pilotní
inspekcí sociál-

ních sluÏeb. 
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O ČEM
se mluvíVŽDY PŮJDE SLUŽBY KLIENTŮM ZLEPŠIT

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, poskyt-
nout nemÛÏeme, nabízíme
kontakt na organizace, které ji
zaji‰Èují, coÏ je vlastnû i jedním
ze StandardÛ – standard ã. 8
návaznost na dal‰í zdroje.

•• PPfifiiivvííttaallii zzmmûûnnyy ppfifiííssttuuppuu kkee
kklliieennttÛÛmm zzaammûûssttnnaannccii??

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 zástup-
ci, nebylo moÏné poslat v‰ech-
ny 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 systema-
tiãnost. 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 zamûst-
nanci byli pfiístupni ke zmûnám

Práci na
Standardech
kvality sociálních
sluÏeb fiídilo
MPSV na zákla-
dû projektu
podpory MPSV
âR pfii moderni-
zaci sociálních
sluÏeb a institu-
cionálním 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 po-
moc, kterou poskytnutím sluÏby provádí-
me, 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 spoko-
jenost, kdyÏ ho oceníme nejenom v˘pla-
tou, 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 vypra-
covat systém, aby i zamûstnanci pfiijali za

samozfiejmé své pfiipomínky sdûlovat,
o své práci pfiem˘‰let, a management má
za úkol na pfiipomínky reagovat, abychom
si v‰imli kaÏdé maliãkosti.

•• SSnnaaÏÏiillii jjssttee ssee sseezznnáámmiitt ddaall‰‰íí oorrggaanniizzaa--
ccee ss vv˘̆hhooddaammii ssttaannddaarrddÛÛ?? PPrroo‰‰llaa vvaa‰‰ee
oorrggaanniizzaaccee iinnssppeekkccíí??

KdyÏ Standardy vznikly, bylo nejdÛleÏi-
tûj‰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 organi-
zaci 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 nûkte-
r˘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.

•• KKee kktteerr˘̆mm sslluuÏÏbbáámm mmûûll iinnssppeekkttoorr
vv˘̆ttkkyy??

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 dodrÏu-
je. KdyÏ inspekce pfii‰la, zvolila si libovol-
né 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 inspekto-
fii 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, smûrni-
cích a nafiízeních.V tomto jsme nemûli
úplnû v‰echno v pofiádku, jak si pfiedsta-
vují 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 nedob-
r˘m zpÛsobem vrátí.

Karla Boháãková (zcela vlevo) pfii oslavû narozenin klientky denního pobytu.
Foto: archív Penzionu pro dÛchodce
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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, inspek-
ci 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 dÛchodové-
ho vûku nebo ktefií jsou plnû invalidní
a na‰i sluÏbu potfiebují, coÏ se inspekci
nelíbilo. KdyÏ nám své stanovisko objasni-
li, museli jsme jim dát za pravdu.
Posláním na‰í organizace by mûlo b˘t,
aby lidé setrvali co nejdéle za na‰í pomo-
ci v domácím prostfiedí. Za cíl se povaÏu-
je 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.

•• VV ããeemm ssppooããíívvaallaa rroollee oorrggaanniizzaaccíí ppfifiii
ppfifiíípprraavváácchh ssttaannddaarrddÛÛ kkvvaalliittyy??

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

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 nezisko-
vé.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 vypra-
cování StandardÛ kvality sociálních
sluÏeb jsme vlastnû pfiedbûhli reformu
vefiejné správy, kdy i zde jedním ze
základních prvkÛ je pfiedání odpovûdnos-
ti na úroveÀ, kde mÛÏe b˘t sluÏba neje-
fektivnûji 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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se tomuto cíli vlastnû vzdálili.Vût‰ina
organizací poskytujících sociální sluÏby
se stala záleÏitostí obecní.

•• PPfifiiissppûûlloo zzaavvááddûûnníí ssttaannddaarrddÛÛ kk iinnoovvaaccii
pprrááccee?? CCoo vv‰‰ee nnoovvééhhoo ppfifiiinneesslloo??

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 vlast-
ních 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,

Oslava Dne seniorÛ ve spoleãenské místnosti olomouckého Penzionu pro dÛchodce.
Foto: archív Penzionu pro dÛchodce
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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 diskvalifikují-
cím postupÛm. Probírali jsme kritérium
po kritériu, standard po standardu a vy-
pracovali jsme si spoustu materiálÛ, jak se
v na‰í práci chováme a jak sluÏbu posky-
tujeme, 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 publiko-
vání StandardÛ kvality sociálních sluÏeb
byla snaha pfiiblíÏit prostfiedí a podmínky
pro poskytování sociálních sluÏeb souãas-
né úrovni poznání i zmûnám ve spoleã-
nosti 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 dob-
r˘m vodítkem pro pochopení této pro-
blematiky. âlovûk mÛÏe vÏdy objevit
skryté moÏnosti, jak zlep‰ovat sluÏby

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 nepfie-
kroãitelné, 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 klien-
ty, snaÏili jsme se zmûnit pohled na
ãlovûka, kter˘ od nás sluÏbu pfiijímá.

RRoozzhhoovvoorr ppfifiiipprraavviill
PPaavveell BBaajjeerr

�
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Příspěvkovou organizaci Penzion pro důchodce a pečovatelská služba se
sídlem v Olomouci zřídil Olomoucký kraj. Organizace má rezidenční ubyto-
vací 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 pečovatel-
ské službě vznikl i denní pobyt pro seniory. Ráno jsou přivezeni a odpoled-
ne se vracejí do svých domácností. Důležitou součástí organizace je stravo-
vací 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 organi-
zace 118 pracovníků, kterým pomáhá zejména na vesnicích asi 15 dobrovol-
ných pečovatelů.
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•• JJaakkéé nnáárrookkyy bbyy mmûûll ssppllÀÀoo--
vvaatt iinnssppeekkttoorr kkvvaalliittyy ssoocciiáállnníícchh
sslluuÏÏeebb??

Inspektorem kvality sociál-
ních sluÏeb by se mûl stát
odborník vy‰kolen˘ britsk˘mi
experty v rámci ãesko-britské-
ho 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 dobro-
voln˘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. Oznaãe-
ní inspektor a inspekce nahra-
dilo 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 pro-
vedení urãitého poãtu pilot-
ních inspekcí organizovan˘ch
MPSV do‰lo k zastavení pláno-
vaného procesu registrace.
Vût‰ina vy‰kolen˘ch inspektorÛ
se dosud fiídí pfii hodnocení
sluÏeb vypracovanou metodi-
kou, její dodrÏování v‰ak z v˘‰e
uveden˘ch dÛvodÛ není závaz-
né. Pokud provádím spolu
s ostatními kolegy audit (in-
spekci), zavazujeme se k zacho-
vání mlãenlivosti o zji‰tûn˘ch
skuteãnostech, k provedení
auditu podle metodiky a potvr-
zujeme svou nezávislost ve
smlouvû s objednatelem.

•• PPfifieessttooÏÏee ppooddllee ssoouuããaassnnéé
pprráávvnníí úúpprraavvyy nneenníí ppoovviinnnnéé
aabbssoollvvoovvaatt iinnssppeekkccii kkvvaalliittyy,,
pprroo‰‰llaa iinnssppeekkccíí ddoobbrroovvoollnnûû

jj aakk vv iidd íí ss lluuÏÏbbuu nneessttrraannnn˘̆ ooddbboorrnnííkk
AAuuddiitt ddáávváá zzpprráávvuu,,

Interview 
s JUDr. Tatjanou

Ka‰líkovou,
supervizorkou

a lektorkou
pracovníkÛ
v sociálních

sluÏbách, pfiibli-
Ïuje ãinnost
inspektora

kvality sociálních
sluÏeb. T.

Ka‰líková se
podílela na

vytváfiení meto-
diky inspekcí
kvality sluÏeb
a na v˘cviku
inspektorÛ.

PÛsobí v obãan-
ském sdruÏení

QUIP (Quality in
Practice). V rám-

ci projektu
MPSV

Dobrovolné
inspekce je

registrována
jako inspektorka

sociálních slu-
Ïeb.
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• MMÛÛÏÏeettee nnaassttíínniitt,, jjaakk iinnssppeekkccee vv ssoocciiááll--
nníímm zzaafifiíízzeenníí pprroobbííhháá??

PrÛbûh auditu se fiídí metodikou
vypracovanou v roce 2002 v rámci
zmínûného ãesko-britského projektu.Ve
struãnosti: poté, co se dohodnu se zafiíze-
ním na termínu provedení auditu, poÏá-
dám vedení sluÏby o zaslání pokladÛ, tj.
psan˘ch vnitfiních pravidel sluÏby a dÛle-
Ïit˘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 naplÀo-
vání standardÛ kvality vyuÏívají auditofii

cceelláá fifiaaddaa ssoocciiáállnníícchh zzaafifiíízzeenníí.. JJaakkéé ddÛÛvvooddyy
jjee kk ttoommuu ppooddllee vvaa‰‰eehhoo nnáázzoorruu vveeddllyy??

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 vlast-
ních 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.

Z ãinnosti âeské katolické charity. Foto: Vojtûch Vlk
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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 zafiíze-
ním ani auditory. Rozhovor se uskuteãní
jen tehdy, pokud s tím uÏivatel souhlasí.
Stejnû tak je nezbytn˘ souhlas uÏivatele
(nebo jeho zákonného zástupce) k na-
hlédnutí do jeho osobní dokumentace.
V rozhovorech auditofii zji‰Èují, nakolik
sluÏba naplÀuje standardy kvality z pohle-
du uÏivatele.V celém procesu hodnocení
dbá t˘m auditorÛ na to, aby svou ãinností
neporu‰il práva uÏivatelÛ sluÏby.

•• JJssoouu nnûûkktteerráá kkrriittéérriiaa,, nnaa kktteerráá ssee ppfifiii
iinnssppeekkccii zzvvlláá‰‰ttûû ssoouussttfifieeddííttee??

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 zaloÏe-
na. 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-

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 rozumo-
vé schopnosti jsou omezené.

•• ZZaabb˘̆vváá ssee vváá‰‰ aauuddiitt ttaakkéé úúããeettnniiccttvvíímm
oorrggaanniizzaaccee??

V souãasnosti ne. Standard ã. 17 obsa-
huje kritéria z oblasti ekonomiky sluÏby,
ale metodika provádûní inspekcí hodno-
cení 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 doved-
nost inspektorÛ.

•• JJaakk˘̆ mmáá iinnssppeekkccee vv˘̆sslleeddeekk,, ccoo jjee
jjeejjíímm vv˘̆ssttuuppeemm??

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 jed-
notliv˘m kritériím standardÛ pfiifiazují
hodnoty od 0 do 3, pfiiãemÏ trojka zname-
ná nejvy‰‰í kvalitu a nula, Ïe kritérium
není naplnûno.

•• MMááttee iinnffoorrmmaaccee oo ttoomm,, jjaakk ssee zzíísskkaann˘̆--
mmii ppoozznnaattkkyy oorrggaanniizzaaccee ppoo aauuddiittuu nnaallooÏÏíí??

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 infor-
mací obsaÏen˘ch v závû-
reãné zprávû pro sluÏbu.
Nûkolikrát jsem se setkala
s reakcí vedoucích kvalit-
ních sluÏeb, ktefií projevo-
vali zklamání nad faktem,
Ïe nenaplÀují standardy
kvality ve v‰ech kritériích,
a nebyli ochotni závûry
auditu akceptovat. Je to asi
proto, Ïe mají laÈku nasta-
venou vysoko, mají potfie-
bu 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.“

•• VVee kktteerr˘̆cchh ttyyppeecchh zzaafifiíízzeenníí nnaalléézzáá
iinnssppeekkccee zzpprraavviiddllaa nneejjvvííccee nneeddoossttaattkkÛÛ??

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

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 poskytova-
telÛ k uÏivatelÛm. Zdá se mi, Ïe v tradiã-
ních sociálních sluÏbách, zejména poby-

Z ãinnosti âeské katolické charity,
Foto: Vojtûch Vlk
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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 organi-
zací, 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.

•• JJaakk˘̆ ddííll vviinnyy nneessoouu ssaammii pprraaccoovvnnííccii
ttûûcchhttoo nneekkvvaalliittnníícchh sslluuÏÏeebb??

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 ochra-
nou práv uÏivatelÛ nikdy nezam˘‰lel,
stejnû jako se nezam˘‰lel nad potfiebami
pracovníkÛ. Chápu odmítavé reakce
pracovních t˘mÛ pfii zmínce o transfor-
maci nebo nutnosti naplÀovat standardy.
Pfiirozenû se tomu brání. Je tûÏké pfii-
jmout skuteãnost, Ïe vynakládám energii
a jsem vyãerpaná prací ve sluÏbû, která
z pohledu standardÛ není kvalitní.

•• JJssoouu ssttaannddaarrddyy ppoouuÏÏiitteellnnéé oopprraavvdduu
pprroo kkaaÏÏddéé zzaafifiíízzeenníí ppoosskkyyttuujjííccíí ssoocciiáállnníí
sslluuÏÏbbyy??

Urãitû. âasto sly‰ím námitku, Ïe standar-
dy jsou pfiíli‰ obecné.To je nezbytné
vzhledem k rÛznorodosti sluÏeb. Jejich
obecnost dává kaÏdé konkrétní sluÏbû
moÏnost vytvofiit si v rámci standardÛ

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 (záko-
ny, vyhlá‰ky) nebo smûrnic zpracovan˘ch
zfiizovatelem.

Vypracování konkrétních vnitfiních
pravidel patfií také k procesÛm dlouhodo-
b˘m a nelehk˘m, nicménû jen tak budou
pravidla postihovat sluÏbu v jejich zvlá‰t-
nostech. 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 dÛleÏi-
t˘mi aspekty sluÏby. Dva roky se standar-
dy pracuji a stále víc jsem pfiesvûdãená
o jejich kvalitû.

•• JJaakk vviiddííttee bbuuddoouuccnnoosstt aauuddiittÛÛ kkvvaalliittyy
ssoocciiáállnníícchh sslluuÏÏeebb vv ââeesskkéé rreeppuubblliiccee??
VVyyvviinnee ssee zz nniicchh kkoonnttrroollnníí nnáássttrroojj,, jjaakk
bbyylloo ppÛÛvvooddnnûû zzaamm˘̆‰‰lleennoo??

Ani pÛvodnû nemûl mít audit (inspek-
ce) jen funkci kontrolní, podpora by
v nûm mûla b˘t obsaÏena i tehdy, kdyÏ se
auditem zji‰Èuje kvalita sluÏby v souvislos-
ti s udûlením oprávnûní. Nicménû, a to
z hlediska ochrany a respektování práv
uÏivatelÛ sluÏby: Nedovedu si pfiedstavit,
audit mûl mít v˘znamnou funkci kontrol-
ní, Ïe by audit zÛstal jen tím, ãím je
v souãasné dobû – nezávisl˘m posouze-
ním sluÏby, zdrojem informací, se kter˘mi
objednatel naloÏí podle vlastního uváÏe-
ní.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 zdat-
n˘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 pfie-
svûdãena, Ïe standardy jako jeden z ná-

strojÛ ochrany práv uÏivatelÛ sluÏby patfií
k nezbytné v˘bavû na na‰í cestû do
Evropské unie.

•• VViiddííttee tteeddyy bbuuddoouuccnnoosstt vv uuppllaattÀÀoovváánníí
ssttaannddaarrddÛÛ ooppttiimmiissttiicckkyy??

Ano, a velmi mû tû‰í, Ïe díky zájmu
jednotliv˘ch poskytovatelÛ a zfiizovatelÛ
se proces zmûn nezastavil.

RRoozzhhoovvoorr ppfifiiipprraavviill
RRoobbeerrtt PPllcchh

�
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„Pro inspekci
kvality jsme se
rozhodli dobro-

volnû 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 zavádû-
ní do praxe.

Inspekcí si chtûli
ovûfiit a potvrdit,

zda kráãejí
správn˘m

smûrem, posky-
tují kvalitní

sociální sluÏby.

•• JJaakk iinnssppeekkccee vvee vvaa‰‰eemm
zzaafifiíízzeenníí pprroobbííhhaallaa??

Slezská diakonie získala
finanãní prostfiedky z projektu
MPSV na vzdûlávání a konzul-
taãní 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 schop-
no 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 charakte-
ristiky 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 elek-
tronickou po‰tou. K harmono-
gramu jsme se mohli vyjádfiit
a pfiípadnû jej upravit.

Úãelem ‰etfiení nebyla kon-
trola, ale v˘hradnû podpora
zavádûní StandardÛ kvality
sociálních sluÏeb v na‰em
zafiízení. PfiedbûÏné stanovisko
konzultaãní skupiny a závûreã-
ná zpráva, kterou jsme na
základû konzultace obdrÏeli,
slouÏí pouze ãlenÛm konzultaã-
ních t˘mÛ a ãlenÛm pracovní-
ho t˘mu projektu. Konzultace
zaãínala prohlídkou zafiízení.
Znaãn˘ v˘znam pro posouzení

zkvalitnit sluÏby
v Slezské diakonii

Závûreãná zpráva pomÛÏe 
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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 pracov-
ním 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.

•• JJaakkéé jjssttee zzíísskkaallaa zzkkuu‰‰eennoossttii zz kkoonnttaakkttÛÛ
ss iinnssppeekkttoorryy??

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 pochope-
ním, s pfiíjemnou a tvofiivou atmosférou,
která nám umoÏnila vyjádfiit své názory.

•• EExxiissttoovvaallaa ppooddllee vvaa‰‰eehhoo nnáázzoorruu
oobbllaasstt,, kktteerréé iinnssppeekkttoofifiii ppfifiiikkllááddaallii oobb--
zzvvlláá‰‰ttnníí vv˘̆zznnaamm??

Konzultaãní t˘m se zamûfiil na hlavní
body standardÛ, coÏ jsou pfiedev‰ím: cíle
a zpÛsoby poskytování sluÏeb, ochrana

práv uÏivatelÛ sluÏeb, jednání se zájem-
cem 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 pracov-
níkÛ a pracovních t˘mÛ.

•• CCoo aauuddiitt ooddhhaalliill?? PPoovveeddoouu jjeehhoo
vv˘̆sslleeddkkyy kkee zzmmûûnnáámm vv pprrááccii vvaa‰‰eehhoo
zzaafifiíízzeenníí??

Konzultaãní t˘m nám zdÛraznil nejsil-
nûj‰í stránky na‰eho zafiízení v naplÀová-
ní národních StandardÛ kvality sociálních
sluÏeb, ale rovnûÏ poukázal na oblasti, na
jejichÏ rozvoj máme zamûfiit vût‰í pozor-
nost, napfi. zpfiesnûní vnitfiních norem,
dopracování nûkter˘ch vnitfiních pfiedpi-
sÛ, 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.

PPfifiiipprraavviill RRoobbeerrtt PPllcchh
�
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SSttfifieeddiisskkoo SSlleezzsskkéé ddiiaakkoonniiee – 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 pfiekoná-
vat 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 pracov-
ní terapie v rÛzn˘ch terapeutick˘ch dílnách – tkalcovské, keramické, ‰icí, arteterapeu-
tické, 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 prostírá-
ní.V zahradnické dílnû se pak starají o v˘sadbu kvûtin, kefiÛ, venkovní úpravy a v˘ro-
bu dekorativních pfiedmûtÛ. MontáÏní dílna nabízí skládání krabiãek, balení vitamínÛ,
tfiídûní a kompletaci kovov˘ch souãástek. UÏivatelÛm poskytuje prostor k seberealiza-
ci. 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 mentál-
nû handicapovan˘m lidem dosáhnout co nejvy‰‰í samostatnosti a Ïivota mezi námi.
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Monopol ‰tátu na poskytovanie sociál-
nej 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 ostat-
n˘ch európskych krajinách je poraden-
stvo súãasÈou sociálnych sluÏieb a tvorí
s nimi a sociálnou prevenciou kontinuitu.
Sociálne sluÏby svojou akútnosÈou doká-
zali presadiÈ podmienku spolufinancova-
nia ‰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 organi-
zaãnú garanciu má obãianske zdruÏenie
Asociácia supervízorov a sociálnych
poradcov.

Odborníci z akademickej pôdy, z pora-
densk˘ch systémov a ministerstva praco-
vali nad kontextom sociálneho poraden-
stva v systéme sociálnej práce, jeho
charakteristikou, definíciou, metodikou,
etikou.

V procese tvorby ‰tandardov sme sa

·tandardy kvality sociálneho poradenstva
Prezentácia ãasti v˘sledkov
v˘skumu úrovne na Slovensku
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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 poraden-
stva. Prirodzene sme sa neustále dostávali
na úroveÀ sluÏieb a samozrejme aj pre-
vencie.Veºmi neprirodzene sme sa snaÏili
eliminovaÈ tieto tendencie a udrÏaÈ si
ãistú líniu poradenstva.

·tandardy popisujú rozsah práce
sociálneho poradcu, jej obsah a objektív-
ne a subjektívne podmienky jej vykonáva-
nia. 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.

PPrreeddmmeettoomm 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 pod-
mienky.

CCiieeººoomm nnáá‰‰hhoo 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 skutoã-
ného stavu (rozsahu, obsahu a kvality)
poskytovania sociálneho poradenstva na

Slovensku a porovnaÈ úroveÀ jeho kvality
vzhºadom na sektorovú príslu‰nosÈ
poskytujúcich organizácií.

Medzi primárnych uÏívateºov ‰tandar-
dov rátáme prevádzkovateºov poraden-
stva.Teda organizácie, resp. jednotlivé
fyzické osoby, ktoré poradenstvo posky-
tujú tak, aby dokázali úroveÀ poskytova-
nia 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 pod-
mienok, 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.

CCeelloossppoollooããeennsskk˘̆ rroozzmmeerr

Ambíciou tejto práce je prispieÈ k získa-
niu relevantn˘ch údajov o kvalite sociál-
neho poradenstva, formulácii jeho novej
dimenzie a v koneãnom dôsledku tak
prispieÈ k profesionalizácii sociálnej
práce.

VV˘̆cchhooddiisskkoomm pre formuláciu pracovnej
verzie jednotliv˘ch ‰tandardov boli
predov‰etk˘m:

• systém poznatkov psychologického
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poradenstva, jeho pojmoslovie a praktic-
ké skúsenosti z práce s klientom;

• skúsenosti kolegov – sociálnych
pracovníkov z âeskej republiky, konkrét-
ne torzo materiálu „Standardy kvality
sociálních sluÏeb“;

• v˘sledky kreatívnej a dlhodobej práce
skupiny odborníkov na sociálne poraden-
stvo na Slovensku;

• konzultácie s ãlenmi slovenskej
pracovnej skupiny nad ·tandardami
kvality sociálnych sluÏieb;

• reálna a akútna potreba novoformujú-
cich 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.

OObbjjeekkttoomm mmeerraanniiaa

bola kvalita poskytovania sociálneho
poradenstva v 38 organizáciách. Z nich je
31 mimovládnych, 4 ‰tátne. Jeden odbor
sociálnych vecí pri OÚ v Pezinku vypra-
coval za v‰etky svoje 4 oddelenia dotaz-
ník samostatne (+3). Zoznam participujú-
cich 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 verej-

n˘ch organizácií,
• odborníci na sociálne poradenstvo,
•pracovníci sociálnych odborov VÚC.

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. pro-
stredníctvom posudzovania ich niekto-
r˘ch projektov.

Verejné organizácie boli zastúpené
kompletne jedn˘m klasick˘m odborom
sociálnych vecí pri okresnom úrade,
a reprezentujú tak klasick˘ model verej-
ného regionálneho systému poradenstva.
Vedúca tohto odboru je vysoko kvalifiko-
vaná 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 ambu-
lantné 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 pomo-
ci, a teda aj sociálneho poradenstva.

MMeerrnn˘̆mmii jjeeddnnoottkkaammii boli podºa polo-
Ïiek dotazníka veliãiny, ako napríklad:
poãet klientov na poradcu, poãet minút
na 1 konzultáciu, existencia, resp. neexi-
stencia sledovaného údaju, faktora a po-
dobne.



22 SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

O ČEM
se mluví ŠTANDARDY KVALITY SOCIÁLNEHO PORADENSTVA

PPrroossttrriieeddkkaammii zzbbeerruu úúddaajjoovv bboollii
•• ·túdium dokumentov, potrebn˘ch

k vypracovaniu základnej filozofie
·tandardov kvality sociálneho poraden-
stva. 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 organizá-
ciách robili odbornú supervíziu. Závery

pozorovania sú zahrnuté vo formulácii
jednotliv˘ch ‰tandardov kvality poraden-
stva.

• Dotazníkové zisÈovanie prostredníc-
tvom dotazníka s pevnou ‰truktúrou.
Otázky boli formulované ako uzavreté,
polouzavreté a otvorené. Dotazník sa
nachádza v prílohe. Sledovanie jednotli-
v˘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.

EEvvaa MMyyddllííkkoovváá
�

Poznámka: Cel˘ text si mÛÏete pfieãíst

na adrese Asociácie supervízorov a so-

ciálnych poradcov

www.changenet.sk/assp/
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Spracovanie „·tandardov kvality sociál-
nych sluÏieb“ a vykonan˘ monitoring sú
nevyhnutn˘m základn˘m predpokladom
na podrobnú anal˘zu, kde sa zariadenie
sociálnych sluÏieb nachádza, a sú zákla-
dom na vypracovanie vízie organizácie,
ktorej cieºom je zosúladenie poskytova-
n˘ch sociálnych sluÏieb v zariadení
s individuálnymi potrebami klienta.
V‰etky prebiehajúce procesy je potrebné
skúmaÈ v urãitom ãase (sú vãera poskyto-
vané 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 organizá-
cie je tieÏ dôleÏité mapovanie a poznanie
potrieb obãanov v zariadení sociálnych
sluÏieb a v regióne, rozsah existujúcich
sluÏieb v zariadení a regióne a vypracova-
nie koncepcie rozvoja zariadenia a regió-
nu, 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 poskyto-
van˘ch sociálnych sluÏieb s poÏiadavkami
kaÏdého prijímateºa. NajdôleÏitej‰ie je
v‰ak uvedomiÈ si a nájsÈ odpoveì v kaÏ-
dom 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 organizaã-
nej ‰truktúry a systému riadenia, kvalitnej
komunikaãnej stratégie a prenosu infor-
mácií v organizácii smerom od manaÏ-
mentu k pracovníkom a klientom, ale aj
opaãn˘m smerom – od klientov k pracov-
níkom a manaÏmentu, no najmä od
strategického plánovania sociálnych
sluÏieb. Stratégiu v sociálnom kontexte

·tandardy kvality 
sociálnych sluÏieb
aa kkvvaa ll ii ttaa ssoocc iiáá llnnyycchh ss lluuÏÏ iieebb
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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 prostre-
die.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 musí-
me uskutoãniÈ, aby bolo moÏné dosiah-
nuÈ strategické ciele, stanovené v strate-
gickom 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 plánova-
nie obsahovaÈ aj proces revidovania.

DôleÏité je tieÏ uvedomiÈ si, Ïe v súãas-
nosti v na‰ich zariadeniach, napríklad
v domovoch sociálnych sluÏieb, poskytu-
jeme 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 mentál-
nym postihnutím, skupine ºudí s psychiat-
rick˘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 organi-
zácii. Pre zabezpeãenie kvality by bolo
dobré v budúcnosti zamyslieÈ sa nad
dôslednej‰ou ‰pecializáciou jednotliv˘ch
sociálnych zariadení.

Pre zabezpeãenie kvality sociálnych

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 zdravot-
n˘m postihnutím ãasto strácame draho-
cenn˘ ãas a obmedzujeme sa na zabezpe-
ãovanie základn˘ch potrieb, ão moÏno
súvisí s na‰ou nedostatoãnou priprave-
nosÈou riadiÈ a ovládaÈ tieto nároãné
procesy kvalitne. Preto investícia do
celoÏivotného vzdelávania personálu sa
javí ako najlep‰ia investícia a nevyhnut-
nosÈ pre zabezpeãenie kvality poskytova-
n˘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 spolu-
práci 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 koncep-
ciou 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 plánova-
nia poskytovania sluÏieb;

• bude vyzdvihovaÈ hodnotu otvorené-
ho a transparentného prístupu k plánova-
niu a poskytovaniu sociálnych sluÏieb.

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 dosiahnu-
tím Ïelanej budúcnosti pre na‰ich klien-
tov, úzko súvisí so zváÏením vzniku
stavovskej organizácie – Asociácie posky-
tovateºov sociálnych sluÏieb na
Slovensku.

MMggrr.. JJaannaa MMaarrggoovváá,,
rriiaaddiitteeººkkaa DDoommoovvaa ddôôcchhooddccoovv aa ddoommoovv

ssoocciiáállnnyycchh sslluuÏÏiieebb vv MMiicchhaalloovvcciiaacchh

Splnenie základn˘ch ‰tandardov patrí k pred-
pokladom poskytovania sociálnych sluÏieb

S autorkou predchádzajúceho príspev-
ku 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 organi-
zácií, zdruÏen˘ch v SocioFóre. Na
Slovensku testovali po konzultáciách
s kolegami z âeskej republiky ·tandardy
kvality sociálnych sluÏieb prevzaté
z Veºkej Británie.

•• ââoo vv‰‰eettkkoo ppaattrríí kk pprreeddppookkllaaddoomm
ppoosskkyyttoovvaanniiaa ssoocciiáállnnyycchh sslluuÏÏiieebb??

K základn˘m predpokladom patrí
v súãasnosti splnenie základn˘ch ‰tandar-
dov 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 proces-
mi, ktoré ovplyvÀujú kvalitu sociálnych
sluÏieb, a nad procesom ich riadenia
z pohºadu manaÏmentu.

•• JJee mmooÏÏnnéé uuvviieessÈÈ,, nnaa aakkéé vvíízziiee bb˘̆vvaajjúú
oorrggaanniizzáácciiee zzaammeerraannéé??

Vízie organizácií poskytujúcich sociálne
sluÏby b˘vajú zamerané smerom do
vnútra – zohºadÀujú najmä zmenu po-
trieb 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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•• JJee ddoossttaattooããnnee vvyyuuÏÏíívvaannáá pprroocceessuuáállnnaa
mmeettóóddaa hhooddnnootteenniiaa??

V súãasnosti je na Slovensku procesuál-
na metóda hodnotenia vyuÏívaná iba spo-
radicky 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.

•• AAkkoo hhooddnnoottííttee vvyyuuÏÏíívvaanniiee ppoorraaddeenn--
ssttvvaa aa ssuuppeerrvvíízziiee nnaa SSlloovveennsskkuu??

Na Slovensku je vyuÏívanie poradenstva
a supervízie pri poskytovaní sociálnych
sluÏieb na zaãiatku svojej cesty, je v‰ak
úÏasné, Ïe Rada pre poradenstvo v sociál-
nej práci je organizáciou, ktorá má
vybudované poboãky v regiónoch s dob-
r˘m pokrytím Slovenska. Pre vyuÏívanie
supervízie v organizáciách sú vy‰kolení
supervízori, ktorí sú zastre‰ení Asociáciou
poradcov a supervízorov Slovenska.

•• MMôôÏÏeettee aassppooÀÀ ssuubbjjeekkttíívvnnee zzhhooddnnoottiiÈÈ,,
nnaa aakkeejj úúrroovvnnii ssaa nnaacchhááddzzaa nnaa SSlloovveennsskkuu
ssyyssttéémm rriiaaddeenniiaa oorrggaanniizzáácciiíí?? KKddee bbyy ssaa
ddaallaa zzvv˘̆‰‰iiÈÈ kkvvaalliittaa rriiaaddeenniiaa oorrggaanniizzáácciiíí??

Systém riadenia organizácii si v súvislosti
so zmenami a postupn˘m presunom
kompetencií v sociálnej oblasti zo ‰tátu na
samosprávu na Slovensku vyÏaduje oso-
bitnú pozornosÈ. MôÏeme hovoriÈ o systé-
me 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.

•• FFuunngguujjee pprreennooss iinnffoorrmmáácciiíí vv oorrggaanniizzáá--
cciiáácchh nniieelleenn ssmmeerroomm oodd vveeddeenniiaa kk pprraa--
ccoovvnnííkkoomm aa kklliieennttoomm,, aallee ii ooppaaããnn˘̆mm
ssmmeerroomm??

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 uspokojo-
vania potrieb sociálnych klientov, ako aj
nástrojom na hodnotenie kvality poskyto-
van˘ch sluÏieb a nevyhnutn˘m predpo-
kladom na tvorbu vízie organizácie, ktorá
zabezpeãí uspokojenie potrieb sociálnych
klientov.V súãasnosti sa uvedenému
prenosu informácií venuje malá pozor-
nosÈ a tento nie je systematick˘.

•• AApplliikkuujjúú oorrggaanniizzáácciiee ddoo pprraaxxee ssttrraattéé--
ggiiuu ssoocciiáállnnyycchh sslluuÏÏiieebb??

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 organizá-
cií, ktoré poskytujú sociálne sluÏby a späÈ
aÏ na celo‰tátnu úroveÀ.

•• ââoo vv‰‰eettkkoo zzaahhrrÀÀuujjee ssyyssttéémm ttvvoorrbbyy,,
rreeaalliizzáácciiee aa vvyyhhooddnnooccoovvaanniiaa iinnddiivviidduuááll--
nnyycchh pplláánnoovv??

Systém tvorby, realizácie a vyhodnoco-
vania 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 ma-
povania 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 autonó-
miu 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.

•• AAkkéé kkrrookkyy vveeddúú kk vvyybbuuddoovvaanniiuu
mmaaxxiimmáállnneejj aauuttoonnóómmiiee kklliieennttaa??

Pre budovanie maximálnej autonómie
klienta je potrebné si uvedomiÈ mieru
sociálnej „odkázanosti“ konkrétneho
sociálneho klienta, na základe toho
vyt˘ãiÈ individuálny plán rozvoja, v kto-
rom sa definujú metódy, ktoré by mohli
viesÈ k dosiahnutiu maximálnej autonó-
mie 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 klien-
ta, ktor˘ uÏ nie je v tom prípade na‰ím
klientom.

•• DDaarríí ssaa iinnvveessttoovvaaÈÈ ddoo cceellooÏÏiivvoottnnééhhoo
vvzzddeelláávvaanniiaa ppeerrssoonnáálluu??

Na Slovensku nie je vybudovan˘ funkã-
n˘ systém celoÏivotného vzdelávania
sociálnych pracovníkov, ão moÏno súvisí

s neprepojením akademickej obce pripra-
vujúcej budúcich sociálnych pracovníkov
a poskytovateºov sociálnych sluÏieb, ão
akademickej obci nepomáha v skvalitnení
prípravy budúcich sociálnych pracovní-
kov (nadobudnutie praktick˘ch zruãností
absolventov uÏ poãas ‰túdia a ich pripra-
venosÈ pre poskytovanie sociálnych
sluÏieb klientom tak, aby pri nástupe do
zamestnania nedisponovali iba teoretick˘-
mi vedomosÈami) a zároveÀ táto nedispo-
nuje informáciami o potrebách poskyto-
vateºov sociálnych sluÏieb, teda na ne
nemôÏe ani adekvátne reagovaÈ ponukou
ìal‰ieho celoÏivotného vzdelávania
pracovníkov, ktorí poskytujú sociálne
sluÏby.

•• AAkkéé kkrrookkyy bbyy mmaallii vviieessÈÈ kk zzlleepp‰‰eenniiuu
kkvvaalliittyy pprrááccee ss rrooddiinnaammii kklliieennttoovv?? MMôôÏÏee
ppoommôôccÈÈ kk sskkvvaalliittnneenniiuu ssppoolluupprrááccee ss rroo--
ddiiããmmii kklliieennttoovv rrooddiinnnnáá tteerraappiiaa??

âasto pri na‰ej sociálnej práci pracuje-
me so sociálnym klientom tak, ako keby
bol vytrhnut˘ zo sociálneho prostredia,
ktoré ovplyvÀuje kvalitu a v˘sledok na‰ej
sociálnej práce. Zapojenie rodiny sociál-
neho klienta do systému poskytovan˘ch
sociálnych sluÏieb môÏe cel˘ proces
zefektívniÈ.

RRoozzhhoovvoorr pprriipprraavviill PPaavveell BBaajjeerr

�
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Kvalita je v súãasnej dobe ãasto poÏíva-
n˘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 uÏívate-
ºa. Zvy‰ujú sa nároky na technológiu
v˘roby a koneãnú kvalitu v˘robku predá-
vajúcej firmy. Predajca následne garantuje
kvalitu svojho v˘robku v istej ãasovej
lehote. Kvalita v sociálnej práci a v sociál-
nych sluÏbách je rovnako ãasto pouÏíva-
n˘ termín u poskytovateºov a prevádzko-
vateºov 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 determi-
nantmi, ktoré nemoÏno vÏdy predpokla-
daÈ alebo ovplyvniÈ.V dosahovaní kvality
je v‰ak dôleÏit˘ súlad medzi teóriou
a praxou, ktor˘ je dynamick˘m procesom
a musí zachytávaÈ zmeny spoloãnosti

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 pracuje-
me 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 „ofi-
cializovanie“ noriem, kritérií pre posúde-
nie profesionálnych kompetencií sociál-
nych 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-

Poznatky a skúsenosti 
z hodnotenia kvality
sociálnych sluÏieb
v Slovenskej republike
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pín legalizovaÈ isté ‰tandardy sociálnych
sluÏieb, doposiaº sa nepodarilo vydaÈ
záväzn˘ dokument, ktor˘ by bol akcepto-
van˘ a legislatívne upraven˘. Hodnotenie
kvality sociálnych sluÏieb na základe
pragmaticky formulovanej predstavy
a nedotiahnutej koncepcie spôsobuje
dezorientáciu, ktorá má dopad na legisla-
tívu, riadenie a organizáciu, a tieÏ pod-
mienky 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 sociál-
nych sluÏieb. Podporuje tieÏ úzke regio-
nálne a subjektívne hodnotenie a v ko-
neãnom 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 predpo-
kladom 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 rám-
ci hodnotenia sluÏieb sa môÏeme oprieÈ
o procesuálnu metódu hodnotenia
sluÏieb, ktorá zah⁄Àa ‰tandardy, kritériá
a indikátory kvality. Kritériá sú odvodené

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 pre-
vádzkovatelia sluÏieb dokáÏu identifikovaÈ
potrebné zmeny, ich plánovanie a realizá-
ciu 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 poskytova-
nej sluÏby.

Druhou metódou hodnotenia kvality
sociálnych sluÏieb je supervízia a pora-
denstvo. 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 dosaho-
vania 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 vykona-
la pribliÏne 200 monitoringov kvality
sociálnych sluÏieb v rámci rezidenãn˘ch
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aj terénnych poskytovateºov sociálnych
sluÏieb. Pri vytvorení hodnotiacej metodi-
ky 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˘chodosloven-
skom 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 tres-
tov, profesionálna a predprofesionálna
príprava, organizácia domova a práva
obyvateºov, sociálna integrácia, vzdeláva-
nie 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, vyhodno-
tenie poskytovan˘ch sluÏieb pohovorom
s riaditeºom a predloÏenie záverov ‰tátnej
správe.

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 poskyto-
vateºov sociálnych sluÏieb pre postihnu-
t˘ch obãanov.V závere monitorovacieho
projektu bola vydaná publikácia „Kvalitné
sociálne sluÏby pre postihnut˘ch obãa-
nov“.V rámci tohto projektu sme nav‰tívi-
li 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 poskyto-
vanie sociálnych sluÏieb pre star‰ích
obãanov. Nav‰tívili sme 72 poskytovate-
ºov sociálnych sluÏieb pre star‰ích obãa-
nov 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 postih-
nut˘ch obãanov.

Koncom roka 2003 sme spolu s nadá-
ciou SOCIA a expertmi z âeskej republiky
overovali ‰tandardy kvality vydané âeskou
republikou. Hodnotenie kvality bolo
realizované zapojením samotn˘ch pre-
vádzkovateºov do hodnotenia pro-
stredníctvom samohodnotenia poskytova-
teºov sociálnych sluÏieb. Do hodnotenia sa
zapojilo 68 prevádzkovateºov. Pracovníci
Rady pre poradenstvo nav‰tívili 10 posky-
tovateºov, 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 skúse-
nostiach a stálom prehodnocovaní na‰ej
hodnotiacej metodiky kon‰tatujeme
nasledovné:

VV rráámmccii ppoosskkyyttoovvaatteeººoovv ssoocciiáállnnyycchh

sslluuÏÏiieebb::

• 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 prevlá-
da veºmi silne ochrana a uzavretosÈ pred
vonkaj‰ím prostredím;

• nedostatoãná profesná a odborná
vybavenosÈ hlavne pri agresívnom správa-
ní a prejavoch;

• v domovoch sociálnych sluÏieb
prevláda needukované sociálne prostre-
die, domovy sú vo veºkej miere prevádz-
kované 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.

VV rráámmccii mmeettooddiikkyy aa pprrooffeessnneejj vvyybbaavvee--

nnoossttii::

• je treba pracovaÈ s overen˘mi manuál-
mi pre hodnotenie kvality, upraven˘mi
pre ‰pecifiká terénnych alebo rezidenciál-
nych foriem sociálnych sluÏieb;

• pre objektivizáciu hodnotenia kvality
sociálnych sluÏieb je potrebné pracovaÈ

v tíme minimálne dvoch alebo troch
evalvátorov – supervízorov;

• pracovníci musia byÈ pre‰kolení pre
jednotné hodnotenie typov poskytova-
n˘ch sluÏieb, musia byÈ nestranní;

• zavedenie internej aj externej evalvá-
cie 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 oriento-
vaÈ 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 evalváto-
rov (in‰pektora), priãom musí byÈ syste-
maticky 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‰ova-
niu kvality pre klienta, ãoho dôkazom
bude dopyt po sluÏbách – znaãke posky-
tovateºa, a následná spokojnosÈ odberateºa
aj prevádzkovateºa sluÏieb.

RReennááttaa JJaammbboorroovváá
�
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Aãkoli bilancová-
ní b˘vá spojeno
s koncem roku,
my jsme se do

nûj pustili
poãátkem

nového.
Tématem

prvního ãísla
v roce 2004

jsou Standardy
kvality v sociál-
ních sluÏbách.
Zajímalo nás,
jak v rÛzn˘ch

organizacích tyto
standardy

vyuÏívají, jak se
sociální pracovní-
ci stavûjí k jejich

uplatÀování
a naplÀování.

kvality v sociálních sluÏbách
Otazníky StandardÛ

Martina Mezírková, DiS.,
vedoucí K-centra KRYS-
TAL 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 stano-
vách má na‰e sdruÏení standar-
dy zahrnuty, jejich naplÀování
se nám prozatím dafií na 75 %.

Markéta Bílá,
fieditelka Domova dÛchod-
cÛ, 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 perso-
nální).Ale musí se vycházet
z reálu pfiedev‰ím na‰í ekono-
miky, z reálu na‰ich podmínek,
podmínek na‰eho státu –
nesmíme b˘t stra‰eni
Evropskou unií, nesmíme se bát

1. Jsou podle Vás obecné jednotné standardy v sociální
práci potfiebné?

2. V souãasné dobû jsou tyto jednotné standardy vytvofie-
ny, 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?
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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 poskyto-
vat. Jde o to, jací to budou lidé, jak˘ vztah
budou mít ke sv˘m klientÛm.

3. Ná‰ Domov dÛchodcÛ je pfiíspûvko-
vou 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 strán-
kách MPSV, jsme v‰ak v‰echny zamûstnan-
ce seznámili. Pfiistupujeme k nim jako
k návodÛm, jak trvale zlep‰ovat na‰i
práci. Procedurální standardy lze splÀo-
vat, ale personální standardy lze naplnit
pfii zlep‰ení ekonomické situace. Jde
o peníze na zaplacení kvalifikovaného
pracovníka, ãi zvy‰ování kvalifikace
stávajících pracovníkÛ. Provozní standar-
dy 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

specializací pro jednotlivé skupiny
klientÛ. Napfiíklad pro skupinu postiÏe-
n˘ch Alzheimerovou nemocí, postiÏen˘ch
Parkinsonovou nemocí, jinak du‰evnû
nemocn˘ch, alkoholikÛ, tûlesnû postiÏe-
n˘ch atd.V‰echny tyto skupiny se setká-
vají 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 vytvá-
fiení 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, konec-
koncÛ 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

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 charak-
ter stylu práce v rámci t˘mu, na pfiiroze-
nou 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.

PPfifiiipprraavviillaa PPeettrraa ZZoouubbkkoovváá
�



35SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

fakta,
VYHLÁŠKY...JAK PŘEKONAT NESNÁZE PŘI ZAVÁDĚNÍ STANDARDŮ KVALITY...

âást I.
11..ÚÚvvoodd

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 klien-
tem v souvislosti s pÛsobením politiky
sociálních sluÏeb na kvalitu poskytova-
n˘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 ohle-
dem na zahraniãní zku‰enosti pfii prová-
dûní 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 upfied-
nostnili ‰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 nûkoli-
ka na sebe navazujících etapách (viz

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
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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 sociál-
ních 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 porozu-
mût, 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 organi-
zacích. Následnû jsme se snaÏili vymezit
potíÏe, které mohou potenciálnû vyply-
nout 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 zada-
vatelÛ sluÏeb. ProtoÏe jsme nechtûli
ustrnout pouze na úrovni deskripce

problému, pokusili jsme se nabídnout
také doporuãení a námûty vzhledem
k fie‰ení uveden˘ch potíÏí. Je tfieba dodat,
Ïe k formulaci tûchto doporuãení pfiispû-
la i diskuse úãastníkÛ odborn˘ch seminá-
fiÛ, 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 zdÛvod-
nûní moÏn˘ch potíÏí plynoucích z rozdílÛ
ãi kolizí mezi dílãími „standardy jednání
v organizaci“ a „standardy politiky sociál-
ních sluÏeb“ a zejména na doporuãení ãi
námûty na jejich fie‰ení. Znovu je v‰ak
tfieba pfiipomenout, Ïe vzhledem ke
zvolené metodû zkoumání nelze prezen-
tované 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 pracovní-
kÛm, klientÛm a zfiizovatelÛm zafiízení,
ktefií spolupracovali na realizaci v˘zku-
mu. Jim také náleÏí na‰e podûkování
a uznání za ochotu, odvahu a trpûlivost
nechat do své kaÏdodenní praxe nahléd-
nout 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 sociál-
ních sluÏeb v pfiípadû implementace
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StandardÛ kvality, aÈ uÏ resortním minis-
terstvem nebo na jednotliv˘ch úrovních
samosprávy.

Z dÛvodu rozsahu textu neuvádíme
úpln˘ v˘ãet napûtí a doporuãení a nûko-
lik ménû v˘znamn˘ch okruhÛ jsme se
rozhodli vynechat. Kompletní závûry
z v˘zkumu, vãetnû v‰ech doporuãení,
prezentujeme v níÏe uveden˘ch v˘zkum-
n˘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 dokumen-
ty.V etapû vûnované v˘zkumu klientÛ
jsme pak rozhovory obohatili i o nûkteré
poznatky z pozorování podmínek Ïivota
klientÛ ve sledovaném zafiízení.

11.. NNeeddoossttaatteeããnnéé ssttaattuuttáárrnníí zzáárruukkyy
ppÛÛssoobbeenníí DDPPCC

První z identifikovan˘ch napûtí vypl˘vá
z rozdílu mezi dílãím standardem „práce

bez jasn˘ch statutárních záruk“
a Standardem kvality ã. 10 , kter˘ poÏadu-
je „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 pracovní-
ky 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 omeze-
ní 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 realiza-
ce poÏadavkÛ StandardÛ kvality, chápa-
n˘ch doslova jako „Ïádoucí cílové stavy“.
DPC by bylo moÏné uloÏit povinnost
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vypracovat stfiednûdob˘ harmonogram
kontrolovateln˘ch krokÛ realizace poÏa-
davkÛ StandardÛ kvality, prÛbûÏnû vyhod-
nocovat jeho naplÀování apod.

• Vytvofiení a pravidelné vyhodnocová-
ní harmonogramu postupné realizace by
mohlo podpofiit konsolidaci DPC s nejas-
n˘mi právními a statutárními zárukami
jejich existence.

• Bylo úãelné, aby DPC zahájily pfiípra-
vu 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.

22.. NNeeddoossttaatteekk pprrooggrraammoovv˘̆cchh aa mmeettoo--
ddiicckk˘̆cchh ppooddnnûûttÛÛ

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 poÏadav-
kem Standardu ãíslo 1 písemnû definovat
„poslání, cíle, cílovou skupinu uÏivatelÛ“,
„principy“ sluÏeb daného DPC a „metodi-

ku“, která by umoÏnila naplÀovat vefiejn˘
závazek „smûfiovat k tomu, aby lidé
v nepfiíznivé sociální situaci zÛstali
souãástí pfiirozeného místního spoleãen-
ství“, „uplatÀovat svoji vÛli“ a b˘t chránû-
ni „pfied pfiedsudky“.

Tvorbu poslání a koncepce práce,
kterou vyÏaduje Standard kvality ãíslo 1,
mÛÏe v DPC komplikovat impulsívnost
„rodiãovského pojetí“.To vzniklo pfieno-
sem 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 závis-
losti“, tj. lidé, jejichÏ Ïivotní situace je
ovlivnûna dlouhodobûj‰ím pobytem
v ústavním zafiízení rÛzného typu. Pomoc
lidem v takové situaci by mûla b˘t zdÛ-
vodnûná 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 pod-
mínkách, 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 pracov-
níci jednotliv˘ch DPC na‰i domnûnku
potvrdí nebo odmítnou aÏ po pfiedcho-
zím 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 samostat-
nosti, pfiípadnû podnûcovat schopnost
pracovníkÛ navazovat s klienty takové
vztahy, které by dlouhodobû napomáhaly
jejich osamostatÀování. Schopnost dlou-
hodobû podpofiit nezávislost mlad˘ch
dospûl˘ch, ktefií jsou zvyklí na ústavní
reÏim, je pfiimûfien˘m kritériem pro
posouzení správnosti zvoleného pojetí
práce.

• 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 vyfiíze-
ní 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 mate-
riálních 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˘cho-
diskem 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 orien-
tovat 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 koncep-
ce, 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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33.. „„PPrrÛÛbbûûÏÏnn˘̆““ ppfifiííssttuupp kk fifiee‰‰eenníí pprroobblléé--
mmÛÛ kklliieennttaa

Následující napûtí souvisí s pfiedcho-
zím, 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 poÏa-
davkem tûchto tfií StandardÛ je, aby
urãen˘, tzv. „klíãov˘ pracovník“ zafiízení,
dohodl se zájemcem, respektive s uÏivate-
lem 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.

Námûty na fie‰ení
Úsilí o fie‰ení potíÏí s naplnûním uvede-

n˘ch standardÛ by mûlo b˘t orientováno
tfiemi cíli:

• vyjasnûní smyslu a funkce individuál-
ního 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 odpoví-
daly specifick˘m rysÛm situace klienta,
a vyhodnocovat realizaci individuálního
plánu,

• vytvofiení nebo zdokonalení pravidel
a metodiky tvorby a vyuÏívání individuál-
ních plánÛ intervence.

Domníváme se, Ïe v‰echny tfii uvedené
cíle je moÏné v pfiedstihu (pfied uzákonû-
ním 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 odpovída-
jící odbornou kvalifikací;

• zafiazení tvorby a uÏití individuálních
plánÛ intervence do náplní práce;

• zaji‰tûní v˘cviku tvorby a uÏití indivi-
duálních 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 regio-
nu. Zaji‰tûní v˘cviku by mohlo podpofiit
MPSV, mimo jiné vypsáním odpovídají-
cích 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 seminá-
fie 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 podmí-
nek pro registraci DPC, tak – a to zejmé-
na – 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 kvalifi-
kaci (nejménû tfiíleté pomaturitní vzdûlá-
ní 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 indivi-
duálního plánování intervence je docenû-
ní v˘znamu specializované, pomaturitní
kvalifikace v sociální práci nebo jiné

blízké pomáhající profesi pro doplnûní
empatick˘ch a impulsívních pfiístupÛ,
které mají své pfiednosti, o komplexní
posuzování Ïivotní situace klientÛ,
systematické koncipováním individuál-
ních intervencí a sledování v˘sledkÛ
jejich realizace.

44.. PPfifiiizzppÛÛssoobboovváánníí rreeÏÏiimmuu aa ppooddmmíínneekk
ÏÏiivvoottaa vv DDPPCC vvnnûûjj‰‰íímm ooããeekkáávváánníímm nnaa
úúkkoorr ddiiffeerreennccoovvaannûûjj‰‰íí pprrááccee ss kklliieennttyy
DDPPCC

Dal‰í z napûtí se t˘ká rozdílu mezi
dílãím standardem pau‰álních reÏimo-
v˘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 hle-
diska dobré povûsti celého DPC, jsou
pau‰ální reÏimová opatfiení.Tato praxe se
dostává do kolize s poÏadavkem
Standardu kvality ã. 3 „Jednání se zájem-
cem o sluÏbu“ a Standardu ã. 5
„Plánování a prÛbûh poskytování sluÏeb“,
které stanovují, Ïe „osobní cíle vycházejí
z moÏností a schopností zájemce o sluÏ-
bu“ a v prÛbûhu sluÏby je moÏné je za
úãasti klienta „mûnit“ (Standardy, 2002:
8, 10).

Souãástí pravidel ubytování ve vybra-
ném DPC jsou reÏimová opatfiení, která
vznikala postupnû jako reakce na problé-
mové jednání nûkter˘ch klientÛ.Tato
opatfiení mají zpravidla charakter v‰e-
obecného zákazu (náv‰tûv na pokojích,
koufiení na pokojích, manipulace s nábyt-
kem 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 reÏimo-
v˘ch opatfiení odvádí pozornost vedení
i podfiízen˘ch od pfiedstavy pfiípadové
práce s klientem.V‰eobecn˘ zákaz je
typem opatfiení, které znemoÏÀuje sledo-
vat 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 individuali-
zovaného oceÀování Ïádoucího jednání.
Individualizovan˘ systém korekce riziko-
vého jednání mÛÏe mít dvû základní
podoby:

• mÛÏe b˘t zaloÏen na zru‰ení v‰eobec-
n˘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

dÛsledky a urãí sankce a postup nápravy
rizikového jednání..

• MÛÏe b˘t zaloÏen na existenci v‰e-
obecn˘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 pracov-
níkÛ 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 pfiimûfienos-
ti 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 individualizova-
nou regulaci rizikového jednání a odpoví-
dající odbornou kvalifikaci je moÏné
zafiadit mezi kritéria pfiijímání nov˘ch
pracovníkÛ.

• Individualizovanou regulaci rizikové-
ho jednání je moÏné zafiadit do náplní
práce klíãov˘ch pracovníkÛ.

• Pro pracovníky DPC je moÏné organi-
zovat 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 diplomo-
v˘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.

55.. JJeeddnnoossttrraannnnéé aa nneeffoorrmmáállnníí vvyyfifiiizzoovváánníí
ssttííÏÏnnoossttíí

Dal‰í z napûtí je dÛsledkem rozdílu
mezi dílãím standardem „neformálního
vyfiizování stíÏností“ a Standardem „vyfii-
zování stíÏností podle psan˘ch pravidel
a písemnû“. StíÏnosti, které jsou ãasto
pracovníky vnímány jako projev dûtin-
sk˘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 sociál-
ních sluÏeb“, kter˘ stanoví, Ïe jsou stíÏ-
nosti vyfiizovány „písemnû“ a „evidová-
ny“, „zaznamenávány tak, aby odpovídaly
tomu, co jimi chtûl stûÏovatel fiíci“ a „pra-
vidla 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 stíÏnos-
tem. 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

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 zmínû-
n˘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 legitim-
nû 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 písem-
ného 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.

66.. NNeejjaassnnáá kkrriittéérriiaa uukkoonnããeenníí ppoobbyyttuu

Dal‰í napûtí vypl˘vá z rozdílu mezi
dílãím standardem „odchodu do zaji‰tû-
ného 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 systema-
ticky 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

alespoÀ základním reÏimov˘m poÏadav-
kÛm. První typ ukonãení je standardní, ke
druhému dochází ojedinûle. Podmínky
standardního odchodu ani podmínky
vylouãení nejsou jasnû stanoveny a klien-
ti je neznají.

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 jedno-
znaãného 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 písemné-
ho 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 kon-
cepce jednotliv˘ch DPC statutárnû
upravit a stát se oficiální souãástí poslání
a intervencí DPC.

• Za zváÏení rovnûÏ stojí, zda by v bu-
doucnu 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 prÛ-
bûhu 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 dodrÏo-
vání podmiÀuje moÏnost setrvat v zafiíze-
ní, 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 „nespolu-
práce“. Postup, kter˘ je v konkrétním

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.

77.. NNeeddoossttaatteeããnnûû vvyyhhrraannûûnnéé kkoommppeetteenn--
ccee jjeeddnnoottlliivv˘̆cchh pprraaccoovvnnííkkÛÛ vvee vvzzttaahhuu kkee
kklliieennttÛÛmm

V daném DPC se klient mÛÏe se sv˘mi
problémy obrátit na kteréhokoliv pracov-
níka 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 podfiíze-
n˘mi. De facto to znamená, Ïe se nepova-
Ïuje za nezbytné vÏdy respektovat kom-
petence 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 zodpo-
vûdn˘ na to, aby sledoval svÛj dlouhodo-
b˘ 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 které-
ho 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 spoleã-
nû, 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 moÏ-
nosti nehatilo práci jednotliv˘ch pracov-
níkÛ a nevná‰elo do vztahÛ mezi pracov-
níky, 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 individuál-
ních 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 manaÏe-
rÛm DPC, ale i dal‰ím pracovníkÛm,
poskytnout poznatky teorie organizace,
které se t˘kají rÛzn˘ch zpÛsobÛ dûlby
a koordinace ãinností pracovníkÛ.Tyto

poznatky je moÏné zprostfiedkovat
pomocí externí supervize, odborného
semináfie nebo ‰kolení.

88.. NNeejjaassnnéé kkvvaalliiffiikkaaããnníí ppooÏÏaaddaavvkkyy,,
mmiimmoo--pprrooffeessnníí kkrriittéérriiaa vv˘̆bbûûrruu pprraaccoovvnnííkkÛÛ

Dal‰í napûtí se t˘ká vymezení kvalifi-
kaãních poÏadavkÛ na pracovníky DPC.
Ve zkoumaném DPC vycházejí z pfiedsta-
vy, Ïe pro práci s klienty v DPC je potfieb-
ná zku‰enost s dûtmi a mládeÏí, rodiãov-
sk˘ 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 zkou-
maného DPC potfiebám klientÛ.

Námûty na fie‰ení
• Pomoc pfii pfiekonávání potíÏí syndro-

mu ústavní závislosti vyÏaduje, aby
pomáhající pracovník byl schopen:

• pfii práci s klienty uplatÀovat princip
„kontrolované empatie“,

• individuálnû reflektovat vzájemnou
podmínûnost mezi materiálními a nema-
teriálními 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 osobnost-
ních 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 doporu-
ãení,

• provázet klienta pfii získávání zku‰e-
ností 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 spe-
ciálním ‰kolením v pomoci pfii fie‰ení
takov˘ch dÛsledkÛ nestandardní socializa-
ce, 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 pova-
Ïujeme strategii zaloÏenou na:

• 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 oãekávané-
ho zákona v rámci moÏností co nejvíce
podpofiila zamûstnávání kvalifikovan˘ch
„manaÏerÛ pomoci (péãe)“ v ústavních
i neústavních zafiízeních.

• ManaÏefii DPC mohou jiÏ dnes vyuÏí-
vat Standardy kvality jako argument pfii
vyjednávání se zfiizovateli o vytvofiení
podmínek pro kvalifikaãní rÛst pracovní-
kÛ DPC.V návaznosti na to mohou
bezodkladnû stanovit vnitfiní smûrnicí
kvalifikaãní poÏadavky odpovídající
StandardÛm kvality a nové pracovníky
pfiijímat v souladu s nimi.

99.. AAbbsseennccee ssuuppeerrvviizzee

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 „pod-
poru nezávislého kvalifikovaného odbor-
níka 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 supervi-
zi 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 superviz-
ních 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 pracovní-
kÛ nad pfiípadn˘m otevfiením obsahu

supervizních konzultací ‰ir‰í diskusi;
• vedení deklarovalo podporu uplatnû-

ní podnûtÛ, které vzniknou na superviz-
ních konzultacích, zájem o pfiedávání
pozitivních zku‰eností, které díky super-
vizi pracovníci pfii fie‰ení praktick˘ch
obtíÏí uãiní;

• cel˘ kolektiv zváÏil, zda vÛbec a pfií-
padnû 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 zafiíze-
ních mohou v této souvislosti nastat
potíÏe pfii dodrÏování zásady, Ïe supervi-
zorem 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 supervizo-
rem, se netrestá a snaha o fie‰ení takové
chyby pomocí supervize se naopak
odmûÀuje podporou snahy o její zvládnu-
tí ze strany vedení.

• Pfii v˘bûru by bylo vhodné uplatnit
následující poÏadavky:

• v˘cvik nebo jinou kvalifikaci v super-
vizi,

• zku‰enost s danou cílovou populací,
• vzdûlání vhodné pro sociální sluÏby

(s psycho-sociální orientací).
LLiibboorr MMuussiill,, OOllggaa HHuubbííkkoovváá,,

KKaatteefifiiinnaa KKuubbaallããííkkoovváá
�

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 sociál-

ních sluÏeb? Závûreãná zpráva z pfiípadové

studie/ Musil, Libor–Hubíková, Olga–

Kubalãíková, Katefiina, Praha,VÚPSV 2003

PPookkrraaããoovváánníí vv ããííssllee 22//22000044
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V posledním
období roste
v odborné
vefiejnosti zájem
o hodnocení
a rozvoj kvality
sociálních slu-
Ïeb. Zájem lze
dokumentovat
rostoucím
poãtem nezávis-
l˘ch hodnotících
studií na uvede-
né téma, pocho-
pením nestát-
ních
poskytovatelÛ
sociálních sluÏeb
o rÛst ukazatelÛ
kvality práce
jako argumentu
pfii získávání
finanãních
prostfiedkÛ
a také porozu-
mûním politic-
k˘ch autorit
o formulaci
jasn˘ch kritérií
pro hodnocení
Ïádostí pfii
rÛzn˘ch v˘bûro-
v˘ch a granto-
v˘ch fiízeních. 

v Domech na pÛli cesty

K diskusi o hodnocení
kvality sociálních sluÏeb 

•• JJaakkáá jjee ssoouuvviisslloosstt mmeezzii
pprrooffeessnníímmii ssttaannddaarrddyy kkvvaalliittyy
aa mmaannaaggeemmeenntteemm kkvvaalliittyy
ssoocciiáállnníícchh sslluuÏÏeebb??

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 podporo-
vat v˘kon organizace, její
efektivitu dosahovat plánova-
n˘ch cílÛ na trhu sociálních
sluÏeb. Management kvality
v tomto smyslu znamená
zamûfiení organizace na „zákaz-
níkovy“ 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 ukazate-
lÛ v˘konu sociálních pracovní-
kÛ i dal‰ích pracovníkÛ v orga-
nizacích. 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 pfiedpo-
kládá roz‰ífiení urãit˘ch organi-
zaãních podmínek a pravidel,
které je závislé na ‰ir‰ím
systému legislativních, ekono-
mick˘ch, politick˘ch a perso-
nálních faktorÛ.

Za druhé je termín kvalita
ãasto uÏíván v souvislosti
s profesními standardy kvality
sociálních sluÏeb.Vznik tûchto
standardÛ se vztahuje k profes-
nímu spoleãenství. Prezentují
normy a hodnoty, které odpoví-
dají souãasnému stavu rozpra-
cování odborn˘ch metod
sociální práce.
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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 organi-
zaãních vztahÛ zahrnuje ‰irok˘
okruh vûcn˘ch problémÛ, které
standardy kvality sociální práce
neobsahují. Zahrnuje napfiíklad
otázky distribuce finanãních
prostfiedkÛ, otázky specializace
ãinností, problematiku centrali-
zace a decentralizace rozhod-
nutí, otázky stability politické
podpory a legitimity sluÏeb
a podobnû.

•• PPfifieeddppookkllááddáá rreeaalliizzaaccee
pprrooffeessnníícchh ssttaannddaarrddÛÛ kkvvaalliittyy
uurrããiittoouu kkvvaalliittuu oorrggaanniizzaaããnníícchh
vvzzttaahhÛÛ aa fifiíízzeenníí ppfifiii ppoosskkyyttoovváánníí
ssoocciiáállnníícchh sslluuÏÏeebb??

Na rÛzná napûtí mezi poÏa-
davky odborn˘ch standardÛ
kvality a podmínkami a zpÛso-
by 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 pfied-
pokladu, Ïe kvalitu sociálních
sluÏeb ve sledovan˘ch zafiíze-
ních je moÏné srovnávat a poslé-
ze vyhodnocovat podle standar-
dÛ kvality, které byly souãástí
pfiipravovaného návrhu zákona
o sociálních sluÏbách v dobû
zahájení studie.

Studie pfiiná‰í fiadu konkrét-
ních poznatkÛ o stavu poskyto-
vání sociálních sluÏeb v DPC,
vyhodnocuje pfiedpokládaná
napûtí mezi uÏívan˘mi zpÛsoby
poskytování sluÏeb a profesním
standardem kvality sluÏeb, na-
vrhuje citlivá doporuãení, která
mífií jak k reformám organizaã-
ního chování, tak ke zmûnám
a zdokonalování standardÛ
kvality. Pfiesto se ani autofii
studie zcela nevyhnuli nejasnos-
tem pfii rozli‰ování profesionál-
ní kultury sociální práce a kon-
krétních organizaãních
podmínek, v nichÏ se tyto pro-
fesionální standardy uplatÀují.

Mal˘ ohled na zakotvení
zpÛsobu práce s klienty v orga-
nizaãních podmínkách jednotli-
v˘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

V tûchto rÛzno-
rod˘ch souvislos-
tech lze zazna-
menat mírnou,

nicménû viditel-
nou zmûnu
pfiístupu ke

kvalitû sociální
práce. Slovo
„kvalita“ se

v‰ak v tûchto
souvislostech

velmi ãasto
pouÏívá v rozdíl-
n˘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˘chodi-
sek sv˘ch úvah

vyuÏívám 
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pracovníkÛ, ãi spí‰e neformální
vyfiizování stíÏností b˘vají
obvykle dÛsledkem skuteãnos-
ti, Ïe organizace se nacházejí
v poãáteãní fázi svého Ïivotní-
ho cyklu. Ohled na stadium
„institucionálního zrání“
organizace mÛÏe v˘znamnû
modifikovat hodnocení uvede-
n˘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 organizaã-
ním 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 organi-
zaãních a institucionálních
pfiedpokladech, mám na mysli
napfiíklad otázky stabilního
a dostateãného financování,
otázky legitimity poskytova-
n˘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 poklá-
dám za dÛleÏité pasáÏe textu,
v nichÏ autofii pojednávají
rÛzné aspekty vztahu mezi
kvalitou sociálních sluÏeb

v DPC a jejich financováním,
resp. dofinancováním z vlád-
ních zdrojÛ, aÈ uÏ státních ãi
samosprávn˘ch.V˘znamnou
roli v tomto propojení kvality
sluÏeb a jejich financování
mohou sehrát nezávislé super-
vize a posouzení. Pozitivnû
hodnotím, Ïe studie se vûnuje
popisu problémÛ spojen˘ch
s realizací supervizí a nezávis-
l˘ch posouzení ve studovan˘ch
zafiízeních.Autofii dokumentují
rÛzné praktické modifikace
pÛvodního cíle a smyslu
supervizní ãinnosti v jednotli-
v˘ch zafiízeních.V dal‰ích
pasáÏích popisují autofii nezá-
vislou supervizi jako souãást
profesionálního zpÛsobu
poskytování sluÏeb a souãasnû
jako zpÛsob garance profesio-
nality. Identifikují absenci
supervizí jako v˘znamn˘
problém zavádûní standardÛ
kvality do sledovan˘ch sluÏeb.
Ponûkud v‰ak postrádám
rozpracování vztahu mezi
profesionální supervizí a eva-
luací organizací poskytujících
sociální sluÏby vzhledem
k financování sluÏeb. Provádûní
odborn˘ch supervizí je jen
jedním nástrojem pro hodnoce-
ní 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

studii hodnocení
zpÛsobu sociální
práce v Domech
na pÛli cesty
provedenou
pracovníky
brnûnské poboã-
ky VÚPSV 
(L. Musil, 
K. Kubalãíková,
O. Hubíková).
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zejména nestátních neziskov˘ch organiza-
cí poskytujících sociální sluÏby.

Za tfietí se nedocenûní provázanosti
profesionálního v˘konu sluÏeb s organi-
zaãními 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 ekono-
mické 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 prostfie-
dí organizací pfied místními autoritami
a subjekty municipální politiky, které
mohou pfiedstavovat potenciální nebez-
peãí 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 systémo-
v˘ch a organizaãních souvislostí zpÛsobu
sociální práce v uveden˘ch zafiízeních.
V této souvislosti by bylo moÏné rozpra-
covat 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 sociál-
ních sluÏeb je v tomto kontextu v˘znam-
ná a její vyjasnûní je aktuální vzhledem
ke stále pfiipravovanému zákonu o sociál-
ních sluÏbách.

•• JJssoouu ssuuppeerrvviizzee aa eevvaalluuaaccee oorrggaanniizzaaccíí
ddvvaa rroovvnnoocceennnnéé zzppÛÛssoobbyy vvyyhhooddnnoocceenníí
ssoocciiáállnníícchh sslluuÏÏeebb??

Je nutné konstatovat, Ïe autofii pfiiná‰ejí
celkovû jasnou signální informaci o sou-
ãasném 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 zafiíze-
ních. Smysluplnost studie nesniÏuje ani
okolnost, Ïe oproti pfiedpokladu nedo‰lo
dosud ke schválení návrhu zákona o so-
ciálních sluÏbách parlamentem. Standardy
kvality jako souãást pfiipravovaného
návrhu zákona se staly vefiejn˘m doku-
mentem, 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 organiza-
cích by v‰ak podle mého názoru mohlo
a mûlo brát vût‰í ohled na nezávislé
vyhodnocení organizaãních podmínek
a zpÛsobu fiízení sociálních sluÏeb v tûch-
to organizaãních a ‰ir‰ích systémov˘ch
podmínkách. Supervize je zpÛsob profe-
sionálního vyhodnocení sociálních
sluÏeb, kter˘ je nutné je‰tû doplnit
evaluací organizaãních podmínek a zpÛ-
sobu fiízení organizací sociálních sluÏeb.
Teprve takové vyhodnocení vytvofií
vhodné podklady pro politické autority
pfii rozhodování o politické a finanãní
podpofie tûchto sluÏeb u nás.

JJiififiíí WWiinnkklleerr    �
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sociální politiky
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Abstrakt:
âlánek upozor-
Àuje manaÏery
a fiadové pracov-
níky organizací
sociálních slu-
Ïeb, Ïe mohou
ve Standardech
kvality sociálních
sluÏeb, které
vydalo MPSV âR
v roce 2002,
samostatnû
hledat inspiraci
pro vyuÏití
ãinností sociální
práce pfii konci-
pování zmûn
struktury 

Námûty na obohacení
struktury ãinností a 
náplnû práce lidí v organizacích

Standardy kvality
a sociální práce
v sociálních sluÏbách

1)

Úvod
Lidé, kter˘ch se dot˘ká osud sociální sluÏeb, oãekávají, Ïe zákono-

dárci, 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 samo-
správné subjekty vyuÏijí Standardy kvality jako nástroj své politiky
sociálních sluÏeb.To v‰ak není jedin˘ moÏn˘ zpÛsob jejich uÏití.

The Standards of Quality and 
Social Work in Social Services
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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 rozhod-
nutí. 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 klien-
ty. 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 zvyklost-
mi personálu by bylo mnohem uÏiteãnûj‰í, pokud by si v˘‰e uvede-
nou 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 „hoto-
vé“ 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 jednoznaã-
né pouãení. Hledání nov˘ch moÏností spoãívá v první fázi v otevírá-
ní 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.

ãinností své
organizace.

Autor definuje
ãinnosti sociální
práce a upozor-

Àuje 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
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pfiekáÏky mohou

organizacím
bránit ve vyuÏití
ãinností sociální

práce a jaké
zmûny struktury

ãinností zkouma-
n˘ch organizací
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ruãit.
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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 objevu-
jí poÏadavky na v˘kon tûchto ãinností. (Budu je oznaãovat termí-
nem „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.

âinnosti sociální práce
Sociální práci je moÏné vymezit jako ãinnost, jejíÏ vykonavatelé

(sociální pracovníci) se specializují na poznávání a následné ovliv-
Àování interakcí mezi ãlovûkem (jedincem nebo skupinou lidí)
a jeho (jejich) sociálním prostfiedím. Cílem této ãinnosti je pomáhat
lidem zvládat obtíÏné Ïivotní situace. Sociální práce, na rozdíl od
jin˘ch pomáhajících oborÛ, tohoto cíle dosahuje pro ni specifick˘m
zpÛsobem, kter˘ klade dÛraz na podporu sociálního fungování lidí,
ãili na posilování rovnováhy mezi oãekáváním sociálního prostfiedí,
v nûmÏ klienti uspokojují svoje potfieby, na jedné stranû a schop-
ností klientÛ toto oãekávání zvládat na druhé stranû (viz Navrátil,
Musil, 2000: 139–142; Musil, 2004: 15–18, 181–182).

Z této definice je moÏné vyvodit dále uvedené obecné charakte-
ristiky ãinností sociální práce.

Z hlediska teorie sociálního fungování jsou základními prvky
Ïivotní situace „osoba“ klienta a jeho „sociální prostfiedí“. Sociální
práce mÛÏe rovnováhu mezi klientem a jeho sociálním prostfiedím
podporovat pÛsobením na obû uvedené komponenty obtíÏné
Ïivotní situace. (Bartlett, 1970: 93–101.) Z toho plyne, Ïe sociální
pracovníci podporují sociální fungování sv˘ch klientÛ tfiemi typy
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ãinností. Buì se snaÏí ovlivnit osobu klienta tak, aby dokázal zvlád-
nout (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 „sociál-

ního prostfiedí“ klienta jsou za prvé „oãekávání“ subjektÛ (jedincÛ,
skupin, organizací), s nimiÏ je klient v interakci5), a za druhé „podpo-

ra“, 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 pro-
stfiedí klientovi poskytuje, zmûnit to, co nûkter˘ ze subjektÛ v soci-
álním 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 viktimi-
zace, nepruÏnosti úfiadu, nedostatku pracovních pfiíleÏitostí, demoti-
vujícího systému sociální pomoci, kter˘ klienta „uzamyká“ v blud-
ném kruhu deprivace, a tak dál. Je tedy zfiejmé, Ïe sociální
pracovník mÛÏe podpofiit rovnováhu mezi klientem a jeho sociál-
ním prostfiedím, pokud poznává a ovlivÀuje souvislosti mezi rÛzno-
rod˘mi (zdravotními, psychiatrick˘mi, psychologick˘mi, ekonomic-
k˘mi, v˘konov˘mi, kvalifikaãními, duchovními, hodnotov˘mi,
kulturními, hygienick˘mi, vztahov˘mi, právními a dal‰ími) pfiekáÏka-
mi 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 ovlivÀují-
cích okolností nejrÛznûj‰í povahy (Musil, 2004: 16–17).

Poznávání a ovlivÀování souvislostí mezi rÛznorod˘mi pfiekáÏka-
mi 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 opome-
nuto 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 stereo-
typÛ. 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 pfiípa-
dû potfieby následovat pfiedání pfiípadu jinému pracovníkovi, kter˘ má s aplikací vhod-
ného pfiístupu zku‰enost.

Nikdy není pfiedem jasné, jak bude klient a subjekty v jeho sociálním prostfiedí reago-
vat 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 vyvolá-
vá 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 psychic-
kého onemocnûní), pfiípadnû tûch, které nevyÏadují úroveÀ kvalifikace, jeÏ je potfiebná
pro v˘kon sociální práce (napfiíklad bûÏná denní péãe o ãlovûka s omezenou schopnos-
tí 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 nesná-
zemi 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 pfiípad-

né pfiedání pfiípadu jinému pracovníkovi, kter˘ má s aplikací vhodného pfiístupu zku‰e-
nost,

– 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 fungo-
vání 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 nedÛ-
slednost. 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 umoÏni-
la naplÀovat „vefiejn˘ závazek“ organizace, Ïe bude „smûfiovat k tomu, aby lidé v ne-

pfiíznivé 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 neodÛvod-
nûnû 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 bezdo-
movce, 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 rozhodo-
vání 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 stano-
vení 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 vysta-
ven, 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˘ (neza-
vádûjící) v˘klad. Jejich mnohost pfiímo vybízí k tomu, aby pfiíslu‰n˘ pracovník vnímal
Ïivotní situaci klienta jako neopakovateln˘ komplex navzájem souvisejících, rÛznoro-
d˘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 osob-

ních cílÛ uÏivatelÛ sluÏeb“, prÛbûh poskytování zaznamenávat a v pfiípadû potfieby
dohodnuté osobní cíle „pfiehodnocovat“ a „mûnit“. ZpÛsob posuzování a zaznamenává-
ní 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 pracov-
ník bude Ïivotní situaci konkrétního klienta individuálnû posuzovat i v prÛbûhu inter-
vence 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, odbor-

ností ãi kompetentností potfieby uÏivatele sluÏeb, zprostfiedkovává pro uÏivatele

sluÏby jin˘ch odborníkÛ a/nebo institucí.“ (Standardy, 2002: 13.) S tím souvisí ustano-
vení Standardu kvality ãíslo ãtyfii: „Postup vypracovan˘ pro pfiípadné ukonãení posky-

tování 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 peãova-
telské 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 je-
jichÏ 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 organiza-
ci 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 pfiizpÛso-
bování 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 sociál-
ního 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 vykazová-
ní 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 pfiechodné-
ho 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 úko-
nÛm, 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 domác-
nosti. Je ov‰em tfieba fiíci, Ïe orientace PS na poskytování úkonÛ materiální péãe byla
natolik vyhrocená, Ïe radikálnû omezovala zájem managementu i peãovatelek o nemate-
riální potfieby klientÛ a mimo jejich zorn˘ úhel prakticky vytûsÀovala problémy v inter-
akci 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 komplex-
nûj‰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 poskyto-
váním 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 pfiiroze-
ného 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 potfie-
bují 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 indivi-
duální plán intervence se v DPC v dobû na‰eho v˘zkum nesetkal se souhlasem. S odka-
zem 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“, ne-
schopné 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 zafiíze-
ním 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 opatfie-
ní 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˘ pracov-
ník 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 pfied-
stavy 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 vzájem-
ného 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 neústav-
ním 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 komplex-
ním 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, automa-
ticky zobecní na v‰echny klienty a na v‰echny rozhodovací situace, stává se pfiedsud-
kem, kter˘ mÛÏe fiadû klientÛ bránit v uplatnûní jejich smyslupln˘ch názorÛ a rozhod-
nutí. 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 navyk-
l˘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 organiza-
ce, 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 pfiizpÛ-
sobování 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 pfiehod-
nocovat – 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 jednotlivos-
ti, 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 vychá-
zel 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 pfiimûfie-
nû, protoÏe toho o nich málo ví. Klienti jej totiÏ nevnímali jako „rodiãe“, ale jako „vy-
chovatele“, 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, pracov-
ník to postfiehl, aÏ jejich projevy nabyly na dramatiãnosti a nebylo moÏné je pfiehléd-
nout. 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 základ-
ních 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 si-
tuaci nebyla optimální, mimo jiné proto, Ïe peãovatelky – podobnû jako sociální pracov-
níci 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 potenci-
álních 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 ome-
zenou 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 drama-
tiãtûj‰í zmûny. Dûlaly to dvojím zpÛsobem. Pokud se, za prvé, jednalo o vût‰í, ale pfie-
chodnou zmûnu situace (napfiíklad v dÛsledku úrazu), PS pruÏnû roz‰ífiila ‰kálu poskyto-
van˘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 postfiehnutel-
n˘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 poskytova-
n˘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 peãova-
telky.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 peãovatel-
kami, 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 vstupo-
valy 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 peãova-
telek 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 vyhod-
nocování 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 psychi-
ky, 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 interven-
ce 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 peãovatel-
ky na tuto ãinnost nemûly ani ãas, ani kvalifikaci. Je vûcí diskuse, zda by mûli individuál-
ní plánování a prÛbûÏné vyhodnocování intervence dûlat dva lidé. Komplexnosti pláno-
vání 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 napomo-
hla 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.



70 SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

AKADEMICKÉ
statě STANDARDY KVALITY A SOCIÁLNÍ PRÁCE.../LIBOR MUSIL

Zaji‰Èování návaznosti na ãinnost pracovníkÛ jin˘ch pomáhajících oborÛ a orga-

nizací

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 organi-
zací 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 skuteã-
nosti, 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 ne-
mûli 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 ovlivÀo-
váním jeho sociální prostfiedí. Personál PS povaÏoval za svÛj cíl pomoci klientÛm s pro-
vozem 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 dosa-
Ïení 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 mla-
d˘ch lidí, z nichÏ vût‰ina vyrostla v ústavech, fungovat v neústavním prostfiedí, tak
pomoc se zvládáním domácnosti lidem, jejichÏ schopnost samostatnû fungovat v sociál-
ním 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 ãinnos-
tí 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 sociál-
ních 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 neexistující-
mu 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 kvalifi-
kaci, které by bylo pro v˘kon ãinností sociální práce tfieba. Kromû toho funkce peãova-
telky 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 klien-
tem, sledování v˘voje a projednávání zmûn plánu intervence, zprostfiedkování potfieb-
n˘ch sluÏeb.

Úãel v˘konu tûchto ãinností by byl v obou organizacích odli‰n˘.V DPC by bylo hlav-
ním cílem poskytnout jednotliv˘m klientÛm pro nû osobnû pfiitaÏlivou perspektivu
zvládnutí individuálních potíÏí a vyuÏití osobních moÏností. Sociální pracovník by organi-
zoval 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 sobûstaã-
nosti 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 zachy-
coval 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 uvede-
n˘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 potfiebu-
jete pomoci, pokuste se sehnat konzultanta nebo supervizora, kter˘ není z Va‰í organi-
zace, a poÏádejte ho o pomoc.
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1) 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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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 odbor-
nosti pracovníkov pre zlep‰enie podmienok Ïivota obãanov.
Kvantitatívny prístup preferuje materiálne a personálne zabezpeãe-

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 trans-
formáciou
sociálnych
sluÏieb.

Mgr. Marcela
Mezianová2)

pracuje
v Nadácii na
podporu sociál-
nych zmien
Socia.
Zaoberá sa
zmenami kvality
sociálnych
sluÏieb a komu-
nitn˘m 
plánovaním 

Kvalitné 
sociálne sluÏby
The Quality
of Social Services



76 SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

AKADEMICKÉ
statě KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY/S. KRUPA, M. MEZIANOVÁ

nie prevádzky sluÏieb. Kvalitatívny prístup umoÏÀuje objektivizova-
nie podmienok poskytovanej úrovne sluÏieb a riadenie procesu
kvality.

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, postmoder-
nizmu...) mali a budú maÈ presah do politiky (správy veci verej-
n˘ch), etiky – mravnosti, noriem a pravidiel morálky, ktor˘mi sa
riadi interakcia medzi ºuìmi a formy rie‰enia ich sociálnych problé-
mov.V‰eobecná deklarácia ºudsk˘ch práv prijatá a vyhlásená rezolú-
ciou Valného zhromaÏdenia uÏ 10. decembra 1948, stanovila základ-
né 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 podmieni-
li 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 dôleÏi-
t˘m faktorom bol v˘skum individuálnych potrieb ãloveka, na
ktorom sa podieºali humánne zamerané vedy a vedné odbory;
medicína, psychológia, psychológia osobnosti, pedagogika, ‰peciál-
na a lieãebná pedagogika, sociológia, sociálna práca atì., postupne
priná‰ali nové poznatky o Ïivote, kvalite Ïivota ãloveka. Subjektívne
vnímanie poskytnutej pomoci – spokojnosÈ ãi nespokojnosÈ odbe-
rateºa 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 apliko-
van˘ v˘skum kvality sociálnych sluÏieb. Demokratizáciou spoloãen-
ského systému, decentralizáciou a pluralizáciou poskytovateºov
sociálnych sluÏieb a dôrazom na dodrÏiavanie ºudsk˘ch a obãian-
skych 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 konzultan-
tov, 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) usku-
toãnilo seminár k ·tandardom vzdelávania v sociálnej práci,Vládny
v˘bor pre otázky zdravotne postihnut˘ch obãanov zdôraznil potre-
bu 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 predme-
tom bola kvalita sociálnych sluÏieb (Krupa, 1998). Kvalita sociál-
nych sluÏieb nie je doteraz (aÏ na v˘nimky) súãasÈou stredo‰kol-
sk˘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 metodo-
lógiu 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 tresta-
nia upozornil na nedostatky v poskytovaní sociálnych sluÏieb
(Správa vláde Slovenskej republiky o náv‰teve Slovenska, 2000).
Misia Slovenskej republiky pri Európskych spoloãenstvách upozor-
nila (v r. 2003) na správu, ktorá bola prezentovaná v Európskom
parlamente, podºa ktorej je Slovensko „vystavené kritike z neºudské-
ho a poniÏujúceho zaobchádzania vo vybran˘ch zariadeniach
poskytujúcich starostlivosÈ ºuìom s du‰evn˘mi poruchami a poru-
chami 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 potre-
bami 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 obãa-
nia, 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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aa)) pprroocceessuuáállnnaa mmeettóóddaa hhooddnnootteenniiaa kkvvaalliittyy je systematick˘, prie-
beÏne realizovan˘ spôsob hodnotenia kvality sociálnych sluÏieb
systémom porovnávania kritérií, ‰tandardov a indikátorov kvality
sociálnych sluÏieb s reálnym stavom sociálnych sluÏieb v konkrét-
nom sociálnom prostredí;

bb)) mmeettóóddaa ssoocciiáállnneehhoo ppoorraaddeennssttvvaa aa ssuuppeerrvvíízziiee je samostatnou
kategóriou sociálnej práce, zároveÀ v‰ak neodluãiteºnou súãasÈou
poskytovania sociálnych sluÏieb;

cc)) mmeettóóddaa iiddeennttiiffiikkáácciiee ssuubbjjeekkttíívvnneejj ssppookkoojjnnoossttii ooddbbeerraatteeººaa
sslluuÏÏiieebb je podstatnou a v˘znamnou súãasÈou hodnotenia kvality,
nakoºko subjektívna spokojnosÈ klienta, klientov nemá byÈ v zásad-
nom 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 podklado-
v˘ dokument k seminárom bola vybraná publikácia Zavádûní
standardu kvality sociálních sluÏeb do praxe – PrÛvodce poskytova-
tele (MPSV âR, 2002).V rámci v˘skumu bolo osloven˘ch 300
prevádzkovateºov v Slovenskej republike.Vzhºadom k vysokému
záujmu prevádzkovateºov sociálnych sluÏieb boli semináre uskutoã-
nené 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 sociál-
nych sluÏbách. Povzbudzujúce je, Ïe Asociácia supervízorov a sociál-
nych 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 sociál-
nych sluÏieb. Zriaìovatelia budú musieÈ e‰te pred zaãatím prevád-
zok 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 absolven-
tov tak, aby ·tandardy pre vzdelávanie v sociálnej práci boli v súla-
de 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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Úvod
Úfiady práce ve vût‰inû zemí Evropské unie nabízejí nezamûstna-

n˘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).

Mgr. Pavel
Horák1) studuje
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V prostfiedí âeské republiky byly individuální akãní plány experi-
mentálnû 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 individuál-
ního 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 sezna-
mujeme 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.

Individuální akãní plán
Individuální akãní plán pfiedstavuje písemnû podepsanou dohodu

mezi pracovníkem úfiadu práce a nezamûstnan˘m klientem.
„Stanoví principy, formy a postup spolupráce klienta a úfiadu práce
pfii získání zamûstnání, vãetnû vyuÏití dal‰ích forem spolupráce
nezamûstnan˘ch ãi klientÛ s úfiadem práce. PrÛbûÏnû je sledován
a konzultován postup pfii jejím naplÀování, dochází ke korekcím ve
snaze co nejvíce tento postup zefektivnit.“ (Sirovátka, 2003.)

Zavádûní individuálních akãních plánÛ do ãeského prostfiedí bylo
doprovázeno jednak krystalizací jejich cílÛ bezprostfiednû souvisejí-
cích s cílovou skupinou, na kterou se tato opatfiení vztahovala (totiÏ
na mladé do 25 let a osoby star‰í 25 let), a jednak dosavadními
problémy s poskytováním sluÏeb pomocí dosavadních nástrojÛ.
Tûmito problémy byl jak rozpor mezi strukturou nabídky a poptáv-
ky po práci, tak i problém neorientovanosti a malé samostatnosti
v aktivitû (motivovanosti) u klientÛ. (Sirovátka, 2003.) V tomto
kontextu byly identifikovány dva hlavní obecné cíle individuálních
akãních plánÛ. Prvním bylo zavádûní zcela nového pfiístupu ke
klientÛm, zaloÏeného na principu aktivace, zv˘‰ení jejich odpovûd-

práce. Srovnání
obou pfiístupÛ
provádíme
prostfiednictvím
prezentace jejich
cílÛ, funkcí
a dílãích charak-
teristik. Z v˘sled-
kÛ vypl˘vá, Ïe
obû pracovní
strategie jsou
v prostfiedí
âeské republiky
totoÏné. Bûhem
implementace
individuálních
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na vybran˘ch
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nali nepochopení
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a z ní plynoucí
neefektivnosti
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ãení, která by
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nosti a samostatnosti. Druh˘m cílem byl dÛraz na zkvalitnûní
a zefektivnûní sluÏeb poskytovan˘ch úfiadem práce.V tomto dru-
hém cíli se projevuje odch˘lení se âeské republiky od praktik zemí
EU, které si nestanovují za cíl individuálních akãních plánÛ zkvalit-
nûní a zefektivnûní sluÏeb, ale jdou dál a vyzdvihují „garanci smys-
lupln˘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 samot-
n˘ch nezamûstnan˘ch pfii fie‰ení své nezamûstnanosti.Tato funkce
pak umoÏÀuje dobrovolnou participaci klienta na fie‰ení své nároã-
né 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 pozitiv-
ního hodnocení uplatÀovány v âeské republice od ledna 2004
plo‰nû pro v‰echny mladé lidi do 25 let, oãekávaná (oproti minulé-
mu roku konstantní) v˘‰e nákladÛ vynaloÏená na aktivní politiku
zamûstnanosti v roce 2004 neumoÏní zvy‰ovat poãty tûchto opatfie-
ní 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 uchaze-
ãÛ, 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 nabíd-
kou ãi prostfiednictvím jin˘ch sluÏeb, ãímÏ dochází k naplÀování

úfiadÛ práce,
tak i celkovou

kvalitu poskyto-
van˘ch sluÏeb

zavedením
StandardÛ
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sluÏeb.
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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 akã-
ních plánÛ vyÏaduje jednak dostateãn˘ ãasov˘ prostor pro peãlivé
vûnování se nezamûstnan˘m klientÛm a jednak dostateãné mnoÏství
profesionálních zprostfiedkovatelÛ schopn˘ch shromaÏìovat a vy-
hodnocovat informace (Sirovátka, 2003: 130). Jako dal‰í faktory
ovlivÀující efektivitu individuálních akãních plánÛ byly objeveny
neadekvátní mzdové zaji‰tûní a nedostatek nabídek voln˘ch pracov-
ních 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 zamûst-
nancÛ 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 podo-
bû dílãích krokÛ jsou v‰ak nepopiratelná: nejedná se pouze o umoÏ-
nûní 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.)

recommenda-
tions to adopti-
on: (1) inform
street-level
bureaucrats in
public employ-
ment services
(PES) with the
philosophy of
task-centred
approach and
(2) ruminate on
implementation
of quality stan-
dards, a tool
supervising
service quality
provided by
street-level
bureaucrats in
PES.
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Tabulka pozitivních pfiínosÛ individuálních akãních plánÛ v âR podle hodnocení
Sirovátky (2003)

PPrroo úúfifiaadd pprrááccee PPrroo kklliieennttyy

zpfiesnûní dûlby práce, kompetencí zlep‰ení v‰eobecné informovanosti 
klientÛ 

zlep‰ení spolupráce mezi útvary zlep‰ení informovanosti 
úfiadÛ práce o moÏnostech vyuÏití nástrojÛ APZ 
vût‰í orientace na klienta vnímají zájem o svou osobu pozitivnû
sjednocení pfiístupÛ a postupÛ práce vût‰í profilace klientÛ vyÏadujících 
s uchazeãi zv˘‰enou pozornost
ãásteãné zlep‰ení prostoru pro aktivace a orientace klientÛ, jejich vût‰í 
individuální práci s klientem podíl na fie‰ení vlastní situace
(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

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 klien-
tem, jejímÏ cílem je bûhem nûkolika vzájemn˘ch setkání pomoci klientovi vyfie‰it jeho
rÛznorodé problémy. Zámûrem (funkcí) úkolovû orientovaného pfiístupu je pak poskyt-
nout 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 nahra-
zen dÛrazem na rozvoj sebedÛvûry a sebeúcty klienta tím, Ïe se klient sám více angaÏu-
je 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‰í-
mi“ 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 pracovní-
kem a klientem je tak zaloÏen na vzájemném partnerství a klientov˘ch siln˘ch strán-
kách 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 charak-
teristiky (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 dosaÏe-
no, a následuje pfiípadnû dal‰í plánování (Payne, 1997: 103–104).

Zaji‰tûní zdárného prÛbûhu jednotliv˘ch fází, jakoÏ i záruku urãité kvality v poskyto-
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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 krát-
kosti 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 kontak-
tÛ; 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 sebe-
úcty 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 prakti-
kovan˘ch v âR a v zemích EU a úkolovû orientovaného pfiístupu vypl˘vá, Ïe oba nástro-
je 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‰e-
nosti vãetnû zaji‰tûní kvalitního zpÛsobu provedení, individuální akãní plány jsou
nástroji, které jsou uÏívány i v zemích EU pomûrnû krátkou dobu a dÛraz pfii implemen-
taci 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 neza-
mûstnan˘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 zpro-
stfiedkovatelek 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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Úvod
Tak jako ostatní vûdy, snaÏí se i sociální práce mapovat své kofie-

ny, 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,
Rousseau, Comte, Marx a jiní“ (Dresler, 1990: 69).

Sociologie je podle Giddense (1999: 553) „...obor, kter˘ se zab˘vá
studiem lidsk˘ch skupin a spoleãností... Patfií ke skupinû spoleãen-
sk˘ch vûd, která zahrnuje i (kulturní a sociální) antropologii,
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 ev-
ropskou prÛmyslovou revolucí, motivoval tehdej‰í myslitele k nové-
mu 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 samostat-
nou 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 mo-
ravského Slovácka, kter˘ se v dûtství ãasto stûhuje, vyuãil se kováfi-
skému fiemeslu a pozdûji na studiích Ïivil kondicemi nejen sebe, ale
také mlad‰ího bratra.Vzpomíná i na dobu, kdy musel v dobû zaãát-
kÛ 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 pomû-
rech. 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 zdÛraz-
Àování hospodáfiské stránky této otázky, ale dûlnická a sociální otázka byla pro
Masaryka otázkou duchovní a mravní. Proto pokládá kaÏd˘ represívní systém za „malo-
mocn˘ 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 patfií-
cím 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 francouz-
skou 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 mini-
mum...) 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 huma-

nitní 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 formu-
laci 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 osoba-
mi 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 vycho-
vatelé. 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, nadnese-
nû 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 spoluzodpo-
vûdnosti 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 mar-
xismu: „Jsem sm˘‰lení nejen sociálního, n˘brÏ pfiímo socialistického... Îe nejsem mar-
xista, 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 poklá-
dám 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 vzdûlá-
vání 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 Ïen-
skou 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 radikalis-
mem, 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
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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 obrod-
ní zakládali na humanitû.“ (Masaryková, 1994: 79.)

Tuto pasáÏ, kterou Alice Masaryková vyzdvihuje z díla svého otce, pokládám za pfiipo-
menutí 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 pfievá-
dûní 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˘znam-
nûj‰í pokládám Masarykem pojmenovan˘ posun od lásky kfiesÈanské k lásce „ãlovûã-

ské“, 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 filozo-
fii. Jemu filozofie nestaãila, protoÏe byl urãen k jednání. Je to ãlovûk tohoto svûta.“
(âapek, 1990: 378).
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1 HLAVNÍ CÍLE A STRUKTURA STATI
1.1 Hlavní cíle stati

PPoozznnáávvaaccíí ccííll::

Má hlavní v˘zkumná otázka zní: „OvlivÀuje pfiítomnost krajních
sociometrick˘ch rolí a stáfií skupiny dynamiku mal˘ch sociálních
skupin?“ M˘m poznávacím cílem bude vysledovat pfiítomnost
extrémních sociometrick˘ch rolí v urãit˘ch mal˘ch sociálních
skupinách a zjistit, zda má pfiítomnost tûchto rolí vliv na skupino-
vou dynamiku, a pokud ano, tak jak˘ a jak˘m zpÛsobem ji ovlivÀuje
délka pÛsobení skupiny. Chtûla bych poukázat na to, jak˘mi zpÛso-
by lze na skupinovou dynamiku pÛsobit, a tak ovlivÀovat fungování
a efektivitu rÛzn˘ch mal˘ch sociálních skupin.

SSyymmbboolliicckk˘̆ ccííll::

Svou statí chci ‰ir‰í odborné vefiejnosti ukázat, jak bohatá a sloÏitá
je práce s rÛzn˘mi skupinami. M˘m symbolick˘m cílem je, aby si
práci pfieãetli – nejen sociální pracovníci nebo terapeuti – ale
hlavnû lidé mimo obor, ktefií vedou nûjaké skupiny. Mou symbolic-
kou cílovou skupinou by byli napfi. pedagogové na rÛzn˘ch stup-
ních ‰kol, lidé zab˘vající se voln˘m ãasem dûtí – táboroví vedoucí,
vedoucí nejrÛznûj‰ích zájmov˘ch krouÏkÛ. Dále napfi. manaÏefii na

Bc. ZdeÀka
Hauková1)
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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.

AApplliikkaaããnníí ccííll::

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 skupi-
ny jiÏ zku‰en˘ch dobrovolníkÛ. ZároveÀ by znalost faktorÛ pÛsobí-
cích 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˘.

SSttrruukkttuurraa ssttaattii

Nejprve jsem vymezila základní v˘zkumnou otázku a z ní vypl˘va-
jící poznávací cíl. Dále jsem si stanovila symbolick˘ a aplikaãní cíl,
které jsem chápala jako prostfiedek zasazení tématu statû do urãité-
ho ‰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 dyna-
miky 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˘zku-
mu charakterizuji analytické jednotky, dvû malé sociální skupiny,
a popí‰i zpÛsob zji‰Èování dat. Získaná data v poslední ãásti v˘zku-
mu interpretuji a pokusím se odpovûdût na hlavní v˘zkumnou
otázku.

2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMÒ
KKrraajjnníí ssoocciioommeettrriicckkéé rroollee:: 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.

V tomto smûru
jsem studovala

v˘voj ve dvou
mal˘ch sociál-

ních skupinách,
které jsem

posléze srovná-
vala.
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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 spole-
ãenské. 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.

OOvvlliivvÀÀoovváánníí:: V mé stati se tento pojem objevuje hlavnû ve v˘zna-
mu pÛsobení skryt˘ch mechanismÛ nebo skupinov˘ch jevÛ, které
pÛsobí na závisle promûnnou, a tím na celkov˘ pohyb skupiny.

SSkkuuppiinnoovváá ddyynnaammiikkaa:: 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 pfiedstavo-
vat pfiedev‰ím hybné síly ve vztahu koheze a tenze podmiÀující
urãit˘ jev.

MMaalláá ssoocciiáállnníí sskkuuppiinnaa:: 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˘ spoleã-
n˘ 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.

SSttááfifiíí sskkuuppiinnyy:: Tento pojem chápu jako délku existence skupiny.Vûk vztahuji k frek-
venci 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 rozdíl-

n˘mi prvky, které na ni v rÛzné mífie a závislosti pÛsobí. Skupina disponuje nejrÛznûj‰í-
mi 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 kon-
struktivní a destruktivní projevy ãlenÛ skupiny vypl˘vající z jejich pozic a rolí, projevo-
vání 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 soudrÏ-
nost a napûtí ve skupinû. Individuální rozdíly a rozmanité charakteristiky pfiíslu‰níkÛ ve
skupinû se stávají souãástí skupinov˘ch procesÛ a vytváfiejí ve skupinû sloÏité interakã-
ní a vztahové vzorce.A právû to ãiní ze skupinové práce dynamick˘ proces.

3.1 DÛleÏité prvky skupinové dynamiky
SSkkuuppiinnoovváá aattmmoossfféérraa – 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‰ev-
ní 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.

CCííllee aa nnoorrmmyy sskkuuppiinnyy – cíle se zamûfiují na vytyãen˘ skupinov˘ úkol a jsou povaÏová-
ny 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 charakte-
rizovat 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 exi-
stence skupiny velice problematickou a mÛÏe se s velkou pravdûpodobností rozpad-
nout. 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. odpadlí-
kÛ.To jsou lidé, ktefií ukonãí ãlenství ve skupinû z dÛvodu neschopnosti pfiijmout
skupinové normy. Naopak lidé, ktefií normy dodrÏují, jsou skupinou odmûÀováni.

TTvvoorrbbaa ppooddsskkuuppiinn – 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 podsku-
piny 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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IInntteerraakkccee aa kkoommuunniikkaaccee – 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 interak-
ce. 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).

PPrroojjeekkccee mmiinnuull˘̆cchh zzkkuu‰‰eennoossttíí aa vvzzttaahhÛÛ ddoo aakkttuuáállnníícchh iinntteerraakkccíí – 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 spoãí-
vá 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 emocio-
nální 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 nepÛ-
sobí pouze reáln˘ podnût, ale také imaginární obraz, kter˘ se vytvofií vlastním pfienosem
minulé zku‰enosti do aktuální situace. K pfienosu dochází vût‰inou nevûdomû.

VVeeddeenníí sskkuuppiinnyy – 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
33..22..11 KKoohheezzee aa tteennzzee

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.

VVlliivvyy ppÛÛssoobbííccíí nnaa kkoohheezzii aa jjeejjíí ddÛÛsslleeddkkyy vvee sskkuuppiinnûû

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 pro-
pÛjãuje ãlenovi status a prestiÏ díky svému postavení v sociálním prostfiedí. Kratochvíl
také hovofií o nûkolika nejdÛleÏitûj‰ích prvcích, které ke kohezi pfiispívají. Je to pfiede-
v‰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 konflikto-
v˘ 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 otevfie-
nému 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 pozitiv-
ní, 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 vylouãe-
ním externího svûta.
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TTeennzzee aa jjeejjíí vv˘̆zznnaamm pprroo sskkuuppiinnoovvoouu ddyynnaammiikkuu

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 ne-
vhodn˘ch zpÛsobÛ chování, dostává se nám nadhledu a eventuálnû i potfiebné osob-
nostní 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.

VVzznniikk tteennzzee aa jjeejjíí ppfifiííããiinnyy

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 samot-
n˘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 skuteã-
ností, 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 frustro-
ván a omezován.To vede k vytvofiení antipatií, zlosti, nepfiátelství a agresivitû ve skupi-
nû. 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.

VVzzáájjeemmnnáá ssoouuvviisslloosstt mmeezzii kkoohheezzíí aa tteennzzíí

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, soudrÏ-
nost, 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 nepfiátel-
skou. 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.

33..22..22 PPoozziiccee aa rroollee vvee sskkuuppiinnûû

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 (pozo-
rovatelného) 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 odmûÀo-
ván 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.



108 SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

studentské
PRÁCE DYNAMIKA MALÝCH SOCIÁLNÍCH SKUPIN/ZDEŇKA HAUKOVÁ

KKaatteeggoorriizzaaccee rroollíí

Nejznámûj‰í rozdûlení základních skupinov˘ch rolí pochází od Moréna a jeho socio-
metrie.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 neoblí-
ben˘, 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.

33..22..33 VV˘̆vvoojjoovvéé ffáázzee sskkuuppiinnyy

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 vysvûtle-

ní. M˘m zámûrem bylo vysledovat vliv pfiítomnosti krajních sociometrick˘ch rolí (nezá-
vislá 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 skupinové-
ho 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˘zku-
mu provedu u stejn˘ch skupin o nûkolik t˘dnÛ pozdûji). Stejn˘ postup provedu z pohle-
du 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 zastou-
peny 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 studen-
tÛ 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 skupi-
ny, 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 hodno-
ty hovofií o tom, Ïe pfiítomnost hvûzdy ve skupinû pÛsobí kladnû na v˘‰i koheze a na-
opak 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 poznává-
ní.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 skupi-
nová 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 skupi-
nû, a tím pokles skupinového dûní.V druhé ãásti mûfiení vy‰ly hodnoty sympatií a anti-
patií 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 definova-
la, jako vyváÏen˘ vztah koheze a tenze ve skupinû. Nejprve jsem díky sociometrické
‰kálovací technice vysledovala krajní role v kaÏdé skupinû. Zjistila jsem, Ïe sociometric-
ké 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 sociometric-
k˘ch rolí skuteãnû mÛÏe ovlivÀovat skupinovou dynamiku. Díky dvûma ãástem chrono-
logického 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 dynami-
ce 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 nepfii-
mûfienû 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 pfiedsta-
vovat 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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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 pedagogo-
vé, 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 zají-
malo by mne, jak se uãitelé, potaÏmo základní ‰kola, kterou repre-
zentují, 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 problé-
mov˘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 mlá-
deÏ 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 zneuÏí-
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vání návykov˘ch látek dûtmi a mládeÏí, pfiíãiny jejich vzniku a pre-
venci2).

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 sub-
jekty 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?
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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˘ preventis-
ta, 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 respon-
dentÛ.V rozhovorech budou vyuÏity operacionální otázky, rozdûle-
né 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 vyhod-
notitelná.

Data získaná sekundární anal˘zou budou konfrontována s infor-
macemi 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 pedago-
gÛ, 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 preven-
ce. 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
PPoozznnaattkkyy aa zzjjii‰‰ttûûnníí ppllyynnoouuccíí zzee sseekkuunnddáárrnníí aannaall˘̆zzyy ddaatt aa ppfifiííppaaddoovvéé ssttuuddiiee

– Prostfiednictvím dat plynoucích ze sekundární anal˘zy se pokou‰ím popsat a naãrt-
nout 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 specific-
k˘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 (restaura-
ce 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 televiz-
ní produkce.

Celkovû bych situaci a prostfiedí hodnotila jako zhor‰ující se, pro mladé a perspektiv-
ní 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 koordiná-
tora, 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˘ro-
ben, 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 nenasta-
la Ïádná odezva.

Podle odhadu preventisty je v rámci okresu procentuální podíl na drogové problema-
tice 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 okre-
se, 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 mla-
distv˘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 deli-
kventi 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 zlikvidová-
ní 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 spolu-
práci na prevenci, ...poptávka po preventivních aktivitách ve mûstû neodpovídá nabíd-
ce, 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 vûko-
v˘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 potfie-
ba 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.
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DDííllããíí sshhrrnnuuttíí::

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 ovliv-
nûni celkov˘m dûním.

IInnffoorrmmaaccee ppllyynnoouuccíí zz rroozzhhoovvoorrÛÛ ss ppeeddaaggooggyy

Shrnutí odpovûdí na první okruh otázek – stav v oblasti sociálnû patologic-
k˘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 rozhovo-
rech 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 kráde-
Ïe.“ (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...; ...vyskyt-
ly 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 stup-
ni.“ (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. stup-
nû, 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 ménûcen-
nosti 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 oprav-
du, 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 bez-
my‰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 patolo-
gick˘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 informova-
nosti uãitelÛ o moÏnostech prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ mezi dûtmi na základ-
ní ‰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 úrov-
ních jsem snad nûco sly‰ela, nevím pfiesnû.“ (tfiídní uãitelka III. tfiídy, 52 let)

Nabídku preventivních aktivit pro ‰koly obecnû uãitelé povaÏovali za ‰irokou. U ade-
kvátnosti 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 odji-
nud, 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‰e-
ho 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 celko-
vû 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 pozitiv-
ní, 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 uãitel-
ka 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 shodo-
vali v tom, Ïe dal‰ími nástroji nebo spí‰ hlavními nástroji, které ‰kola vyuÏívá k preven-
ci, 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 rodi-
ãÛ...; ...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 zodpovûd-
nosti 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.

ZZáávvûûrr

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 aktivi-
tách, 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 pomûr-
nû 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.

PPoouuÏÏiittáá lliitteerraattuurraa::

BEDNÁ¤OVÁ, Z. SSoocciiáállnníí pprreevveennccee aa sslluuÏÏbbyy ssoocciiáállnníí iinntteerrvveennccee.. Sociální politika 1998, ã.
5: str. 4–6.

KAPR, J., LINHART, J., FI·EROVÁ,V.,VODÁKOVÁ,A. SSoocciiáállnníí ddeevviiaaccee,, ssoocciioollooggiiee nneemmooccii
aa mmeeddiiccíínnyy.. Praha: SLON, 1997.

LIBERDOVÁ, L. ZZáávvûûrreeããnnáá zzpprráávvaa oo rreeaalliizzaaccii pprroottiiddrrooggoovvéé ppoolliittiikkyy vv ookkrreessee JJeesseennííkk zzaa
rrookk 22000000.. Jeseník: Okresní úfiad Jeseník, 2001.

LIBERDOVÁ, L. ZZáávvûûrreeããnnáá zzpprráávvaa oo rreeaalliizzaaccii pprroottiiddrrooggoovvéé ppoolliittiikkyy vv ookkrreessee JJeesseennííkk zzaa
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rrookk 22000011.. Jeseník: Okresní úfiad Jeseník, 2002.
LIBERDOVÁ, L. OOkkrreessnníí ssttrraatteeggiiee pprroottiiddrrooggoovvéé ppoolliittiikkyy nnaa oobbddoobbíí 22000011––22000044.. Jeseník:

Okresní úfiad Jeseník, 2001.
MMiinniimmáállnníí pprreevveennttiivvnníí pprrooggrraamm pprreevveennccee ssoocciiáállnnûû ppaattoollooggiicckk˘̆cchh jjeevvÛÛ,, ‰‰kkoollnníí rrookk

22000011//22000022.. Základní ‰kola ve Zlat˘ch Horách.
PAVLÍKOVÁ, H. AAnnaall˘̆zzaa ssoouuããaassnnééhhoo ssttaavvuu nnaa ZZllaattoohhoorrsskkuu vvee vvzzttaahhuu kk ssoocciiáállnnûû ppaattoollooggiicc--

kk˘̆mm jjeevvÛÛmm.. Zlaté Hory 2001.
SSttaattiissttiikkyy OOddbboorruu ssoocciiáállnníí ppééããee ppfifiii MMûûssttsskkéémm úúfifiaaddûû vvee ZZllaatt˘̆cchh HHoorráácchh..
SSttaattiissttiikkyy OOddddûûlleenníí ssoocciiáállnníí pprreevveennccee ppfifiii OOkkrreessnníímm úúfifiaaddûû vv JJeesseennííkkuu..
SSttaattiissttiikkyy OOkkrreessnnííhhoo ppoolliicceejjnnííhhoo fifieeddiitteellssttvvíí vv JJeesseennííkkuu..
SSttrraatteeggiiee pprreevveennccee ssoocciiáállnnûû ppaattoollooggiicckk˘̆cchh jjeevvÛÛ uu ddûûttíí aa mmllááddeeÏÏee vv ppÛÛssoobbnnoossttii rreessoorrttuu

MM··MMTT nnaa oobbddoobbíí 22000011––22000044.. www.msmt.cz, [on-line], [prosinec 2003].
ZZpprráávvaa ooddbboorruu mmaattrriikkyy aa eevviiddeennccee oobbyyvvaatteellssttvvaa MMûûssttsskkééhhoo úúfifiaadduu vvee ZZllaatt˘̆cchh HHoorráácchh..
ZZpprráávvaa oo ããiinnnnoossttii kkuurrááttoorraa pprroo ddûûttii aa mmllááddeeÏÏ,, OOddddûûlleenníí ssoocciiáállnníí pprreevveennccee, 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 nneeppaarrttiicciippuujjííccíímmii ÏÏáákkyy jjssoouu ttii,, kktteefifiíí mmaajjíí vvyy‰‰‰‰íí
pprraavvddûûppooddoobbnnoosstt ssoocciiáállnnííhhoo sseellhháánníí aa oossvvoojjeenníí ssii ssoocciiáállnnûû nneeggaattiivvnnííhhoo cchhoovváánníí..

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 vv˘̆rraazznnûû rriizziikkoovvéé pprroossttfifieeddíí pro iniciaci nebo rozvoj spoleãensky neÏádou-
cích 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 nneeooddddûûlliitteellnnoouu ssoouuããáássttíí vv˘̆uukkyy
aa ÏÏiivvoottaa zzáákkllaaddnníícchh ‰‰kkooll aa ‰‰kkoollsskk˘̆cchh zzaafifiíízzeenníí.. 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 ppoouuzzee jjaakkoo vvoollnnooããaassoovvéé aakkttiivviittyy

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.

�

1) Kontakt na autorku: jakubiko@fss.muni.cz.
2) 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.
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•• KKddyy bbyyllaa vvaa‰‰ee ‰‰kkoollaa ((kkaatteedd--
rraa)) zzaallooÏÏeennaa?? KKddoo ssttááll uu jjeejjííhhoo
zzrroodduu??

Pfiípravn˘ v˘bor pro zaloÏení
Jihoãeské univerzity v âesk˘ch
Budûjovicích (doc. PhDr. Jifií
Diví‰ek, CSc., doc. MVDr.
Jaroslav Kursa, DrSc., RNDr.
Franti‰ek Sehnal, CSc., RNDr.
Jan Kvût, CSc., doc. MUDr.
Vladimír Vurm, CSc., JUDr.
Miroslav Ha‰ek) inicioval
zaloÏení Jihoãeské univerzity,
která byla zfiízena ke dni 28. 9.
1991 zákonem âNR
ã. 314/1991 Sb. s následujícími
fakultami: Biologická fakulta,
Fakulta managementu,
Pedagogická fakulta,
Zemûdûlská fakulta,Teologická

Pro lep‰í pfiehled
ve ‰kolách se
sociálním zamû-
fiením jsme se
rozhodli zaloÏit
rubriku ·koly se
pfiedstavují.
Obor sociální
práce se znovu
stal oborem,
kter˘ usiluje
o svou profesio-
nalizaci. Jednou
z oblastí, která
v tomto úsilí
sehrává zásadní
roli, je systém
vzdûlávání
v tomto oboru.
Za více neÏ
desetileté obdo-
bí, kdy se ãeská
sociální práce
zaãala opût
profesionálnû
rozvíjet, vznikla
fiada ‰kolsk˘ch
institucí poskytu-
jících specializo-
vané odborné
vzdûlání na
úrovni stfiedních,
vy‰‰ích odbor-
n˘ch a vysok˘ch
‰kol. V˘uka 

fakulta a Zdravotnû sociální
fakulta.

Zdravotnû sociální fakulta
pak vznikla dnem 8. 11. 1991
usnesením Akademického
senátu JU v souladu s § 10
zákona ã. 172/90 Sb., o vyso-
k˘ch ‰kolách. Od zaloÏení
fakulty je katedra sociální práce
a sociální politiky nosnou
katedrou celého studia na ZSF
JU. Prvním vedoucím katedry
byl Mgr.Václav Dvofiák, dopo-
sud v˘znamn˘ odborník z pra-
xe, pfiedev‰ím v oblasti sociální
politiky.

•• JJaakkéé jjee zzaammûûfifieenníí kkaatteeddrryy??

Katedra zaji‰Èuje v˘uku
sociální práce, sociální politiky

V˘uka zdÛrazÀuje 
holistick  ̆pfiístup
ke klientovi
V ‰esté ãásti rubriky ·koly se pfiedstavují jsme zavítali do
jiÏních âech. Katedru sociální práce a sociální politiky
Zdravotnû sociální fakulty Jihoãeské univerzity v âesk˘ch
Budûjovicích pfiedstavily odborné asistentky PhDr. Adéla
MojÏí‰ová a Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
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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 magister-
ského. 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 postgra-
duálního studia ZSF JU.

•• JJaakkáá jjee ppooddoobbaa pprraaxxee nnaa
vvaa‰‰íí kkaatteeddfifiee??

Pfii zaji‰Èování zdravotnû
sociální praxe v ‰estém semest-
ru úzce spolupracujeme s ka-
tedrou 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 protidro-
govou prevencí atd.).V osmém
a devátém semestru spolupra-
cuje katedra pfii zaji‰tûní praxe
s katedrou právních oborÛ,
fiízení a ekonomiky a katedrou
speciální pedagogiky na klinic-
k˘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 sociál-
ní práce, organizaãnû zaãlenû-
n˘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 (dobro-
volnictví, program Pût P, zoote-
rapie, enuretické a canistera-
peutické tábory atd.).

•• SSppoolluupprraaccuujjeettee ss nnûûkktteerroouu
ddaall‰‰íí ‰‰kkoolloouu ((kkaatteeddrroouu)) ppooddoobb--
nnééhhoo zzaammûûfifieenníí?? NNaavváázzaallii jjssttee
ssppoolluupprrááccii ss nnûûkktteerroouu zzaahhrraanniiãã--
nníí ‰‰kkoolloouu ((kkaatteeddrroouu))??

Katedra úzce spolupracuje
s katedrami klinick˘ch oborÛ
právních oborÛ, fiízení a ekono-
miky, katedrou psychiatrie
a psychologie, speciální a so-
ciální pedagogiky a o‰etfiovatel-
ství ZSF JU v âesk˘ch
Budûjovicích. ZÛstává otázkou,
zda souãinnost tûchto kateder
lze naz˘vat termínem „spolu-
práce“, protoÏe koncepce
existence této fakulty je zaloÏe-
na na jednotné pedagogické
i vûdecké filozofii. Katedra
spolupracuje s Ostravskou
a Trnavskou univerzitou.
Zahraniãní spolupráci uskuteã-
Àujeme pfiedev‰ím prostfiednic-
tvím programu
Sokrates/Erasmus s univerzita-
mi v Rakousku, Nûmecku,

sociální práce
bere na sebe na

rozliãn˘ch
‰kolsk˘ch praco-

vi‰tích rÛznou
podobu. KaÏdá

‰kola pfiedstavu-
je 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 ‰ko-
lách se zamûfie-
ním na sociální

práci. Jejím
cílem je poskyt-

nout obraz o ‰ífii
‰kol, které
vychovávají

zejména budou-
cí sociální

pracovníky.
Chceme ãtenáfii 
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Dánsku, Finsku, Maìarsku. Dal‰í
mezinárodní spolupráci mimo
EU jsem navázali s univerzitou
v Potchestroomu, Conecticutu.
Spolupráce spoãívá ve v˘mûn-
n˘ch pobytech studentÛ,
uãitelÛ, vytváfiení spoleãn˘ch
vûdeck˘ch programÛ a v˘mûn-
n˘ch praxí.

•• MMÛÛÏÏeettee ppfifiiibbllííÏÏiitt ssppeecciiffiikkaa,,
ooddllii‰‰nnoossttii ‰‰kkoollyy ((kkaatteeddrryy))??

Pracujeme v kontextu hlavní
filozofie ZSF, tj. zdÛrazÀujeme
v˘znam nemoci pfii vzniku
a prÛbûhu sociálních problémÛ
klienta. Pfiíãina tohoto onemoc-
nûní mÛÏe b˘t somatická
i sociální. DÛleÏitou, specific-
kou 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.

•• JJaakk vvyyppaaddáá ÏÏiivvoott vvaa‰‰iicchh
ssttuuddeennttÛÛ vv pprroossttoorráácchh ‰‰kkoollyy
((kkaatteeddrryy))??

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 nepfietrÏi-
tého pfiístupu do poãítaãové
uãebny JU. Kromû uãeben mají
k dispozici prostory v budovû
Ústavu sociální péãe, kde

probíhají práce spojené s reali-
zací celé fiady projektÛ, kter˘ch
se studenti aktivnû zúãastÀují.
V˘uku nûkdy komplikuje
skuteãnost, Ïe studenti i pfied-
ná‰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.

•• CCoo vv‰‰eecchhnnoo bbuuddee uummûûtt
aa zznnáátt vváá‰‰ aabbssoollvveenntt??

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 zdravotnic-
tví, vefiejné správû, v poraden-
ství, v zafiízeních preventivní
péãe, ústavní i terénní sociální
péãe. Pfiedpokládáme, Ïe
absolventi budou hrát v˘znam-
nou roli jako pracovníci zaji‰Èu-
jící a organizující komplexní
rehabilitaci skupinovou i indivi-
duální (v literatufie se nûkdy
uÏívá termín „manaÏer psycho-
sociální rehabilitace“).
V˘znamné uplatnûní získají
absolventi v organizacích
zamûfien˘ch na preventivní
protidrogové programy, ve
státní správû v oblasti ochrany
Ïivotních a pracovních podmí-

umoÏnit srovná-
ní ‰kol na
základû jejich
zamûfiení,
specifik, ideo-
v˘ch v˘chodisek
a pojetí v˘uky.
Formou stabil-
ních otázek
pfiedstavíme
v této rubrice
‰koly poskytující
vzdûlání v oblas-
ti sociální práce
z âeské republi-
ky. Její souãástí
bude i seznáme-
ní se stûÏejními
projekty ‰kol.
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nek a v oblasti ochrany Ïivotního prostfie-
dí. Dále pak v lékafisk˘ch preventivních
centrech, na stávajících oddûleních
pracovního lékafiství krajsk˘ch hygienic-
k˘ch stanic, na podnikov˘ch a soukro-
m˘ch pracovi‰tích poskytujících pracov-
nû lékafiské sluÏby.Absolventi se dále
mohou realizovat ve speciálnû pedagogic-
k˘ch zafiízeních a centrech. Jsou pfiiprave-
ni vést pracovní t˘my, zapojovat se do
edukaãních procesÛ a také schopni
vûdecké a v˘zkumné ãinnosti.Absolventi
mají pfiedpoklady pro absolvování post-
graduálního studia a pfiípadnû uÏ‰í
specializaci v jednotliv˘ch oborech,
kromû jin˘ch i na ZSF JU v âesk˘ch
Budûjovicích.

•• NNaa jjaakk˘̆ hhooddnnoottoovv˘̆ ssyyssttéémm jjee oorriieennttoo--
vváánnaa vvaa‰‰ee ‰‰kkoollaa ((kkaatteeddrraa))??

Fakulta propojuje zdravotní a sociální
problematiku, podílí se na transformaci
zdravotnického ‰kolství, realizuje bakaláfi-
ské 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

o osoby zdravé, tûlesnû i du‰evnû nemoc-
né, 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.

IInnffoorrmmaaccee oo ppfifiiijjíímmaaccíímm fifiíízzeenníí::

Informace o pfiijímacím fiízení a infor-
mace 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 akreditova-
n˘ch studijních oborech prezenãního
i kombinovaného studia celkem 1 200
studentÛ.

AAddrreessaa ‰‰kkoollyy::

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

RRoozzhhoovvoorr ppfifiiipprraavviill PPaavveell BBaajjeerr

�



135SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 1/2004

inspirace 
PRO PRAXIVÝZNAM SKUPINOVEJ PRÁCE S KLIENTMI SO ZDRAVOTNÝM...

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 trénin-
gov a v˘cvikov pre zdravotne postihnu-
t˘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 systé-
moch, aj v starostlivosti o zdravotne
postihnut˘ch sa môÏe uplatniÈ poraden-

stvo individuálne (orientované na
klienta) alebo skupinové, prípadne

v kombinácii oboje.V Agentúre podporo-
vaného zamestnávania v Bratislave ako za
základnú povaÏujeme individuálnu
starostlivosÈ o klienta.Tak boli vypracova-
né 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 pomoc-
níkov 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 postihnu-
t˘mi.

pre ich uplatnenie sa na trhu práce

V˘znam skupinovej práce 
s klientmi so zdravotn˘m postihnutím 
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VV˘̆zznnaamm sskkuuppiinnoovv˘̆cchh ttrréénniinnggoovv aa vv˘̆ccvvii--
kkoovv pprree zzddrraavvoottnnee ppoossttiihhnnuutt˘̆cchh kklliieennttoovv
vv rráámmccii iicchh pprríípprraavvyy nnaa zzaammeessttnnaanniiee
aa ‰‰ppeecciiffiikkáá sskkuuppiinnoovveejj pprrááccee ss nniimmii

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 pracov-
ného kolektívu, ale urãujú aj jeho vzÈah
s nadriaden˘mi aj kolegami, a znaãnou
mierou sa podieºajú na motivácii klienta
udrÏaÈ sa v získanom zamestnaní, ovplyv-
Àujú 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 postih-
nut˘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“ jednotliv-

ca 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 plnohod-
notne a kvalitne. Úãastníci skupiny sú
v rôznej miere vysporiadaní, aj nevyspo-
riadaní so svojím ochorením a to sa aj
odrazí na dianí v skupine.

– Miera ochoty jednotlivca zapojiÈ sa

do skupinového diania podºa zloÏenia

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 komuni-
kácia u zrakovo postihnut˘ch ako u slu-
chovo 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 postihnu-

tie – sú rozdiely aj v stupni toho istého
druhu postihnutia a tieÏ medzi postihnu-
tiami (stretli sme sa najmä s „nadhodno-
covaním“ sa telesne postihnutého nad
mentálne postihnut˘m ãlovekom, samo-
zrejme hovoríme o v˘nimkách).

NNiieekkttoorréé ddrruuhhyy pprroobblléémmoovv kklliieennttoovv
vvhhooddnnéé nnaa sskkuuppiinnoovvéé ttrréénniinnggyy aa vv˘̆ccvviikkyy

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 (samoposúde-

nie/posúdenie pracovn˘m asistentom) –
Potreba overenia, získania ìal‰ích poznat-
kov o klientoch, ktorí sa nám javili odli‰-
ne, ako o sebe rozprávali – o ich nekon-
fliktnosti v skupine, vytrvalosti v práci
atì. sme mohli usudzovaÈ iba z ich
rozprávania, samoposúdenia. Potrebovali
sme si to overiÈ a zistiÈ, ãi zdroj problé-
mov 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, zakom-

plexovaní – Potreba podporiÈ a povzbu-
diÈ 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 jednotli-

vého druhu postihnutia (zrakové,

sluchové, telesné, mentálne, psychiatric-

ké, 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 diagnostiko-
vaÈ zvy‰kov˘ pracovn˘ potenciál, potreb-
n˘ pre ten-ktor˘ druh povolania, ale aj
odskú‰aÈ a ìalej trénovaÈ potrebné
pracovné zruãnosti v danom povolaní.

6. Potenciálni budúci klienti – zdravot-
ne postihnutí ‰tudenti ‰peciálnych
základn˘ch ‰kôl, stredn˘ch a vysok˘ch
‰kôl, predpríprava na budúce zamestna-
nie, rady a pomoc pri orientácii sa na
trhu práce, poradenstvo o moÏnej atrakti-
vite zdravotne postihnutého pre zamest-
návateºa, „prevencia“ pred nezamestna-
nosÈou.

NNiieekkttoorréé ttyyppyy sskkuuppiinnoovv˘̆cchh ttrréénniinnggoovv
aa vv˘̆ccvviikkoovv

Z t˘chto skupín klientov sa nám vypro-
filovali jednotlivé typy skupinov˘ch

tréningov a v˘cvikov, a to:
1. psychodiagnostické skupiny zamera-

né na poznanie klientovej osobnosti,
sociability, záujmov, profesionálnej orien-
tácie, v˘konu, schopnosti tímovej práce,
intelektu, atì.;

2. tréningové skupiny hºadania si

zamestnania pri uchádzaní sa o zamest-
nanie a efektívnych spôsobov hºadania
zamestnania;

3. sociálno-psychologické v˘cviky

podpory zamerané na sebapoznávanie
a pozitívne sebaocenenie, získanie seba-
vedomia a sebadôvery v procese hºadania
si zamestnania;

4. ‰pecifické skupinové tréningy (pre
zdravotne postihnut˘ch) podºa ‰pecific-
kého druhu ochorenia a postihnutia,
vzhºadom na odli‰né dôsledky postihnu-
tia na pracovn˘ proces a pracovisko;

5. skupinové tréningy nácviku kon-

krétnych pracovn˘ch zruãností (v‰eobec-

n˘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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VV˘̆sslleeddkkyy ddootteerraazz rreeaalliizzoovvaann˘̆cchh sskkuuppii--
nnoovv˘̆cchh ttrréénniinnggoovv aa vv˘̆ccvviikkoovv vv nnaa‰‰eejj
aaggeennttúúrree

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 zamestna-
nia v kombinácii so sociálno-psychologic-
k˘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 trénin-
gy pre ‰tudentov S· s tréningov˘mi
skupinami hºadania si zamestnania spolu
v trojkombinácii so ‰pecifick˘mi skupino-
v˘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 Krem-
nici 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 postih-
nut˘ch obãanov SR. ·tudenti získali
manuály s potrebn˘mi informáciami
a súhrnom toho, ão sa na tréningu nauãi-
li. Spätné väzby úãastníkov t˘chto trénin-
gov boli veºmi pozitívne a na základe ich
ocenenia a vyslovenej motivácie dozve-
dieÈ sa viac plánujeme pokraãovanie
t˘chto tréningov, roz‰írenie informácií

a poradenstva pre absolventov prvého
kola tréningov.

– Ako posledne realizovaná bola psy-
chodiagnostická skupina (bod 1) zamera-
ná na skúmanie osobnostn˘ch charakte-
ristík problémov˘ch klientov, orientaãne
intelektu, miery ich sociability a schop-
nosti tímovej práce nielen prostredníc-
tvom psychologick˘ch testov (ICL, CLQ2,
Sebaposudzovacia ‰kála, STROOP), ale aj
prostredníctvom skupinov˘ch psycho-
hier.Táto skupina sa uskutoãnila v decem-
bri 2002, v priestoroch chránenej dielne
IMPULZ. Pre krátkosÈ ãasu od jej realizá-
cie nemôÏme v˘znam tejto skupiny zatiaº
ilustrovaÈ pozitívnymi v˘sledkami efektív-
neho zamerania hºadania zamestnania
u klientov.

ZZáávveerr

Práve tu, ako vidíte, sú moÏnosti spolu-

práce s mimovládnymi organizáciami

a in˘mi in‰titúciami, ktoré sa zaobe-

rajú pomocou zdravotne postihnut˘m.

Napriek naznaãenej rozbehnutej spolu-
práci s Asociáciou organizácií zdravotne
postihnut˘ch obãanov SR a s chránenou
dielÀou IMPULZ  pociÈujeme v rámci
skvalitnenia podporovaného zamestnáva-
nia ako nevyhnutnú potrebu prepracovaÈ
a vytvoriÈ systematické pracovno-rehabili-
taãné 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 prí-
prave na povolanie u zdravotne postihnu-
t˘ch,

– poskytnutie priestoru, materiálu
a pracovn˘ch pomôcok, personálneho
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inspirace 
PRO PRAXIVÝZNAM SKUPINOVEJ PRÁCE S KLIENTMI SO ZDRAVOTNÝM...

zaangaÏovania zo strán zainteresovan˘ch
organizácií (najmä pracovno-rehabilitaã-
n˘ch) na takéto typy tréningov a v˘cvi-
kov. Najsilnej‰ia potreba spolupráce je
práve pri skupinov˘ch tréningoch nácvi-
ku konkrétnych pracovn˘ch zruãností
(typ 5) podºa jednotliv˘ch oblastí zamest-
nania, na ktoré na‰a agentúra nestaãí.

Takto realizovaná spolupráca, podºa
ná‰ho názoru, by viedla k skvalitneniu
a roz‰íreniu sociálnych sluÏieb a poraden-
stva, ktoré by malo byÈ ‰tandardom,
nevyhnutnosÈou a nie nejakou ìal‰ou
dobrovoºnou aktivitou pár nad‰encov
v procese integrácie zdravotne postihnu-

t˘ch do spoloãnosti. Kvalitné sociálne
sluÏby a sociálne poradenstvo prispievajú
k spokojnosti ºudí so zdravotn˘m postih-
nutím, a práve na tom nám v‰etk˘m
záleÏí.

MMggrr.. EElleennaa KKooppccoovváá

Katedra psychológie FiFUK, Bratislava
Elena.kopcova@fphil.uniba.sk

PPhhDDrr.. VViieerraa ZZááhhoorrccoovváá

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 psycho-
loÏka, zasvûtila svÛj Ïivot didaktice
psychologie a zvlá‰tû pak psaní uãebních
textÛ. Uãebnice Základy sociální psycho-
logie (v originále Principles of Social
Psychology) je jedním z nich.

Kniha, kterou rozãlenila do ‰esti kapi-
tol, 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 ko-
munikace, (3) interakce s druh˘mi, (4)
vnímání druh˘ch lidí, pfiitaÏlivosti a vzta-
hÛ, (5) postojÛ a (6) konfliktÛ a spoluprá-
ce.Autorka látku vykládá tak, Ïe seznamu-
je 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 vûrohod-
n˘. 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 pojed-
nává urãit˘ aspekt této interakce.V kon-
textu sociální práce lze proto povaÏovat
autorãino pojetí sociální psychologie za
inspirující a v kontextu tzv. sociálního
fungování (centrální pojem sociální

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) vynechá-
vá, sociálními i kulturními aspekty inter-
akce se zab˘vá ze‰iroka.V rámci sociál-
ních kontextÛ se zab˘vá obvykl˘mi
tématy, mezi nûÏ patfií scénáfi, role, sociál-
ní 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, pfiedurãu-
jícími 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 pfiijíma-
n˘ fakt, Ïe i zpÛsob, jak ãlovûk interpretu-
je své „já“ (jáství), je kulturnû ovlivnûn.

V kapitole druhé o konverzaci a komuni-
kaci psycholoÏka vychází z pfiedpokladu,
Ïe „základem sociální interakce je

komunikace“. Svoji pozornost nejprve
vûnuje neverbálním aspektÛm komunika-
ce, 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 interak-
cím 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 sociál-
ního vlivu (faktor síly, mnoÏství a blízkos-
ti), 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 vnímá-
ní druh˘ch je ovlivnûno také vnímáním
sebe sama.V této kapitole se proto také
zab˘vá sebepercepcí, i tzv. vlastní zdat-
ností (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, podob-
nost, komplementaritu, dÛvûrnost, blíz-
kost, 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, emocionál-
ní 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 psycho-
loÏka 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 nepfie-
svûdãivé. 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 nejpravdû-
podobnûj‰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 etnic-
ké ãi kulturní skupinû. Jejich pÛvod
nevysvûtluje v jednom aspektu, ale opût
v mnoha faktorech (autoritáfiská osob-
nost, sociokulturní pfiíãiny atp.). Z hledis-
ka sociální práce se autorka relevantnû
zab˘vá také tématem redukce pfiedsudkÛ.
Uvádí autory, na jejichÏ pracích dokumen-
tuje, 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 disku-
tuje zde napfiíklad relevanci psychologie
davu Le Bona. Závûr ‰esté kapitoly v‰ak
vûnovala tématu, které vyvaÏuje problé-
mové 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 genetické-
ho determinismu (kter˘ odmítá).

Na závûr mohu konstatovat, Ïe uãebni-
ce je zdafiile pojatá a má v‰echny atributy,
které z ní ãiní nepostradatelnou pomÛc-

ku k proniknutí do tajÛ sociální psycholo-
gie.Autorka pfiedkládá originálnû ãlenû-
nou 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 informa-
cí, 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.

PPaavveell NNaavvrrááttiill

• • •

Mojmír Svoboda: Psychologická
diagnostika dospûl˘ch, Portál, Praha
1999.

Dlouho oãekávané monografické
zpracování psychologické diagnostiky
dospûl˘ch pfiedstavuje publikace psycho-
loga 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 publi-
kací Ondreje Kondá‰e Psychodiagnostika
dospel˘ch (1992), vydanou ve sloven‰ti-
nû. Svobodova Psychologická diagnostika
dospûl˘ch proto pfiedstavuje dÛleÏit˘
ucelen˘ zdroj informací o psychodiagnos-
tice dostupn˘ v ãe‰tinû.

Kniha je koncipována tak, aby pokr˘va-
la co nej‰ir‰í pole diagnostick˘ch metod,
pfii zachování podrobného popisu u me-
tod ‰iroce roz‰ífien˘ch a dobfie dostup-
n˘ch, s oblibou v praxi pouÏívan˘ch, ãi
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frekventovanû pouÏívan˘ch.Autor zámûr-
nû 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 struã-
nosti základní metodologické otázky –
zejména prÛbûh psychologického vy‰et-
fiení 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 psy-
chodiagnostické ãinnosti. Je velmi dÛleÏi-
té na to poukázat, protoÏe psychodia-
gnostick˘ 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 to-
mu, aby z kaÏdé metody uvedl pouze
takové mnoÏství informací, které neumoÏ-
ní 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 psy-
chologické diagnostice.

Kniha obsahuje ãtyfii hlavní ãásti, které
se zamûfiují na tyto oblasti: metodologic-
ké otázky, klinické metody, testové meto-
dy a psychologick˘ nález.V první ãásti
knihy jsou probírány základní metodolo-
gické otázky.Autor zde pojednává zejmé-
na o obecn˘ch zásadách psychodiagnosti-
ky a o podmínkách, za kter˘ch plní
testování princip objektivnosti (tj. nezá-

vislosti na osobû, která zadává a vyhodno-
cuje 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 psychodia-
gnostiky – klinick˘ch metod.

Klinické metody, psychometricky
nepodloÏené, nestandardní postupy
psychodiagnostiky, jsou pfiedmûtem
druhé ãásti knihy. Mezi klinické psycho-
diagnostické metody patfií rozhovor,
pozorování, anamnéza a anal˘za spontán-
ních produktÛ.Tyto techniky se ãasto
oznaãují za „mistrovské“, protoÏe vyÏadu-
jí 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 souãas-
n˘ 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 psychologic-
k˘ch publikacích, napfiíklad v Klinické
psychodiagnostice dospûl˘ch Andreje
Stanãáka (Psychoprof 1996). Základní
informace lze najít i v nejrÛznûj‰ích
psychoterapeutick˘ch pfiíruãkách (napfií-
klad informace o technikách vedení
rozhovoru).Testové metody se od klinic-
k˘ch metod li‰í standardizovan˘m zpÛso-
bem zadávání, tj. zadáváním za relativnû
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stejn˘ch podmínek. DodrÏují se pfiesnû
stanovená pravidla zadávání a vyhodnoco-
vání testu.Testovan˘m osobám b˘vá
pfiedkládán stejn˘ podnûtov˘ materiál,
dostávají stejné instrukce a získané v˘sled-
ky (odpovûdi, v˘kony nebo v˘tvory) jsou
zpracovávány standardizovan˘m zpÛso-
bem.Autor v knize cituje definici testu,
kterou podává Pichot: „Test je standardizo-
vaná experimentální situace vyvolávající
urãité chování.Toto chování je hodnoceno
pomocí statistického srovnání s chováním
jin˘ch jedincÛ, ktefií jsou ve stejné experi-
mentální situaci; takto je moÏno zkoumané
osoby tfiídit buì kvantitativnû, nebo
typologicky.“ (str. 45.)

První psychodiagnostické testy byly
vytvofieny na konci 19. století a nejosvûd-
ãenûj‰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 zdoko-
nalováním 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 –

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 psychodiagnos-
tick˘ test pfiedstaví obvykle test inteligen-
ce, mÛÏeme vidût, Ïe pod názvem test se
skr˘vá znaãnû rÛznorodé spektrum
technik, k jejichÏ spoleãn˘m jmenovate-
lÛm patfií moÏnost kvantifikace (mûfiitel-
nosti) a statistického zpracování.

PfiestoÏe autor vûnuje vût‰í ãást knihy
pfiiblíÏení testov˘ch metod, nepovaÏuje
testové metody za kvalitnûj‰í neÏ klinic-
ké. Na podporu dÛleÏitosti klinick˘ch
metod uvádí: „Kvalitní pozorování a roz-
hovor s klientem ãasto pfiinese relevant-
nûj‰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 osob-
nosti, 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 tûch-
to krocích: nejprve nás seznámí s rokem
a okolnostmi vzniku testu. Není opome-
nut 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 dotaz-
níkov˘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 zazname-
náváme odpovûdi.V Hodnocení a inter-
pretaci se mimo jiné dozvíme, jaká jsou
vyhodnocovací a interpretaãní schémata
a jaké údaje se vyhodnocují jako podstat-
né 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 informa-
tivního seznámení s testovou metodou
tvofií Komentáfi, doplÀující informace
o moÏnosti vyuÏití testu, jeho dostupnos-
ti, 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 ekviva-
lentu 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 jednotli-
v˘ch metodách. NemÛÏe v‰ak sv˘m
obsahem nahradit manuály, které k jed-
notliv˘m testÛm vydávají psychodiagnos-
tická vydavatelství. Dal‰í doplÀující
informace nebo pfiímo konkrétní doved-
nosti a detailní poznatky musí zájemci
získávat ve speciálních kursech vûnova-
n˘ch zvládnutí zacházení s jednotliv˘mi
technikami.

Knihu lze bez obav doporuãit v‰em
tûm, ktefií s psychodiagnostick˘mi meto-
dami 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 pouÏíva-
n˘ch testov˘ch metodách. Kniha se také
mÛÏe stát dobrou pomÛckou pfii sestavo-
vání testov˘ch baterií, jak v bûÏné psy-
chodiagnostické praxi, tak i ve v˘zkumné
ãinnosti.

EEddiittaa HHrrssttkkoovváá

• • •

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 pfiedmlu-
vû 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 publika-
cích podobají.
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Práce, která by srozumiteln˘m zpÛso-
bem shrnula informace o etnick˘ch
men‰inách u nás, na ãeském kniÏním trhu
chybûla, ·i‰ková s kolektivem tedy vprav-
dû pokryla bílé místo. Prakticky pouÏitel-
nost má tato publikace pfiedev‰ím pro
sociální pracovníky a dal‰í, ktefií se
v rámci sv˘ch profesí setkávají s pfiedsta-
viteli men‰in. Zvlá‰tû oni ocení texty
t˘kající se právního statusu migrantÛ
a uprchlíkÛ, praktické rady pro komunika-
ci s nimi a popis ekonomického, politic-
kého a kulturního zázemí, z nûhoÏ pfied-
stavitelé 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 psycho-
logické hledisko s demografick˘m a práv-
ním 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 kapito-
la této ãásti mapuje reemigraci volyÀ-
sk˘ch a „ãernobylsk˘ch“ âechÛ.Tfietí ãást
se zab˘vá romskou men‰inou u nás.
Místo, které toto téma v publikaci dosta-
lo, odpovídá mediálnímu zájmu o Romy.
Název této ãásti je zvolen tak, Ïe naznaãu-
je nadûji na plodné vyústûní problematic-
k˘ch vztahÛ: „Romové a âe‰i – od kon-

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 poku-
su poskytnout praktické rady k pfiekoná-
vání intolerance a konfliktÛ.Tím se také
kniha vrací na v˘chozí sociálnû psycholo-
gickou 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 vzájem-
ného 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 gra-
fická úprava. Nûkde obsahují podkapitoly
ãíslování, jinde mají jen odli‰en˘ styl
nadpisÛ, ov‰em dosti nejasnû, takÏe
ãtenáfi musí kapitolu dÛkladnû prolisto-
vat, 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 reemi-
graci 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 inte-
grace. 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 tradi-
cích RomÛ Viktorem Sekytem a Markétou
Hájkovou. Za pozornost stojí i krátká
kapitola Tatjany ·i‰kové Specifika romské-
ho chování a komunikace, kterou evident-
nû zaloÏila na bohaté zku‰enosti s kontak-
ty s Romy.Aãkoliv kniha jako celek
vymezuje své poslání jako boj informace-
mi 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“ podloÏe-
nost pfiedkládan˘ch závûrÛ.A právû v této
dimenzi spatfiuji nejv˘znamnûj‰í nedostat-
ky 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 subjek-
tivní 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.

FFiilliipp DDfifiíímmaall

• • •

Pavel Navrátil a kol.: Romové v ães-
ké spoleãnosti. Portál, Praha, 2003.

Pfiedkládaná studie autorského kolekti-
vu 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 „rom-
skou problematikou“.

Pomocí základního pfiedpokladu a sou-
ãasnû optiky „sociálního vylouãení“ se
pokou‰í konstruovat realitu Ïivota rom-
ské 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 nejpoãet-
nûj‰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 operacionali-
zaci 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

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 odÛvodnû-
n˘. 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 hodno-
tách „tûch druh˘ch“ a zavr‰ili toto srov-
nání praktick˘m doporuãením pro
pedagogy ve ‰kolství (pomocí odli‰n˘ch
v˘chovn˘ch metod obou komunit pfiichá-
zí romské dítû nepomûrnû hendikepova-
nû (ne)pfiipraveno do ‰koly) (str. 126nn).
Také sociodemografická struktura ne-
umoÏÀuje 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 zamûstná-
ní. Dále se v˘zkum vûnoval srovnání
zdravotního stavu mezi obûma skupina-
mi. 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, neschop-
nost hradit nenadálé v˘daje, a tím se
dlouhodobû nezamûstnaní Romové
dostávají do struktur chudoby. Na otázku:
Jak vycházíte se sv˘mi pfiíjmy? odpovû-
dûlo 50 % respondentÛ „s obtíÏemi“ a
21 % „s velk˘mi obtíÏemi“ (str. 159).Tato
(subjektivní) chudoba nutí Romy pÛjão-
vat 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 orgá-
nech státní správy a samosprávy a také
podporovat kulturní, politické a jiné
aktivity romsk˘ch a proromsk˘ch organi-
zací.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 pracovní-
mu 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 komuni-
ty, 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 komu-
nity 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 polo-
Ïit, pracuje-li s pfiíslu‰níky romské komu-
nity. Stanovují také základní pilífie sociální
práce s romskou komunitou a základní
informace pro vzdûlavatele a praktické
sociální pracovníky.

Pfiílohu tvofií vybrané fungující projek-
ty, 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.

SSttaanniissllaavvaa ··eevvããííkkoovváá

• • •

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.

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 kon-
zistentnû vychází pfii volbû hesel a vyme-
zení jejich obsahu.V kontextu aplikova-
n˘ch disciplín povaÏuji prvotní vymezení
oboru za dvojnásob potfiebné. âerpají
totiÏ z mnoha základních oborÛ (v pfiípa-
dû 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 uschop-
Àování jednotlivcÛ, rodin, skupin a komu-
nit 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 realizu-
je 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 zodpo-
vûdût také na otázku, nakolik se autorovi
dobfie podafiilo ve slovníku terminologic-
ky 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 pfie-
hled 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 odbor-
né 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 pfiehle-
du témat a odkazov˘ch hesel usnadnit
orientaci ve slovníku pfii hledání poÏado-
vaného termínu, bude se ãtenáfi pot˘kat
s nûkolika nedostatky:

Neadekvátní v˘bûr hesel. Pfii studiu
slovníku nelze pfiehlédnout psychotera-
peutické zamûfiení autora. PfiestoÏe si
v úvodu vymezil pomûrnû ‰irokou pÛsob-
nost sociální práce, jednotlivá hesla
tomuto zcela nepodfiídil. âtenáfi se tak
dovídá podrobnû napfi. o bipolární afek-
tivní poru‰e, bulimii, mentální anorexii,
komorbidní poru‰e, hyperkinetick˘ch
poruchách, biologické zpûtné vazbû atd.
Zafiazení tûchto hesel by se dalo akcepto-
vat, pokud by v‰ak byla ve slovníku
obsaÏena hesla v sociální práci pouÏíva-
ná, 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 nena-
jde ani ekvivalent anglického „assess-
ment“ (posouzení klientovy situace).
Chybnû jej autor ztotoÏÀuje s hodnoce-
ním potfieb a svoji interpretaci zatûÏuje
hodnotícím aspektem. Pfieklad „hodnoce-
ní 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 samostat-
né 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 opome-
nutí. Pro zájemce o sociální práci by bylo
jistû pfiínosné dozvûdût se, Ïe heslo teorie
má v kontextu sociální práce svÛj speci-
fick˘ obsah. Zavedená je napfiíklad typolo-
gie 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 slovní-
ku 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 problema-
ticky 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 teoretic-
ké 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 neposta-
ãující (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 pro-
stfiednictvím v˘zkumn˘ch projektÛ
rozvíjejí sociální práci v její konceptuální
ãásti a dávají doporuãení pro její prakti-

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 soci-
álních sluÏeb), a hesly, která tvofií teoretic-
ké 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 termi-
nologii 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˘.

JJiittkkaa NNaavvrrááttiilloovváá

• • •
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Józef Augustyn ed.: Hluboce zranûni
– církev a fenomén sexuálního
zneuÏívání, Karmelitánské naklada-
telství, 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 pro-
blematice 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 strán-
ce, 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 arcibisku-
py. 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 zoriento-
vat 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 na-
hlédnout do proÏívání takto postiÏen˘ch
jedincÛ. „Pro pravé pedofily je – celoÏi-
votnû a nezavinûnû – skuteãn˘m magne-
tem 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 partne-
ry 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 nezohled-
Àuje 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 postiÏe-
ním mluví i církev v následn˘ch kapito-
lách ústy Józefa Augustyna.) ZdÛrazÀuje
nutnost soudit ãlovûka ne za to, co, nebo
ãím je, ale co dûlá. MUDr. Brichcín erudo-
vanû vysvûtluje jednotlivé formy pedofilií
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a odli‰uje pedosexuální chování osob,
které nemají poruchu pohlavní preferen-
ce (deviaci), a vyjmenovává celou fiadu
faktorÛ ovlivÀujících jejich chování
(porucha osobnosti, demence, hypersexu-
alita...).

V následné ãásti se autor vûnuje pohlav-
nímu zneuÏívání a nezÛstává jen u popi-
su, ale snaÏí se postihnout dynamiku
takového vztahu, respektive celé rodiny.
ZmiÀuje dÛsledky sexuálního zneuÏití
u obûti, provázenou deformací psychose-
xuálního i sociosexuálního zrání. Brichcín
rovnûÏ zdÛrazÀuje v˘znam soudního
jednání, kde je jasnû deklarována obûÈ
a pachatel.V závûru pfiíspûvku se vyjadfiu-
je pfiedev‰ím k uveden˘m pfiípadÛm
sexuálního zneuÏití v církvi. âetbu této
kapitoly bych doporuãila v‰em pracovní-
kÛm v pomáhající oblasti jako povinnou.
Podle mého názoru se jedná o ucelen˘
a vyãerpávající pfiehled informací vztahu-
jící se k problematice pohlavního zneuÏí-
vání dûtí. Za vadu na kráse této kapitoly
bych oznaãila její nepfiehlednost a ne-
uspofiádanost. 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 posto-
jÛm 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 pfiedstavi-
telÛ církve i praktikujících katolíkÛ.Velmi
otevfienû konstatuje, Ïe i v bohoslovec-
k˘ch semináfiích se objevují muÏi s ho-
mosexuálním smûfiováním, a zmiÀuje se
téÏ o jednotliv˘ch problematick˘ch
oblastech.Transparentnû pojmenoval
i dvû podkapitoly: Lze do semináfie

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 seminá-
fie. 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 objevu-
jí jednotlivá témata, postoje církve,
pfiijímání bohoslovcÛ, formace apod.
Augustyn zmiÀuje i problematiku mediali-
zace a kfiivého obvinûní.V poslední
kapitole, logicky zakonãující problemati-
ku 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 zdÛ-
razÀují erotizaci spoleãnosti, kterou berou
jako realitu souãasného svûta, s níÏ musí
církev (i pfii pfiijímání bohoslovcÛ) poãítat.
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Kolem sexuálních obvinûní v Americe
se toãí rozmluva s kanadsk˘m arcibisku-
pem, 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 vefiej-
ností prostfiednictvím médií. Zajímavû
pÛsobí pasáÏe, v nichÏ arcibiskup kon-
krétnû popisuje pfiípady, jak církev
naloÏila s odsouzen˘mi knûÏími.Tyto
skuteãné pfiíbûhy pak mohou b˘t i ukaza-
telem 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 chaotic-
ky – 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 psycholo-
gickou 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 sexuál-
nímu zneuÏívání v církvi. Kapitolu MUDr.
Brichcína bych doporuãila v‰em pracov-
níkÛm pomáhajících profesí: psycholo-

gÛm – pfiedev‰ím kvÛli definování jednot-
liv˘ch deviací, sexuologÛm a psychiatrÛm
– pfiedev‰ím pro porozumûní k psychic-
k˘m aspektÛm zneuÏívaného (zneuÏité-
ho) i zneuÏívajícího. Dále pak sociálním
pracovníkÛm i církevním pfiedstavitelÛm,
zkrátka v‰em, ktefií se s danou problema-
tikou, 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) spoje-
n˘ch s tímto zvlá‰tû v církvi tabuizova-
n˘m tématem.

LLeennkkaa RRaa‰‰ttiiccoovváá

• • •

Nicky Hayesová: Aplikovaná psy-
chologie, Portál, Praha 2003.

Úspû‰ná britská autorka vysoko‰kol-
sk˘ch uãebnic psychologie, psycholoÏka
Nicky Hayesová, známá sv˘m úsilím
pfiiblíÏit rÛzné oblasti psychologie co
nej‰ir‰ím fiadám vefiejnosti,vydala v ãe‰ti-
nû 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 spor-
tu, ale kupodivu i pfii sestavování kosmic-
k˘ch programÛ nebo pfii hledání diploma-
tického smíru a hledání fie‰ení
mezinárodních konfliktÛ.

V knize Hayesová popisuje jak tradiãní,
dlouhodobû rozvíjené smûry aplikované
psychologie, napfiíklad klinickou psycho-
logii, 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 skuteã-
nosti se jedná o oblast, která se vyvíjí uÏ
od dvacát˘ch let minulého století.Autorka
se nevyh˘bá ani ménû obvykl˘m oblas-
tem aplikované psychologie, a tak se na
stránkách její knihy mÛÏeme seznámit
také s politickou psychologií, environ-
mentální psychologií nebo kosmickou
psychologií.

V knize mÛÏeme nalézt celkem osm-
náct 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 nastiÀu-
je, 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

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 jednotli-
v˘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 psycholo-
gie, biopsychologie a v˘vojové psycholo-
gie““. (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 spe-

cifick˘ch povoláních (psychologie práce,
psychologie organizace, inÏen˘rská
psychologie, kosmická psychologie
a ãásteãnû i psychologie sportu, kterou
sem autorka fiadí díky narÛstající profesio-
nalizaci 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 ãás-
teãnû 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 psycho-
logie je beze sporu tzv. klinická psycholo-
gie.V˘raz klinická má pÛvod v fieckém
slovû kliné (lehátko). Klinick˘ psycholog
si vytyãuje podobn˘ cíl, jak˘ mûli dávní
antiãtí lékafii, kdyÏ pozorovali své pacien-
ty leÏící na lehátku a rozmlouvali s nimi.
Autorka popisuje zámûr pÛsobení klinic-
ké 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 psycholo-
gickou 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 odborní-
ky b˘vá zejména u psychosomatick˘ch
onemocnûní ãast˘m zpÛsobem práce
s klientem, kter˘ se zaãíná prosazovat
i dal‰ích oblastech aplikované psycholo-
gie, napfiíklad v psychologii zdraví (zvlá-
dání 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 nemo-
ci. Za dÛleÏitou oblast péãe o nemocné
byla vytyãena komunikace, zejména
komunikace mezi zdravotnick˘m perso-
nálem 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 sebekon-
troly, autohypnózy a pomocí konstruktiv-
ního 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˘znam-
n˘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 „znovuvyba-
vení“ 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 americ-
kého 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 apliko-
vané psychologie vyuãování a uãení, ve
které se vûnuje pozornost zejména tomu,
jak zdokonalit proces vyuãování, aby byl
zpÛsob v˘uky co nejvíce efektivní a moti-
vující.Tito aplikovaní psychologové
pracují zejména jako zamûstnanci vyso-
k˘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-psychologic-
ké poradny nebo ve speciálnû-pedagogic-
k˘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 zejmé-
na ve tfiech oblastech: reklama, v˘zkum

trhu a anal˘za chování spotfiebitelÛ.
DÛleÏité je zejména získat informace
o tom, jak nejefektivnûji upoutat pozor-
nost spotfiebitelÛ a jaké faktory se podíle-
jí na rozhodování spotfiebitelÛ, zda si
dan˘ v˘robek koupí.

Za velmi pfiínosnou povaÏuji autorãinu
schopnost popsat kaÏd˘ jev velmi srozu-
mitelnû 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 ãlán-
kÛ, umí N. Hayesová zachytit v nûkolika
vûtách (viz str. 80). RovnûÏ dokáÏe obsáh-
nout ve zkratce ‰iroká odvûtví psycholo-
gie, aniÏ by se uch˘lila k pfiíli‰né obecnos-
ti 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 problemati-
kou. Pozornost ãtenáfiÛ také udrÏuje
zafiazováním drobn˘ch pfiíbûhÛ (napfií-
klad o Ïivotních osudech behavioristické-
ho badatele J. B.Watsona, kter˘ se kvÛli
milostné aféfie se svou sekretáfikou musel
Ïivit prací na poli aplikované psycholo-
gie). 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 apliko-
vané 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 kosmic-
ké 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, nastiÀu-
je 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 proble-
matiky 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 pomocní-
kem pro zájemce o studium psychologie,
ktefií si chtûjí udûlat pfiedstavu o moÏnos-
tech budoucího uplatnûní. Pro ty, co jiÏ
studují, se kniha mÛÏe stát seznamem
dÛleÏit˘ch témat uveden˘ch oblastí
aplikované psychologie, ale téÏ inspirativ-
ní vizí vlastní budoucnosti. Zejména
studenti humanitních oborÛ zde mohou
hledat cesty, jak propojit své znalosti
s uplatnûním v oborech, které na odbor-
né úrovni vyuÏívají psychologick˘ch
poznatkÛ.To nab˘vá na v˘znamu zejména
proto, Ïe se stále více rozvíjí mezioborová
spolupráce.

EEddiittaa HHrrssttkkoovváá

• • •

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 nalezne-
me 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 obãa-
ny. Dále se ãlení na devût kapitol, které se
vûnují základním podmínkám poskytová-
ní 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 zdravot-
nû postiÏen˘ch obãanÛ, klubÛm dÛchod-
cÛ, zafiízením peãovatelské sluÏby, domo-
vÛm 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 konkrét-
ních 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 neodebra-
nou stravu, coÏ znaãí, Ïe klient neodebere
jen nûkteré jídlo bûhem dne.

Druhá ãást knihy obsahuje vzory
správních rozhodnutí, konkrétnû rozhod-
nutí: pfiijetí do domova dÛchodcÛ, pfiijetí
do ústavu, nepfiijetí do domova dÛchod-
cÛ, zafiazení do pofiadníku ãekatelÛ,
ukonãení pobytu v ústavu, pfiemístûní do
jiného ústavu, úhrada za pobyt v domo-
vech dÛchodcÛ, úhrada za pobyt v ústa-
vu, 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 zdravotnic-
kém zafiízení a úhrada obãana za její
poskytování, povolení v˘jimky z podmín-
ky trvalého pobytu, poskytování peãova-
telské 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

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 bezprostfied-
nû 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).

VVllaaddiimmíírraa LLoouukkoottoovváá

• • •

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 sociál-
ní 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‰e-
ním 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 autor-
sk˘ 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 publi-
kaci pozornost a tû‰it se na její roz‰ífiené
a aktualizované vydání.

V první ãásti se ãtenáfi seznámí s teore-
tick˘mi principy sociální správy, konkrét-
nû v první kapitole se základními pilífii
a teoretick˘mi principy sociální správy:
co je to správa, vefiejná správa a samo-
správa.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 zabezpe-

ãování v˘konu a fiízení urãit˘ch záleÏi-

tostí, pfiiãemÏ toto jednání je charakte-

ristické 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 etymolo-
gickém 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 „vyme-
zené celky s urãit˘m sociálním cílem
(definovan˘m posláním), s urãitou organi-
zací, s uspofiádan˘mi strukturami lidí
a urãitou soustavou nástrojÛ a finanãních
prostfiedkÛ, jimiÏ své cíle uskuteãÀují“
(str. 48).Ani tato ãást nezanedbává histo-
rick˘ a mezinárodní kontext. âtvrtá
kapitola nese název Subjekty sociální
správy. âtenáfi v ní mÛÏe oãekávat infor-
mace, 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 pro-
spûch“ (str. 74).

V˘stavbu sociální správy v páté ãásti
vnímají autofii PrÛ‰a a Tome‰ jako archi-
tekturu orgánÛ a organizací, které pÛsobí
v sociální správû a které poskytují obyva-
telstvu 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 územ-
ních 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 finance-
mi.

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 nemocenské-
ho poji‰tûní, dÛchodového poji‰tûní,
státní sociální podpory, sociální péãe,
fiízení o pfiechodu z pracovní neschop-
nosti do plné, popfiípadû ãásteãné invali-
dity, o pojistném na sociální zabezpeãení
a o pfiíspûvku na státní politiku zamûstna-
nosti a koneãnû o pojistném na v‰eobec-
né zdravotní poji‰tûní (str. 129).

Definicí státní sluÏby, úlohou zamûst-
nancÛ a kulturou a etikou státní sluÏby
konãí první, teoretická ãást publikace.
V ãásti II. Základní odvûtví sociální správy
se autofii zab˘vají sociálnû-právní ochra-
nou, správou zamûstnanosti, zdravotní
správou, správou sociálního poji‰tûní,
doplÀkov˘m penzijním pfiipoji‰tûním,
správou státní sociální podpory, správou
sociálních sluÏeb a pfiíbuznou správou se

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 minister-
stva), 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 nestát-
ním 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.

SSttaanniissllaavvaa ··eevvããííkkoovváá

�
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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 akreditova-
n˘ DvoustupÀov˘ vzdûlávací program pro
terénní sociální pracovníky (TSP), pofiáda-
n˘ 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,“ komen-
tuje 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 budouc-
na by tuto práci nemûl vykonávat nikdo
bez specializovaného vzdûlávání, které
navíc zaji‰Èuje i urãitou formu supervize,
kontroly a zpûtné vazby. Zásadním kro-
kem 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. Zamûstna-
vateli b˘vají vût‰inou instituce místních
samospráv a neziskové organizace.

Zájemci o místo v kursu musí vykoná-
vat praxi terénního sociálního pracovní-
ka. Pfiijat˘ uchazeã projde v prvním cyklu
‰koleními, v nichÏ získá základní informa-
ce 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 pfiezkou-
mat,“ vzpomíná na dal‰í pfiíklad pfiínosu
absolvovan˘ch ‰kolení M. Kratochvíl,
aãkoli v daném pfiípadû náv‰tûva inspek-
ce nic nevyfie‰ila.

Kursy se konají v podobû ãtyfidenních
semináfiÛ metodou pfiedná‰ek a skupino-
v˘ch workshopÛ, které nab˘vají na
dÛleÏitosti zvlá‰È v druhém cyklu sloÏe-
ném z osmi tematick˘ch semináfiÛ.
Semináfie mají rozvinout praktické doved-
nosti terénnímu sociálnímu pracovníkovi
potfiebné. Napfiíklad na ‰kolení vûnova-
ném 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 rekvalifi-
kaãní 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 fieditel-
ka âe‰ková. Kromû toho se od organizáto-
rÛ 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 paramet-
rÛ.

EEvvaa MMaallíífifioovváá

�

Pfiihlá‰ka
nnaa cceelloossttááttnníí kkoonnffeerreennccii
DDoobbrroovvoollnnííccii,, vvzzddûûlláávváánníí aa vv˘̆cchhoovvaa
vvee ‰‰kkoollee ii mmiimmoo ‰‰kkoolluu
1177.. aa 1188.. kkvvûûttnnaa 22000044 vv KKrroommûûfifiííÏÏii

Jméno: ............................................
Pfiíjmení: .........................................
Titul: ...............................................
Povolání, funkce: ............................
.............................................
Adresa zamûstnání, tel., fax,
e-mail:
.................................................
.............................................
.............................................
Adresa domÛ, tel., fax,
e-mail:
.....................................................
.....................................................
.............................................

Úãast v pondûlí 17. kvûtna 2004
AAnnoo – NNee

Úãast v úter˘ 18. kvûtna 2004
AAnnoo – NNee
vv sseekkccii 11.. 22.. 33..

(zakrouÏkujte prosím vybranou sekci)
Úãast na koncertu – recitálu Evy
Henychové v pondûlí 17. kvûtna
AAnnoo – NNee

Úãast na prohlídce a besedû
v Dobrovolnickém centru
v úter˘ 18. kvûtna odpoledne
AAnnoo – NNee

Pfiihla‰uji ppfifiííssppûûvveekk na téma:

................................................................

...............................................................
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Pfiihla‰uji ppoosstteerr na téma:

................................................................

................................................................

Pfiíspûvek, resp. anotaci posteru za‰lete
písemnû, na disketû nebo e-mailem do
1155.. kkvvûûttnnaa 22000044 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 nnoocclleehh (zakrouÏkujte
prosím):

z 16. na 17. kvûtna 2004
aannoo – nnee

z 17. na 18. kvûtna 2004
aannoo – nnee

BliÏ‰í informace o ubytování podá:
Mgr.Anna Horáãková (vedoucí sociální-

ho odboru)
Mûstsk˘ úfiad KromûfiíÏ,Velké nám. 115
767 01, KromûfiíÏ, tel.: 573 315 274
e-mail:
anna.horackova@mesto-kromeriz.cz

Potvrzení Va‰í úãasti oãekáváme 
ddoo 3300.. dduubbnnaa 22000044 na adrese:

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

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

�

KKlluubb UUNNEESSCCOO KKrroommûûfifiííÏÏ 
aa

HHEESSTTIIAA –– NNáárrooddnníí ddoobbrroovvoollnniicckkéé
cceennttrruumm

VVááss zzvvoouu nnaa cceelloossttááttnníí kkoonnffeerreennccii

DDOOBBRROOVVOOLLNNÍÍCCII,, VVZZDDùùLLÁÁVVÁÁNNÍÍ
AA VV¯̄CCHHOOVVAA VVEE ··KKOOLLEE

II MMIIMMOO ··KKOOLLUU

KKrroommûûfifiííÏÏ –– mmûûssttoo ppaammáátteekk UUNNEESSCCOO
1177.. aa 1188.. kkvvûûttnnaa 22000044

Zá‰tity nad konferencí pfievzali:
JUDr. Petr Pithart, pfiedseda Senátu

Parlamentu âR, JUDr. Petra Buzková,
ministrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘cho-

vy, 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
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SSeettkkáánníí vvûûnnoovvaannéé oobbnnoovvûû oobbããaannsskk˘̆cchh
ccttnnoossttíí,, aa ttoo ppfifieeddeevv‰‰íímm ddoobbrroovvoollnniiccttvvíí,,
ssee kkoonnáá vv KKrroommûûfifiííÏÏii jjiiÏÏ ppooããttvvrrttéé..

Cílem konference v roce 2004 je pfiedsta-
vit ãinnost ÏákÛ, studentÛ i pedagogÛ
v dobrovolnick˘ch programech.

Z pfiedbûÏnû pfiihlá‰en˘ch témat 
vybíráme:

„JJaakkoouu mmáámmee ‰‰aannccii uu ddnnee‰‰nníícchh ddûûttíí“,
v˘sledky v˘zkumu o oãekáváních dûtí

a mlad˘ch lidí od sdruÏení dûtí a mládeÏe
„„ZZáákkoonn oo ddoobbrroovvoollnniicckkéé sslluuÏÏbbûû“,

první zku‰enosti po roce
„KKaamm ssmmûûfifiuujjee ããeesskkáá YYMMCCAA““

„„DDoobbrroovvoollnnáá oossoobbnníí aassiisstteennccee uu ssttuuddeennttÛÛ
VV··““

„„JJssmmee ttuu pprroo ddûûttii zz uulliiccee““
„„TToommííccii – ttoo nneenníí jjeennoomm ttáábboofifieenníí““

„„VVzzddûûlláávváánníí ddoobbrroovvoollnn˘̆cchh vveeddoouuccíícchh““
„„CCeelloorrooããnníí ÏÏiivvoott sskkaauuttsskkééhhoo ssttfifieeddiisskkaa““

„„MMaallíí vveellccíí nnoovviinnááfifiii““
„„LLeessnníí mmoouuddrroosstt vvããeerraa,, ddnneess aa zzííttrraa““
„„KKrráássaa ppoommááhháá llééããiitt ddûûttsskkoouu dduu‰‰ii““

„PPrrooggrraamm PPûûtt PP ppoo oossmmii lleetteecchh““

„DDoobbrroovvoollnniiccttvvíí nneezzaammûûssttnnaann˘̆cchh
aabbssoollvveennttÛÛ ‰‰kkooll““

a fiada dal‰ích.

RRáámmccoovv˘̆ pprrooggrraamm kkoonnffeerreennccee
ÚÚããaasstt ppfifiiissllííbbiillii aa rreeffeerrááttyy

nnaa jjeeddnnáánníí vv pplléénnuu ppfifieeddnneessoouu::

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

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.

PPoonnddûûllíí 1177.. kkvvûûttnnaa 22000044

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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DDoopprroovvooddnn˘̆ pprrooggrraamm kkoonnffeerreennccee

„Dobrovolnû“, v˘stava fotografií studentÛ
Institutu tvÛrãí fotografie Slezské univer-
zity 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

ÚÚtteerr˘̆ 1188.. kkvvûûttnnaa 22000044

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 volnoãa-
sové programy.
garant: PhDr. Jifií To‰ner, Hestia
koordinátor: Bc. Lenka Hou‰Èová,
Spektrum

OOrrggaanniizzaaããnníí ppookkyynnyy

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.

�
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CHCETE ZVE¤EJNIT 

POZVÁNKU NA VA·E AKCE?

P¤ÍLEÎITOST K PROPAGACI!

Redakce ãasopisu 
Sociální práce / Sociálna práca

N A 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 po-

zvánku 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 � 2/2003
�  ks � 2/2002 (pouze elektr. podoba – formát PDF) �  ks � 3/2003
�  ks � 1/2003 �  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: ââaassooppiiss SSoocciiáállnníí pprrááccee // SSoocciiáállnnaa pprrááccaa

AASSVVSSPP,, FFSSSS MMUU,, GGoorrkkééhhoo 77,, 660022 0000 BBrrnnoo,, 

tteell..:: 554499 449933 889955,, IIââOO:: 4499446655661199
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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