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1. příloha: Informovaný souhlas

Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho využitím

Vážená kolegyně,

jsem studentem navazujícího manažerského programu Katedry řízení a supervize v sociálních 

a  zdravotnických  zařízeních  Fakulty  humanitních  studií  Univerzity  Karlovy.  V rámci  mé 

diplomové práce s názvem Metodik v sociální službě: kvalifikační a osobnostní profil jsem 

Vás  požádal  o  poskytnutí  rozhovoru,  který  je  součástí  výzkumu,  vztahujícímu  se  k mé 

diplomové práci

Rozhovor  je  částečně  strukturovaný a  je  zaměřen  na  pracovní  pozici  metodika  v sociální 

službě, a to z pohledu osob, které na této pozici pracují.

Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná. Není Vaší povinností odpovědět na všechny 

otázky, naopak je zcela na Vás, které informace a názory mi během rozhovoru sdělíte. 

Pro potřeby analýzy budu rozhovor nahrávat. Rozhovor nebo jeho části budu přepisovat do 

textové podoby.

Rozhovor i nahrávání můžete kdykoli přerušit nebo ukončit.

Vámi poskytnuté informace a Vaše názory budu považovat za maximálně důvěrné a budou 

použity jen pro potřeby mé diplomové práce. Zápis a případné citace v mé práci budou plně 

anonymizovány.

Žádám Vás o souhlas s poskytováním výzkumného materiálu pro výzkum, který je součástí 

mé diplomové práce, ve formě audio nahrávky rozhovoru.

                                                                                               Bc. Petr Krbec, DiS.

Svým podpisem uděluji souhlas s poskytnutím rozhovoru a jeho využitím jako výzkumného 

materiálu v rámci výše uvedené diplomové práce.

Datum rozhovoru: ………………………………………… 

Vaše jméno: ……………………………………………….

Váš podpis: ………………………………………………..



2. příloha: Scénář pro rozhovor

Scénář pro rozhovor s respondenty 

představení tazatele, seznámení s účelem rozhovoru a tématem DP,

podepsání informovaného souhlasu 

Úvodní/rozmrazovací otázky:

1. Jak dlouho na pozici metodika pracujete?

2. Jak dlouho je tato pracovní pozice ve vaší organizaci?

Kvalifikace a pracovní zkušenosti:

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Máte nějaké odborné kurzy, školení pro práci metodika?

5. Jaké jsou Vaše předchozí pracovní zkušenosti?

6. Které Vaše vzdělání (formální i neformální) považujete za nejdůležitější pro 

současnou pracovní pozici?

7. A kterou Vaši předchozí pracovní zkušenost?

Práce metodika v organizaci:

8. Co všechno je ve Vaší pracovní náplni?

9. Jaké znalosti potřebujete a využíváte při své práci?

10. Jaké dovednosti a metody používáte při své práci?

11. Které Vaše vlastnosti jsou přínosné pro Vaši práci?

12. Můžete popsat proces vzniku nebo aktualizace metodik ve vaší organizaci?

- kdo určuje, na čem budete pracovat?

- kdo se podílí na vytváření/aktualizaci metodiky?

- jak se podílí na zakázce management služby

13. Co vnímáte na Vaší práci jako obtížné?

14. Co Vás na Vaší práci baví/proč ji děláte?

15. Jaká jsou očekávání managementu od Vaší pracovní pozice?

- jsou Vám sdělována nebo se na nich domlouváte?



16. Jak probíhá hodnocení Vaší práce?

- kdo Vás hodnotí a jaká kritéria hodnocení používá?

17. Jaké je Vaše zázemí v organizaci?

- z pohledu kompetencí a v rámci organizační struktury

- z pohledu materiálního a technického

18. Co by měl splňovat ideální metodik v sociální službě?

- odbornostní a profesní předpoklady

- osobnostní předpoklady

nabídka prostoru pro dotazy respondenta, nabídka zaslání výsledků výzkumu/DP, poděkování



3. příloha: Projekt diplomové práce

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. org.

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno studujícího: Petr Krbec                         

OČ studenta: 13700111

Rok imatrikulace na katedře: 2016



1. Předběžný název diplomové práce

 Metodik v sociální službě: kvalifikační a osobnostní profil pracovní pozice

2. Formulace a vstupní diskuse problému

Výkon sociální pomoci je v České republice zajišťován sociálními službami. Termín sociální 

služba má v českém prostředí užší význam, který vymezuje zákon o sociálních službách a 

jeho druhové vymezení ve více jak třiceti druzích sociálních služeb. (Matoušek a kol. 2013: 

346)

Od 1. 1. 2007 se sociální služby na území České republiky řídí zákonem č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb.,  kterou se provádějí  některá ustanovení  

tohoto zákona.

Přílohou vyhlášky č. 505/2006 Sb. jsou Standardy kvality sociálních služeb. V roce 2007 se 

jednalo  o  revoluční  změnu  v  poskytování  sociálních  služeb v  ČR,  která  se  vším dobrým 

přinesla  novou  administrativní  zátěž  a  nutnost  nastudování  nových  pravidel.  Zejména 

písemné vypracování standardů kvality bylo pro mnohé organizace poskytující sociální služby 

"velkým oříškem". Jednalo se o několikaletý proces, který se nakonec podařilo zvládnout. 

Cílem těchto standardů je dát organizacím představu o tom, jak má vypadat kvalitní sociální  

služba. Standardy kvality nestanovují jejich práva a povinnosti, ale posuzují kvalitu sociální 

služby. Předpokladem je také definování dalších kritérií kvality služby samotnou organizací. 

Jedná se o dlouhodobý proces, vyžadující spolupráci více pracovníků organizace, pravidelnou 

revizi a aktualizaci vypracovaných standardů kvality. (Malík Holasová 2014: 73)

Praxe vypracování standardů kvality a jejich aktualizace je dle mnou zjištěných skutečností 

většinou  v  kompetenci  vedoucího  služby  nebo  sociální  pracovnice.  U  malých  organizací 

poskytujících jednu službu je tato praxe zvládnutelná. V případě větších organizací s několika 

poskytovanými službami a případně dalšími aktivitami to už je velmi náročné. Vedoucí služeb 

i sociální pracovnice mají velké množství úkolů, plynoucích z jejich pracovních pozicí a práce 

na aktualizaci a dalším rozvoji standardů kvality "musí počkat". Někdy i pár let. Nutně to 

neznamená, že je služba nekvalitní, jen nemá svou praxi správně popsanou v metodice dle 

standardů kvality.  Část  praxe je tak předávána ústně,  část  nenávratně mizí  při  odchodu 

pracovníků, kteří  ji  "nosili  v hlavě", ale hlavně není  tato praxe pravidelně reflektována a 

využita pro zvyšování kvality služby. Tuto nedobrou situaci by mohl v těchto organizacích 

vyřešit pracovník na pozici metodik sociální služby.



Skutečnosti,  které  uvádím  v  předchozím  odstavci,  jsem  zjistil  při  provádění  diagnostiky 

organizace, v níž pracuji, a při setkávání s členy managementu jiných sociálních služeb při 

rozhovorech na toto téma. 

3. Výchozí a předpokládaná cílová situace

Od 1. 11. 2017 pracuji na pozici metodik sociálních služeb. V sociálních službách pracuji na 

manažerských pozicích celkově přes 20 let a mám tedy dobrý přehled o jejich fungování.  

Metodiků sociálních služeb nebo obdobných pozic je v sociálních službách velmi málo. Ani v 

organizaci, kde pracuji, přede mnou žádný metodik nepůsobil, a proto jsem hledal inspiraci v 

jiných  organizacích;  většinou  jsem ale  získal  jen  informace,  které  jsem uvedl  výše.  Ani  

odborná  literatura  se  téměř  nezmiňuje  o  konkrétní  pracovní  pozici,  která  by  měla 

vypracovávání standardů ve své kompetenci. Praxe ale dokazuje, že tuto pracovní pozici je 

třeba v organizaci mít. 

Důvodem, proč organizace poskytující sociální služby nemají v organizační struktuře některé 

pracovní pozice, je zpravidla to, že organizace nemá na vytvoření pozice potřebné finanční 

prostředky, případně může být příčinou neschopnost managementu vytvořit jasné zadání a 

zdůvodnit funkci, kterou by měla nová pracovní pozice plnit. (Vrzáček a kol. 2017: 63)

Cílem diplomové práce je vytvořit souhrn požadavků na kvalifikaci a osobnost pracovníka na 

pozici metodika v organizacích, které poskytují sociální služby. Chtěl bych vytvořit kvalifikační  

a  osobnostní  profil  této  pracovní  pozice  tak,  jak  ho  vidí  samotní  metodici  v  sociálních 

službách. Součástí  analýzy zjištěných informací  by bylo i  zjištění,  kdo zadává metodikovi 

úkoly, na kterých má pracovat, jaká jsou jemu sdělená očekávání managementu organizace 

a jak je měřen jeho výkon, zda podle počtu vypracovaných metodik nebo zvýšení kvality 

služby, případně jinak. Rád bych také shrnul podmínky pro vykonávanou práci, což může být 

například  umístění  pozice  metodika  v  organizační  struktuře,  možnost  dalšího  vzdělávání, 

materiální zázemí, nastavená spolupráce s ostatními pracovníky v organizaci apod.  

I když budu, jak je v kvalitativním výzkumu běžné, pracovat jen s omezeným počtem jedinců 

(Hendl  2016:  48),  bude možné zjištěné a utříděné informace použít  v  praxi.  Organizace 

poskytující  sociální  služby je mohou použít  k vytvoření profilu pracovního místa a náplně 

práce  pro  pracovní  pozici  metodika.  V organizacích,  kde  budou  teprve  ustavovat  tuto 

pracovní  pozici,  mohou  informace  pomoci  při  hledání  vhodného  člověka  a  také  pomoci 

ujasnit očekávání od nové pracovní pozice. Případně sestavit argumenty, proč je třeba tuto 

pozici zařadit do organizační struktury. V organizacích, kde již metodik působí, mohou získat 

inspiraci na další rozvoj a podporu této pozice.



4. Vymezení teoreticko-metodologického přístupu

V teoretické části diplomové práce využiji poznatky z odborné literatury zaměřené na oblast  

sociálních  služeb  a  jejich  řízení,  oblasti  personalistiky  a  managementu,  kvality,  kvality 

sociálních služeb a standardy kvality sociálních služeb.

V praktické části budou využity metody kvalitativního výzkumu. Předpokládám, že tak získám 

podrobnější  popis  a  vhled  do  tématu,  kterým se  chci  v  diplomové  práci  zabývat.  Dále 

možnost zkoumat fenomén v přirozeném prostředí,  možnost reagovat na místní  situaci a 

podmínky, což jsou výhody kvalitativního výzkumu. (Hendl 2016: 48)

Jako konkrétní metodu jsem zvolil polostrukturovaný rozhovor. Pomocí otevřených otázek je  

možné  porozumět  pohledu  jiných  lidí  a  neomezovat  jejich  pohled  výběrem  položek  v 

dotazníku. (Švaříček, Šeďová a kol. 2014: 159-161)

Osloveni budou pracovníci na pozici metodika sociální služby. Z důvodu velkého množství a 

různých  druhů  sociálních  služeb  v  České  republice  bych  oslovil  jen  pracovníky,  kteří 

vykonávají pozici metodika jako samostatnou pracovní pozici, mají smlouvu na celý pracovní 

úvazek  a  jsou  zaměstnanci  organizace.  Organizace,  kde  bude  metodik  pracovat,  musí 

poskytovat minimálně jednu registrovanou sociální službu dle zákona o sociálních službách.

Analýza přepisů rozhovorů splní cíl diplomové práce: vytvořit kvalifikační a osobnostní profil  

pracovní pozice "metodik sociální služby" v České republice.
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