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Příloha 1 – Dotazník 

1) Jaké je Vaše nevyšší dosažené vzdělání? 

2) V jakém oboru je toto vzdělání? 

3) Vyberte z níže uvedených dovedností ty, které jste měl/a, dle vás v dostatečné 

míře pro výkon profese poradce rané péče, již před nástupem na tuto pozici. 

(možnost více odpovědí) 

a) Poskytnutí emoční podpory 

b) Vedení strukturovaného rozhovoru 

c) Určení vývojové úrovně dítěte na základě jeho pozorování 

d) Práce s informacemi, vyhledávání, třídění 

e)  Vypracování písemné zprávy ve prospěch rodiny 

f) Komunikace s různými subjekty 

g) Samostatné řízení času a organizování práce 

h) Prezentace služby na veřejnosti 

i) Jiné…………………………(doplňte) 

4) Získal/a jste některou z těchto dovedností až s nástupem na pozici poradce rané 

péče? 

5) Pokud ano, vyberte z níže uvedených dovedností ty, které jste získala, dle vás 

v dostatečné míře pro výkon profese, až po nástupu na pozici poradce rané péče. 

(možnost více odpovědí) 

j) Poskytnutí emoční podpory 

k) Vedení strukturovaného rozhovoru 

l) Určení vývojové úrovně dítěte na základě jeho pozorování 

m) Práce s informacemi, vyhledávání, třídění 

n)  Vypracování písemné zprávy ve prospěch rodiny 

o) Komunikace s různými subjekty 

p) Samostatné řízení času a organizování práce 

q) Prezentace služby na veřejnosti 

r) Jiné…………………………(doplňte) 

6) Vyberte z níže uvedených kompetencí ty, které jste měl/a, dle vás v dostatečné 

míře pro výkon profese poradce rané péče, již před nástupem na tuto pozici. 

(možnost více odpovědí) 

a) Rozvíjet účinnou komunikaci 

b) Budovat vztah s klientem 

c) Orientovat se v komplexní situaci klienta, plánovat s ním postup 

d) Podporovat vlastní kompetence klienta 

e) Poskytovat přiměřené služby 

f) Přispívat k rozvoji oboru, organizace 

g) Odborně růst 

7) Získal/a jste některou z těchto kompetencí až s nástupem na pozici poradce rané 

péče? 
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8) Pokud ano, vyberte z níže uvedených kompetencí ty, které jste získal/a, dle vás 

v dostatečné míře pro výkon profese, až po nástupu na pozici poradce rané péče. 

(možnost více odpovědí) 

a) Rozvíjet účinnou komunikaci 

b) Budovat vztah s klientem 

c) Orientovat se v komplexní situaci s klientem, plánovat s ním postup 

d) Podporovat vlastní kompetence klienta 

e) Poskytovat přiměřené služby 

f) Přispívat k rozvoji oboru, organizace 

g) Odborně růst 

9) Absolvoval/a jste kurz krizové intervence? 

10) Pokud ano, byl zahájen na základě nástupu na pozici poradce rané péče? 

11) Absolvoval/a jste psychoterapeutický výcvik? 

12) Pokud ano, byl zahájen na základě nástupu na pozici poradce rané péče? 

13) Uskutečňují se na Vašem pracovišti supervize? 

14) Pokud ano, jak často? 

15) S četností supervizí jste spokojen/a vzhledem k náročnosti profese? 

16) Cítíte dostatečnou podporu k dalšímu vzdělávání ze strany zaměstnavatele? 

17) Pokud ano, zúčastnila jste se vzdělávání v posledních 6. měsících? 

18) Pokud ano, uveďte téma/název kurzu. 

19) Stalo se Vám někdy, že jste musela řešit náročnou situaci při výkonu své práce? 

Například agresivitu mezi členy klientské rodiny, slovní konflikt mezi poradkyní a 

klienty. 

20) Pokud ano,  zvládl/a jste situaci dle Vaše názoru dobře? Došlo např. k urovnání 

konfliktu atd.? 

21) Stěžoval si na Vás někdy nějaký klient? 

22) Cítíte se často (více než třikrát v týdnu)po pracovním dni psychicky vyčerpaný/á? 

23) Přemýšlel/a jste někdy o odchodu z pozice poradce rané péče z důvodu psychické 

zátěže této profese? 
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Příloha 2 – Seznam otázek k rozhovoru 

Otázky: 

Jakou dlouho se pohybujete v oblasti rané péče? 

Jak dle Vás vypadá běžný den poradce rané péče? 

Co je na práci poradce nejobtížnějšího? 

Je dle Vás pozice poradce psychicky zatěžující? 

Jaké dovednosti  kompetence by dle Vás měl mít nově nastupující poradce? 

Jak zaučujete nově přijaté poradce? 

V čem nejčastěji potřebují noví poradci zaučit/vzdělat? 

Probíráte s poradci jejich vzdělávání? 

Absolvujete s poradci supervize? 
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Příloha 3 – Časové snímky dne 

Legenda k záznamům 

Konzultace v rodině 

Příprava na konzultaci, práce pro klienta  

Zápis konzultace, informačního setkání, vstupního jednání 

Odborná porada, školení, vzdělávání 

Telefonická a písemná komunikace s klienty 

Doprava z/na konzultaci 

Administrativa (výkaz práce, cestovní výkaz) 

Telefonická a písemná komunikace s dalšími organizacemi 

Práce pro středisko, výroba pomůcek 

Informční setkání, vstupní jednání s novými klienty 

Oběd 
 

Časový snímek č. 1 

8:00:00 Příprava pomůcek 

8:15:00 Příprava pomůcek 

8:30:00 Tisk materiálů 

8:45:00 Doprava na konzultaci 

9:00:00 Doprava na konzultaci 

9:15:00 Doprava na konzultaci 

9:30:00 Rozhovor s rodiči 

9:45:00 Rozhovor s rodiči 

10:00:00 Práce s dítětem 

10:15:00 Práce s dítětem 

10:30:00 Práce s dítětem 

10:45:00 Práce s dítětem 

11:00:00 Individuální plánování 

11:15:00 Individuální plánování 

11:30:00 Zhodnocení konzultace 

11:45:00 Doprava z konzultace 

12:00:00 Doprava z konzultace 

12:15:00 Doprava z konzultace 

12:30:00 Oběd 

12:45:00 Oběd 

13:00:00 Oběd 

13:15:00 Telefonická komunikace 

13:30:00 Telefonická komunikace 

13:45:00 Zápis telefonické komunikace 

14:00:00 Zápis konzultace 

14:15:00 Zápis konzultace 

14:30:00 Zápis konzultace 
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14:45:00 Doprava na konzultaci 

15:00:00 Doprava na konzultaci 

15:15:00 Informační setkání 

15:30:00 Informační setkání 

15:45:00 Informační setkání 

16:00:00 Doprava z konzultace 

16:15:00 Doprava z konzultace 

16:30:00 Zápis informačního setkání 
 

Časový snímek č. 2 

8:30:00 Příprava na konzultaci 

8:45:00 Doprava na konzultaci 

9:00:00 Doprava na konzultaci 

9:15:00 Doprava na konzultaci 

9:30:00 Doprava na konzultaci 

9:45:00 Rozhovor s rodiči 

10:00:00 Práce s dítětem 

10:15:00 Práce s dítětem 

10:30:00 Práce s dítětem 

10:45:00 Rozhovor s rodiči 

11:00:00 Rozhovor s rodiči 

11:15:00 Zhodnocení konzultace 

11:30:00 Doprava z konzultace 

11:45:00 Doprava z konzultace 

12:00:00 Doprava z konzultace 

12:15:00 Doprava z konzultace 

12:30:00 Oběd 

12:45:00 Oběd 

13:00:00 Oběd 

13:15:00 Výkaz práce 

13:30:00 Výkaz práce 

13:45:00 Výkaz práce 

14:00:00 Zápis konzultace 

14:15:00 Zápis konzultace 

14:30:00 Zápis konzultace 

14:45:00 Zápis konzultace 

15:00:00 Příprava na konzultaci 

15:15:00 Příprava na konzultaci 

15:30:00 Výroba pomůcky 

15:45:00 Výroba pomůcky 

16:00:00 Výroba pomůcky 

16:15:00 Vyhledávání odborníků 

16:30:00 Vyhledávání odborníků 

16:45:00 Vyhledávání odborníků 
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17:00:00 Vyhledávání odborníků 
 

Časový snímek č. 3 

10:00:00 Písemná komunikace s klienty 

10:15:00 Příprava na konzultaci 

10:30:00 Doprava na konzultaci 

10:45:00 Doprava na konzultaci 

11:00:00 Rozhovor s rodiči 

11:15:00 Práce s dítětem 

11:30:00 Práce s dítětem 

11:45:00 Výběr kompenzační pomůcky 

12:00:00 Výběr kompenzační pomůcky 

12:15:00 Rozhovor s rodiči 

12:30:00 Zhodnocení konzultace 

12:45:00 Doprava z konzultace 

13:00:00 Doprava z konzultace 

13:15:00 Oběd 

13:30:00 Oběd 

13:45:00 Oběd 

14:00:00 Zápis z konzultace 

14:15:00 Zápis z konzultace 

14:30:00 Písemná komunikace s klienty 

14:45:00 Tel. komunikace s dalšími org. 

15:00:00 Tel. komunikace s dalšími org. 

15:15:00 Písemná komunikace s klienty 

15:30:00 Příprava na konzultaci 

15:45:00 Doprava na konzultaci 

16:00:00 Doprava na konzultaci 

16:15:00 Rozhovor s rodiči 

16:30:00 Práce s dítětem 

16:45:00 Práce s dítětem 

17:00:00 Rozhovor s rodiči 

17:15:00 Práce s dítětem 

17:30:00 Rozhovor s rodiči 

17:45:00 Zhodnocení konzultace 

18:00:00 Doprava z konzultace 

18:15:00 Doprava z konzultace 

18:30:00 Zápis komunikace s klienty 
 

Časový snímek č. 4 

8:30:00 Výkaz práce 

8:45:00 Výkaz práce 

9:00:00 Výkaz práce 
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9:15:00 Zápis informačního setkání 

9:30:00 Doprava na konzultaci 

9:45:00 Doprava na konzultaci 

10:00:00 Rozhovor s rodiči 

10:15:00 Práce s dítětem 

10:30:00 Rozhovor s rodiči 

10:45:00 Rozhovor s rodiči 

11:00:00 Výběr odlehčovací služby 

11:15:00 Výběr odlehčovací služby 

11:30:00 Zhodnocení konzultace 

11:45:00 Doprava z konzultace 

12:00:00 Doprava z konzultace 

12:15:00 Oběd 

12:30:00 Oběd 

12:45:00 Zápis konzultace 

13:00:00 Zápis konzultace 

13:15:00 Příprava na vstupní jednání 

13:30:00 Vstupní jednání 

13:45:00 Vstupní jednání 

14:00:00 Vstupní jednání 

14:15:00 Vstupní jednání 

14:30:00 Vstupní jednání 

14:45:00 Vstupní jednání 

15:00:00 Zápis vstupního jednání 

15:15:00 Zápis vstupního jednání 

15:30:00 Zápis vstupního jednání 

15:45:00 Telefonická komunikace 

16:00:00 Tel. komunikace s dalšími org. 

16:15:00 Zápis telefonické komunikace  

16:30:00 Cestovní výkaz 

16:45:00 Cestovní výkaz 

17:00:00 Příprava na konzultaci 
 

Časový snímek č. 5 

9:00:00 Kazuistická porada 

9:15:00 Kazuistická porada 

9:30:00 Kazuistická porada 

9:45:00 Kazuistická porada 

10:00:00 Kazuistická porada 

10:15:00 Kazuistická porada 

10:30:00 Kazuistická porada 

10:45:00 Písemná komunikace 

11:00:00 Tel. komunikace s dalšími org. 

11:15:00 Písemná komunikace 
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11:30:00 Zápis písemné komunikace 

11:45:00 Zápis telefonické komunikace 

12:00:00 Oběd 

12:15:00 Oběd 

12:30:00 Příprava na konzultaci 

12:45:00 Příprava na konzultaci 

13:00:00 Doprava na konzultaci 

13:15:00 Doprava na konzultaci 

13:30:00 Rozhovor s rodiči 

13:45:00 Práce s dítětem 

14:00:00 Práce s dítětem 

14:15:00 Individuální plánování 

14:30:00 Individuální plánování 

14:45:00 Individuální plánování 

15:00:00 Zhodnocení konzultace 

15:15:00 Doprava z konzultace 

15:30:00 Doprava z konzultace 

15:45:00 Zápis konzultace 

16:00:00 Zápis konzultace 

16:15:00 Zápis konzultace 

16:30:00 Práce pro středisko 

16:45:00 Práce pro středisko 

17:00:00 Výkaz práce 

17:15:00 Výkaz práce 

17:30:00 Výkaz práce 
 

 

 


