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Abstrakt (česky) 

Tato diplomová práce si klade za cíl detailně zmapovat profesi poradce rané péče a zjistit 

odborné nároky a osobnostní předpoklady, jež jsou k jejímu výkonu nezbytné. První část práce 

se věnuje shromáždění teoretických poznatků o službě sociální prevence s názvem raná péče 

od jejích počátků v České republice až po současný stav. Definována je zde také klientela 

služby, kterou je rodina s dítětem s postižením nebo s ohroženým vývojem ve věku do sedmi 

let. Ve výzkumné části je pak na základě analýzy výsledků čtyř metod, kterými jsou dotazník, 

časový snímek dne, polostrukturovaný rozhovor a metoda kritických událostí, sestaven 

profesiogram poradce rané péče. Celá práce je završena konstrukcí vzdělávacího programu, jež 

vychází z výzkumných poznatků a vytvořeného profesiogramu.     

 

Abstract (in English) 

This diploma thesis aims to map in detail the profession of an early childhood 

intervention counselor and to find out professional demands and personality prerequisites, 

which are necessary for its performance. The first part of the thesis deals with the collection of 

theoretical knowledge about the early childhood intervention social prevention service from its 

beginnings in the Czech Republic to the present state. It also defines the clientele of the service, 

which is a family with a child with a disability or at risk of development under the age of seven 

years. In the research part, based on an analysis of the results of four methods, which are a 

questionnaire, a time snapshot of the day, a semi-structured interview and a critical incidents 

technique, the work analysis of early childhood intervention is compiled. The whole work is 

concluded by the construction of an educational program, which is based on the research 

findings and the created work analysis.  
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Úvod 

Následující diplomová práce se zabývá tématem konstrukce vzdělávacího programu pro 

poradce rané péče. Poradce je sociální pracovník, který vykonává službu sociální prevence 

s názvem raná péče. Přesto, že raná péče je mladý obor, těší se zájmu mnoha národních, ale i 

nadnárodních organizací. Snaha o neustálé zvyšování kvality služby a prohlubování profesních 

znalostí je patrná už jen ze zavedení rané péče do systému sociálních služeb. Cílem této práce 

tedy je, pokusit se vytvořit konstrukci vzdělávacího programu, která bude použitelná nejen pro 

nově nastupující poradce, ale také pro zvýšení kvalit aktuálních zaměstnanců. 

Tato práce je rozčleněna na teoretické poznatky a výzkumnou část. Teoretická 

východiska se odrážejí od klientely rané péče, kterou je rodina s dítětem s postižením 

v jakékoliv oblasti nebo ohroženým vývojem ve věku do sedmi let. Specifika klientských rodin 

spočívají hlavně v krizovosti jejich aktuální situace. Narození dítěte s postižením je obrovský 

zásah do jejich životů, který může výrazně poznamenat celý rodinný systém. Reakce rodičů na 

tuto situaci bývají různorodé a proměnlivé v čase. V průběhu procesu akceptace dítěte, začíná 

rodič zpravidla aktivně vyhledávat pomoc. Tu mu může nabídnout systém sociálních služeb, 

kterému se věnuje druhá kapitola práce. Rozčlenění jednotlivých služeb do zákonem 

stanovených kategorií zajišťuje dobrou orientaci, při výběru specifických služeb pro rodiny 

s dítětem s postižením. Služba sociální prevence, které je věnován speciální zřetel, je raná péče. 

V této části se zaměřujeme hlavně na historii rané péče, která se váže na porevoluční období. 

Následuje rozbor principů a forem rané péče, které se odráží v průběhu služby. Zásadní pro 

výkon profese je rovněž udržování kvality, která vychází ze standardů kvality sociálních služeb. 

Navazující kapitola pojednává o poradci rané péče, který je zásadní v celém procesu služby. 

K výkonu této pozice se vztahují určitá specifika, postoje, znalosti a dovednosti. Poslední 

kapitola teoretické části se zaměřuje na profesiografii, jako metodu analýzy profese, jelikož 

jedním z výstupů práce je profesiogram.  

Výzkumná část obsahuje výčet výzkumných otázek a hypotéz, které jsou ověřovány 

pomocí čtyř specifických metod. Jsou jimi dotazníkové šetření, časový snímek dne, 

polostrukturovaný rozhovor a metoda kritických událostí. Analýzou výsledků těchto metod 

se snažíme dojít k vypracování profesiogramu poradce rané péče, jež může sloužit například 

jako podklad při přijímání nových pracovníků. Pro naše potřeby však poslouží jako základ pro 

vytvoření konstrukce vzdělávacího programu pro poradce rané péče. 
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1 Rodina s dítětem s postižením 

S příchodem potomka do rodiny se mění mnoho věcí, o to více pak, narodí-li se dítě 

s postižením, což může pro jeho rodiče znamenat a často i znamená vážné trauma. (Matoušek, 

Palme, Landischová 2014) Odůvodnit se to dá logicky, každý nastávající rodič si o svém 

budoucím dítěti tvoří jistou představu, obsahující očekávání ohledně toho, jak by mělo děťátko 

vypadat, jak by mělo reagovat a vyvíjet se dle určitých vývojových fází. Pokud je tomu však 

jinak a potomek nenaplňuje tyto nepsané standarty, propadá rodina do hluboké propasti obav a 

strachu. (Fitznerová 2010) 

Zde se pak můžeme setkávat s termínem „narcistické trauma“ vycházející z matčiny 

neschopnosti ztotožnit se, se svým dítětem s postižením. Což vyvolává mnoho obranných 

reakcí, jež jsou podloženy převážně hledáním viníka. Často jsou obviňování zdravotníci 

či příbuzní z širší rodiny s jejich potenciální genetickou zátěží. Tohle vše se děje velmi krátce 

po porodu dítěte s postižením, kdy jsou rodiče ve srovnatelném šoku jako při úmrtí blízké 

osoby. (Matoušek, Palme, Landischová 2014) Fitznerová (2010) popsala ve své knize první rok 

s dcerou, která se narodila s vícečetným handicapem, jako boj o přežití s naprosto nejasným 

průběhem, což ji na celé situaci nejvíce ubíjelo.  

Stav vyvolaný touto situací můžeme nazývat krizí rodičovské identity, v níž je 

paradoxně prostor na změnu hodnotové orientace rodiny. Je to však velmi dlouhý a náročný 

proces, při kterém záleží nejen na osobních dispozicích rodičů, ale i podpoře širší rodinou 

a blízkými osobami. Pokud však proces proběhne správně, může být členy rodiny označovaná 

až osvobozením, jelikož zdánlivé maličkosti začínají nabírat na důležitosti. Někteří rodiče pak 

s odstupem byli schopni přiznat, že až když opustili představu zdravého dítěte, dokázali svého 

skutečného potoka přijmout takového jaký je. (Matoušek, Palme, Landischová 2014) 

1.1 Charakteristika pečujících rodin 

S přítomností dítěte s postižením v rodině se mění celý životní styl rodičů a blízkých 

členů. A to hlavně z důvodu, že péče o potomka s handicapem představuje neočekávanou zátěž. 

(Michalík a kol. 2011) Dle Slané, Hromkové a Letovancové (2017) navíc záleží na postavení 

jedince v rodině. Matky, které zpravidla častěji pečují, prožívají obavy hlavně z narušení chodu 

rodiny a společného trávení času, než ze samotného handicapu. Tím však vytváří tlak na 

jednotlivé členy rodiny a častěji proto upadají do silných depresí, jelikož se cítí bezradné nejen 

v péči o dítě s handicapem, ale i o celý rodinný systém.  
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Studie vícero autorů zároveň potvrzují, že deprese a zhoršený psychický stav matek, má 

významný vliv na vývoj a kvalitu zdraví u dětí s postižením. (Carter, Edwards, Hunt 2015 In: 

Slaná, Hromková, Letovancová 2017) Zatím co otcové hodnotí nejhůře omezení sociálních 

kontaktů.  

Podíváme-li se na tématiku rodin s dítětem s postižením komplexněji, měli bychom 

kromě psychických důsledků zohlednit i ty sociální a ekonomické. 

Počet rodin, které pečují o dítě s postižením, v současné době není přesně znám 

a jedinou možností, jak si udělat dle Michalíka (2011) alespoň částečný přehled o množství 

zainteresovaných osob, je za pomoci analýzy počtu vyplacených příspěvků na péči.  

 

Zdroj: Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2017 

 

Z tabulky je patrné, že dětí pobírajících příspěvek na péči je nejméně, přesto to však 

není zanedbatelný počet, který navíc neustále stoupá. (Statistická ročenka z oblasti práce 

a sociálních věcí 2015, 2017) Zásadní je ale to, co doplňuje Michalík (2011), který k počtu 

vyplývajícího z tabulky vyplacených příspěvků, připočítává i rodiny, jimž příspěvek na péči 

nebyl přiznán, ale přesto jejich dítě vyžaduje jistý způsob podpory a péče. Tím se dostává na 

zhruba dvojnásobné číslo rodin, které pečují o dítě s jakýmkoliv zdravotním omezením. 

Kuchařová a kol. (2017) ve Zprávě o rodině uvádí, že v roce 2012 bylo v České republice více 

než 67 tisíc nezletilých osob se zdravotním postižením, přičemž 92 % z nich bydlelo s rodiči. 

Hradilková a manželé Klusáčkovi (2017) uvádějí aktualizovaná data z roku 2015, kdy 

odhadovaný počet dětí, s potřebou podpory ve věku od narození do 7 let, tvoří 10 970.  

Důležitým aspektem je rovněž délka pečování, která se s přibývajícím věkem osob, 

o něž se pečuje, zkracuje. Jedinci, jejichž handicap se projevil již v dětství, zpravidla žijí 

s hlavními pečovateli, tedy rodiči, až do svých 29 let. (Kuchařová a kol., 2017) 

Další úskalí skýtající péče o dítě s handicapem, které potřebuje celodenní servis, je 

odchod pečující osoby z práce, resp. odejmutí možnosti zapojit se na trhu práce. Z rodiny se 

Tabulka 1: Počet vyplacených příspěvků na péči podle věku a stupně závislosti v roce 2017 
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rázem stává jednopříjmová, což příspěvek na péči nevyváží. (Matoušek, Palme, Landischová 

2014) V současné době, kdy v roce 2019 došlo ke zvýšení u III. a IV., můžeme v případě 

přiznání IV. stupně hovořit již o jisté náhradě příjmu.  

Přesto jsou stále pomůcky hrazeny pouze v základní výbavě a doplňky je nutné 

dokupovat, stejně tak jako se mění nároky na ubytování. Ať už z pohledu úpravy prostoru 

a zařízení či prostornosti, kdy pro dítě s postižením může být optimální samostatný pokoj 

s kompenzačními pomůckami. (Matoušek, Palme, Landischová 2014) 

 Michalík (2011) uvádí, že vyloučení z pracovního procesu není ztráta jen ekonomická, 

ale i osobnostní z pohledu sebevědomí a sebedůvěry. Zůstane-li tedy jeden z partnerů 

dlouhodobě v roli pečovatele, čímž ztratí kontakt s pracovním trhem, mohou se začít narušovat 

rodinné, ale hlavně partnerské vztahy. A to zpravidla kvůli různému pohledu na hodnotu 

domácí práce a pečování. Hrozí pak, že rozdílnost pohledů na toto téma může vytvářet konflikty 

mezi pečující osobou a ekonomicky aktivním partnerem.    

1.2 Vztahy mezi partnery 

Partnerský subsystém, jenž je základem pro rodinu, hraje ústřední roli v jakékoli 

vývojové fázi životního cyklu rodiny. Zpravidla každý úspěch rodiny se odvíjí od schopnosti 

obou partnerů zvládat konflikty, rozhodovat, plánovat budoucnost rodiny a vzájemně 

uspokojovat potřeby např. jistoty. Tím tvoří dobře fungující vztah a zároveň formují model 

interakce mezi ženou a mužem, který silně ovlivňuje vývoj jejich potomků. (Slaná, Hromková, 

Letovancová 2017) 

Přichází-li do rodiny dítě s handicapem, v mnohých případech to rodinu stmelí, a rodiče 

se zaměří na vytvoření funkčního rodinného prostředí, aby tak naplnily všechny základní 

potřeby dítěte. (Slaná, Hromková, Letovancová 2017) Časem se však z této odhodlané rodiny 

může stát i velmi nestabilní komplex, kdy se sice nerozpadne, ale mezi pečujícími rodiči se 

začnou vytvářet konflikty ohledně adekvátní péče o dítě s postižením. Vzniká tak podivná 

konstelace rolí, kdy ochranářská, zpravidla matka, rozhoduje o péči, zatímco odsunutý kritický, 

častěji otec, není brán v potaz. (Matoušek, Palme a Landischová 2014) 

Proto ani rozpad rodiny není výjimkou, rodiče se často obviňují navzájem a hledají 

viníka, čímž se mezi nimi stupňuje nervozita a spory pak vznikají i ze zdánlivých maličkostí. 

(Zacharová, Římovská, 2014) Zároveň jak popisují Matoušek, Palme a Landischová (2014), 

může dojít k upnutí matky na dítě s handicapem. Ta pak přes celodenní péči nemá na další členy 

rodiny čas ani energii. Proto se pak odsunutý necítí pouze partner, ale zároveň i zdraví 

sourozenci.  
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1.3 Vztah rodičů, dítěte se zdravotním postižením a zdravého sourozence 

Zplodí-li pár dítě s postižením, stává se obětí pocitů viny a selhání v rodičovské roli. 

Jejich reakce na celou situaci je ovlivněna nejen obecnými postoji společnosti, ve které žijí, ale 

také jejich vlastní schopností se vypořádat s reakcemi okolí a to hlavně s těmi negativními. 

S tímto typem odezvy se rodiče setkávají hlavně v případě, kdy je handicap jejich dítěte 

viditelný a zároveň nejasně odůvodnitelný. V těchto situacích je pak riziko, že chování rodičů 

k dítěti s handicapem bude odlišné, až extrémní, než k dítěti zdravému. Můžeme hovořit jak 

o hyperprotektivním přístupu, kdy je o dítě pečováno až nadměrně, tak o odmítání potomka 

s postižením, což může mít výrazný dopad nejen na psychický, ale celkový vývoj dítěte. 

(Vágnerová 2012) 

Vágnerová (2012) popisuje dva extrémní přístupy rodičů, které mají dopad, jak na dítě 

s postižením, tak na jeho zdravé sourozence. 

• Koncentrace pozornosti zaměřena hlavně na dítě s postižením 

Rodiče očekávají od zdravého potomka, že nebude vyžadovat přílišnou pozornost, jeho 

chování bude zralejší, než jakému vývojovému stupni by odpovídalo a jeho psychomotorický 

vývoj půjde vpřed už jen proto, že se nenarodilo bez „zátěže“. Zároveň si rodiče neuvědomují, 

že by zdravého potomka jakkoliv ochuzovali, naopak směřují k jasnému rodinnému cíli, kterým 

je zabezpečit dítě s handicapem. Rodiče často na zdravém potomkovi oceňují bezproblémovost, 

soběstačnost a schopnost upozadit se oproti potřebám handicapovaného sourozence. Současně 

mu jasně vymezují budoucí roli, která obnáší starostlivost o sourozence. Tímto způsobem může 

u zdravých sourozenců docházet k rozvoji různých obranných mechanismů, které mohou 

zahrnovat i negativní chování ve snaze upozornit na sebe. Někdy také upozaděné děti přijímají 

svou předurčenost a roli se snaží co nejlépe naplňovat, čímž dochází k jejich ocenění rodiči a 

to pak saturuje pocit jistoty.  

Naopak sourozencům, kteří nechtějí být upozaděni, může být způsobena újma 

s nežádoucími následky. Zdravý jedinec pak cítí vinu za to, že on je zdravý a závidí 

nadstandardní péči sourozenci, což potvrdila i slovenská výzkumná sonda. V té rodiče těchto 

dětí často uváděli negativní chování zdravého sourozence vůči tomu s handicapem, zároveň se 

projevilo, že rodiče o zdravém potomkovi příliš nevěděli, jelikož jeho problémy upozadili 

s domněnkou, že si je vyřeší sám. (Prevendárová 1998 In: Vágnerová 2012) 
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• Koncentrace pozornosti zaměřena hlavně na zdravého sourozence 

Protěžování zdravého sourozence je zpravidla vyústěním nedostatečného uspokojení 

rodičů ze strany dítěte s postižením. Ti očekávají, že jim zdravý jedinec nahradí strádání 

způsobené komplikacemi s postižením. Tento způsob chování můžeme řadit mezi obranné 

mechanismy, kdy zdravé dítě zvyšuje sebevědomí rodičů a ti jsou tak odolnější a silnější při 

zvládání dalších problémů. Přesto zde hovoříme o větších nárocích, neodpovídajících jeho 

vývojové úrovni, jež jsou na zdravého potomka kladeny. Další rizika, jež se zdravého 

sourozence týkají, jsou spjaty se socializací, rozvojem empatie či identity. Zdravé dítě není 

schopno rozlišovat, kdy je potřeba handicapovanému sourozenci ustoupit a kdy je třeba jej více 

tolerovat. V budoucnu je možné, že si díky tomu vytvoří k sourozenci i nepřátelský vztah, 

jelikož nebude schopný se vypořádat například s negativními poznámkami okolí ohledně 

postižení jeho sourozence vztažené k němu samotnému.  

Větší požadavky na jedno z dětí sice dle Vágnerové (2012) nepřináší mnoho dobrého, 

přesto je ale možné, že se u zdravého potomka podaří podpořit socializační vývoj, rozvoj větší 

tolerance a schopnosti převzít zodpovědnost. Záleží hlavně na rodičích, jak se jim podaří dítě 

s handicapem přijmout, aby nedocházelo k přetěžování nebo upozadění některého 

ze sourozenců. Z toho postoje totiž bude vyplývat nejen vztah samotných sourozenců, ale 

i dalších potomků příchozích do rodinného systému.   

1.4 Proces akceptace dítěte s postižením rodiči 

I přesto, že proces akceptace dítěte s postižením a sled reakcí se podobá jakékoliv 

zátěžové situaci, období, kdy jsou rodiče lékaři konfrontovány s tím, že jejich potomek je 

postižený, je něčím odlišný. Rodiče se v této fázi mohou ocitnout v takzvané krizi rodičovské 

identity, kterou můžeme chápat jako reakci na negativní nebo spíše nejasnou situaci. Té může 

předcházet jisté období nejistoty, kdy např. rodiče vidí fyzické odlišnosti dítěte, ale nemají nic 

potvrzeného lékaři. (Vágnerová 2012) 

Obecně se však dá tvrdit a dokládá to svým dělením i Vágnerová (2012), že změny 

postojů jsou přímo závislé na rychlosti, jakou se rodič zprávu dovídá. Jelikož postoje 

a prožívání se v čase mění, prochází rodič zpravidla těmito fázemi: 

Fáze šoku a popření. Rodiče v tuto chvíli reagují zpravidla strnutím, nemůžou 

skutečnostem uvěřit a nezmůžou se na reakci. Popření je v daný okamžik logickým obranným 

mechanismem, který nastupuje, aby nedošlo k narušení psychické rovnováhy. Zpočátku rodiče 

nechtějí slyšet možnosti podpory a výchovného vedení, jelikož ještě nezpracovali ani samotnou 

skutečnost existence postižení. Až postupem času rodiče začínají tyto informace slyšet. Doba 
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zpracování skutečnosti se může odvíjet také od samotného získání informace od personálu 

nemocnice, kterému může být postup i vyčítán, protože traumatizovaný rodič není emočně 

schopen informaci přijmout.  

Druhá fáze bezmocnosti je specifická tím, že rodič zkrátka neví, co by měl dělat. 

Situace je to pro něj nová a nečekaná, nikdo jej na to nepřipravil, a pokud to zkoušel, rodič jej 

neslyše, protože všichni chceme věřit, že naše dítě bude v pořádku. Rodičům se střídají pocity 

viny s pocity studu a bezmoci. Objevují se i ambivalentní prožitky, jelikož očekávání pomoci 

překrývají obavy z odmítnutí a zavržení vlastní rodinou.  

Se zvýšením aktivit a zájmu o další informace přechází rodiče do fáze postupné 

adaptace a vyrovnání se s problémem. Rodiče se začínají zajímat o to, jak mohlo postižení 

vzniknout, jaká je prognóza, co mohou očekávat, a jak o dítě co nejlépe pečovat. Přesto se ale 

může objevit negativní emoční naladění, které může bránit zpracování informací. Řadíme sem 

projevy smutku ze ztráty představy o narození zdravého potomka, prožitky obav z budoucnosti 

dítěte či projevy hněvu na případného viníka (lékař, osud,…). V této fázi lidé často užívají 

copingové strategie, neboli obranné reakce, které mohou být okolím z racionálního hlediska 

nepochopené, ale mají svůj význam a je nutné o nich hovořit.  

Coping je systém, pomocí kterého je dosahováno nejen rovnováhy v rodinném systému 

a ulehčení organizace, ale také podporuje rozvoj jednotlivých členů. Množství proměnných, 

které ovlivňují zvládání zátěžových situací rodiči, zpracovali Scorgie, Wilgosh a McDonald 

(1998 In: Slaná, Hromková, Letovancová 2017) do následných oblastí: 

• Proměnné na straně rodiny – jedná se soudržnost a odhodlání rodiny zvládat krizové situace 

pomocí rozdělení rolí a zodpovědnosti o její dodržování; 

• Proměnné na straně rodičů – zde hovoříme o kvalitě partnerského vztahu, o schopnostech 

jednotlivců komunikovat, řešit situace, vnímat svou sebehodnotu a plánovat rodinný čas 

i ve vztahu k odpočinku od pečování o dítě s handicapem; 

• Proměnné na straně dítěte – zde je zásadní typ zdravotního postižení, který může mít vliv 

na osobnostní charakteristiku dítěte, z níž vyplývá jeho chování, sociální aktivita či vnitřní 

síla jedince; 

• Vnější proměnné – hovoříme o okolí rodiny, o jeho podpoře ze stran přátel či odborníků, 

o dostupnosti služeb, případně účasti rodin na svépomocných skupinách.   

Pomineme-li proměnné, které do procesu vstupují, copingové strategie cílí především 

na předpokládané příčiny handicapu. Většina rodičů tedy má snahu dítěti vše vynahradit nebo 

popírá závažnost postižení, jelikož se cítí vinna za jeho vznik, což je zdánlivě nesmyslná, ale 
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subjektivně odůvodnitelná reakce. Vina však může být přisuzována i odborníkovi, čili oni jsou 

oběťmi, jelikož situaci nemohli nijak ovlivnit. Volba obranné strategie nebývá náhodná, 

zpravidla jedinec volí tu již osvědčenou, která mu během života pomohla se s těžkou situací 

vyrovnat. Adekvátnost vypořádání se se situací záleží také na věku rodičů, jejich zkušenostech, 

kvalitě partnerského vztahu, osobnostních vlastnostech či příčině a druhu handicapu.  

(Vágnerová 2012) 

Hovoříme-li o strategiích, ty mohou mít dvojí charakter a to pasivní nebo aktivní. 

Pasivním způsobem můžeme nazývat jakýsi únik ze situace, kterou nedokážeme uspokojivě 

řešit. Rodiče se tak mohou chovat nelogicky, situaci popírají či bagatelizují, berou dítě jako 

zdravé a převážně před cizími lidmi zdůrazňují dočasnost či nevýznamnost potíží. Extrémním 

případem může být i odchod rodiče z rodiny či ponechání dítěte v péči pobytových služeb. 

Zatím tendenci bojovat a překonat nepříznivou situaci můžeme nazývat aktivním způsobem, 

kdy rodič začíná hledat informace a pomoc převážně ze stran odborníků a zvýšená aktivita mu 

přináší jakousi úlevu a uspokojení, že dělá něco pro nápravu a urovnání situace. (Vágnerová 

2012) 

Jedním z ochranných mechanismů také může být substituce, kdy rodiče nahrazují své 

neuspokojení z dítěte úspěchy pracovními. Dítě tak může začít stagnovat i v oblastech, ve 

kterých by nemuselo a mělo by potenciál na zlepšení, jelikož rodiče přijmou domněnku, že 

se stavem dítěte nelze nic dělat. Jak už název třetí fáze napovídá, zpravidla rodič po zpracování 

problému začíná hledat řešení. Zatím si nedovede představit, co péče o dítě může obnášet, a jak 

to ovlivní chod celé rodiny. Potřebují proto informace a doporučení ohledně péče a podpory 

dítěte s postižením. 

Čtvrtá přichází fáze smlouvání, kdy si rodič již uvědomuje skutečnost ohledně svého 

dítěte, ale má potřebu vidět zlepšení a vyhlídky toho, že dítě bude běžnou činnost zvládat např. 

za podpory kompenzační pomůcky. (chůze s berlemi atd.) Tento kompromis, který se rodiče 

snaží vytvořit, může být známkou přijetí skutečnosti, která byla dříve naprosto odmítána. 

Zároveň se trauma transformuje na dlouhodobý stres, který je podpořen vyčerpáním z náročné 

péče o dítě. 

Poslední fáze realistického postoje spočívá v akceptaci dítěte s postižením rodiči. Ti 

začínají mít nároky i představy, které lépe odpovídají skutečnosti. K takovému smíření a přijetí 

dítěte však nedochází vždy a postoje rodičů se proměňují v závislosti na vývoji potomka 

s handicapem. Nutno podotknout, že tak, jak rodiče prochází fázemi akceptace dítěte, jsou 
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jejich reakce a chování někdy odkloněny od normy. Důležité je chápat toto chování jako reakci 

na dlouhodobě náročnou situaci, kterou se jim jinak nedaří zvládat. 

Novější dělení fází přináší autorky Slaná, Hromková a Letovancová (2017). Jejich první 

fáze je oznámení diagnózy dítěte, pro kterou jsou charakteristické negativní emoce. Převážně 

pak šok, popírání, deprese, úzkost nebo obviňování. Druhá fáze s názvem přijetí diagnózy a 

akceptování stavu pak stojí hodně na partnerském vztahu, který se tím posílí nebo naopak 

rozpadne. Konečná třetí fáze pak nese název hledání řešení, kde pečující začíná shromažďovat 

informace, kontaktuje odborníky a sociální služby, kteří by mu mohli pomoci.  
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2 Systém sociálních služeb pro rodiny s dítětem s postižením 

Základním dokumentem, který upravuje sociální služby v České republice je Zákon 

č. 108/2006 Sb. – o sociálních službách a ten definuje sociální službu jako „činnost nebo soubor 

činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního 

začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“ (Zákon č. 108/2006, Sb. o sociálních službách, 

§ 3, odst. 1). 

Zamyslíme-li se nad klienty těch služeb, obecně vzato jsou sociální služby poskytovány 

všem osobám společensky znevýhodněným. Nehovoříme tedy pouze o konkrétním příjemci, 

ale i o jeho rodině, na níž má znevýhodnění jejího člena přímé dopady. (Matoušek 2007) 

Budeme-li vycházet ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, dostaneme se 

k základnímu dělení do tří druhů na sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální 

prevence. Pod ně pak spadají konkrétní služby, ze kterých byly pro potřeby diplomové práce, 

vybrány služby využívající převážně rodiny s dítětem s postižením. 

2.1 Sociální poradenství 

Sociální poradenství je bezesporu jednou z prvních služeb, která je vhodná pro rodiny 

s dítětem s postižením.  

V obecné rovině je poradenství uváděno jako vedení jedince profesionálem s využitím 

psychologických poznatků, které jsou významné při získávání informací. (Matoušek a kol. 

2013) 

Dryden (2008) popisuje poradenství jako proces, který má klientovi dopomoci od vlivu 

citové nepohody a zároveň dodává, že způsob, jakým toho poradce s klientem dosáhnou, se 

mimo jiné odráží na odborné orientaci poradce. 

 Rozlišovat můžeme dva typy a to základní a odborné, přičemž oba typy jsou definovány 

Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách: „Základní sociální poradenství poskytuje 

osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Základní 

sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; 

poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. (Zákon č. 108/2006, Sb. 

o sociálních službách, § 37, odst. 2). Odborné sociální poradenství je poskytováno se 

zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, 

manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se 

zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních 

lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, 
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jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. (Zákon č. 108/2006, Sb. o sociálních 

službách, § 37, odst. 3). 

Odborné poradenství, ve vtahu k rodinám s dítětem s postižením, je poskytováno hlavně 

v poradnách pro osoby se zdravotním postižením a v občanských poradnách. (Bačáková 2013) 

2.2 Služby sociální péče 

„Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim 

v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje 

jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb 

sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.“ (Zákon č. 108/2006, Sb. o sociálních službách, 

§ 38). 

Mezi služby sociální péče, které odpovídají této definici a zároveň je využívají rodiny 

s dítětem s postižením, řadíme následující: 

• Osobní asistenci, která napomáhá poskytováním podpory v oblasti péče o vlastní osobu, 

vzdělávání či zprostředkování kontaktu se společností, v přirozeném prostředí; 

• Odlehčovací služby, jež umožňují nezbytný odpočinek pečujícím osobám tím, že je dítěti 

s postižením poskytnuta péče ať už terénní, ambulantní nebo pobytovou formou; 

• Centra denních služeb poskytují dětem s postižením zaměřené na vzdělávací činnosti, 

zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím či rozvoj jejich samostatnosti; 

• Denní a týdenní stacionáře, které poskytují ambulantní či pobytové služby, zaměřené 

např. na rehabilitaci nebo získání a upevnění dovedností ohledně sebeobsluhy. (Bačáková, 

2013) 

2.3 Služby sociální prevence 

„Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu 

se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů 

trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k 

překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením 

nežádoucích společenských jevů.“ (Zákon č. 108/2006, Sb. o sociálních službách, § 53). 

Mezi služby sociální prevence, jež mohou využívat rodiny s dítětem s postižením, řadí 

Bačáková (2013) následující: 
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• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které nabízí sociálně terapeutickou 

podporu rodinám a jejich dětem s ohroženým vývojem; 

• Tlumočnické služby, poskytované osobám se smyslovým handicapem a jejich 

rodinám; 

• Raná péče, jež je zaměřena na podporu rodiny a vývoje dítěte ve věku do sedmi let, 

které je postižené nebo je jeho vývoj ohrožen na základě zdravotního stavu. 

Vzhledem k zaměření diplomové práce na rodiny s dítětem s postižením a důležitosti 

poslední zmíněné služby, se budeme rané péči věnovat podrobněji v následující kapitole. 
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3 Raná péče 

Pojem raná péče lze v prostředí České republiky definovat dvěma způsoby. Prvním je 

to širší pojetí, které označuje intervence ve prospěch dětí s ohroženým vývojem v raném věku 

na pomezí sociálního, školského či zdravotnického resortu. Obecně lze tedy říci, že se může 

jednat o terapii či podporu dětí předškolního věku. Nutno dodat, že přisuzování tohoto významu 

pojmu raná péče, je již v České republice na ústupu a spatřit jej můžeme spíše výjimečně nebo 

ve starší literatuře. (Hradilková a kol. 2016) 

Důkazem nám může být například kapitola nesoucí název raná péče v knize od 

Matouška, Koláčkové a Kodymové (2010). Obsahem kapitoly není popis konkrétní služby, ale 

naopak výčet mnoha služeb, které by měly poskytnout podporu rodinám s dítětem s postižením 

v raném věku. Tato část knihy primárně hovoří o odborném a psychologickém poradenství, 

jelikož autoři kapitoly (Hrušková, Matoušek, Landischová 2010) významně upozorňují na 

zátěž, jenž péče o dítě se zdravotním handicapem znamená.  

V období po „sametové“ revoluci, přesněji do doby, než vyšel Zákon č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách, se u nás také objevoval výraz včasná intervence, kterým byly označovány 

vznikající programy pro děti s postižením. (Hradilková a kol. 2016)  

Lze předpokládat, že ke vzniku termínu včasná intervence, došlo na základě doslovného 

překladu z angličtiny (early intervention), který používá mnoho autorů (Soriano 1998, Pretis 

2010, Van Dijk, Van Gendt, Vink 1999), hovořících o službách obdobných rané péči. A jelikož 

se v tomto období služby teprve utvářely, byl převzat tento překlad jako předloha pro formulaci 

odpovídajícího odborného pojmu. 

Zaměříme-li se na užší pojetí významu tohoto pojmu, dostáváme se k definici skutečné 

a existující služby, jež je vymezena Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  „Raná 

péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a 

rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v 

důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu 

vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.“ (Zákon č. 108/2006, Sb. o sociálních 

službách, § 54, odst. 1). 

Hradilková a kol. (2016) popisují službu, jako určitý soubor podpory pro rodiny a jejich 

děti s postižením. Navíc definici rané péče obohacují o informace ohledně jejího poskytování. 

Služba je zpravidla poskytována v domácím prostředí, kde se cítí bezpečně jak rodina, tak dítě. 

Tento význam služby je již v České republice zavedený a to i díky téměř 20 let trvající snaze 
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neziskových organizací, které službu raná péče začali nabízet a propagovat mezi běžnou i 

odbornou veřejnost. 

Poslední definice, která by měla zaznít, byla vytvořena týmem expertů, kteří se podíleli 

na tvorbě analýzy rané péče pod záštitou Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání 

(Soriano, Kyriazopolou 2010, s. 7). 

„RP je souhrnem péče/služeb určených velmi malým dětem a jejich rodinám na základě 

jejich žádosti v určitém období života dítěte, který zahrnuje veškeré kroky učiněné v případě, že 

dítě potřebuje zvláštní podporu za účelem: 

• Zajistit a podpořit osobní vývoj dítěte; 

• Posílit vlastní schopnosti rodiny; 

• Podpořit sociální inkluzi rodiny a dítěte. 

Na první pohled je patrné, že tato definice není určena konkrétní službě, na druhu stranu 

není ani tak obecná, aby ji bylo možné vyřadit. Hovoří o věku dítěte, poukazuje na nutnost 

aktivity rodiče při zájmu o službu a zároveň vyzdvihuje nutnost podpory vývoje dítěte. Přesto 

by tato definice v českých kruzích pravděpodobně neobstála, a proto byla zařazena až na konec 

kapitoly, jak příklad toho, jak vnímají ranou péči i zahraniční odborníci. 

3.1 Historie rané péče v České republice   

Historie rané péče je v České republice úzce spjata s poradenstvím pro rodiny dětí 

se zrakovým handicapem, jelikož se formovalo nejdříve. Usilovalo se však o rozvoj i dalších 

pracovišť, aby se jejich spoluprací rozvíjel tehdy mladý obor. Vnik a největší rozkvět zažila 

raná péče v 90. letech s rozvojem neziskového sektoru, kdy byla po změně režimu snaha, 

zaplnit prázdný prostor v oblasti individualizované podpory a péče o lidi s postižením. 

Nepopiratelným faktem této skutečnosti je i to, že do roku 2006 byly jediné dvě zákonem 

upravené sociální služby ústav sociální péče a pečovatelská služba. (Hradilková 2015) 

Ze skupiny dobrovolníků se profesionalizovaly v roce 1990 dvě poradny v Praze a jedna 

v Brně. Všechny se zaměřovaly na rodinu s dítětem se zrakovým handicapem a jejich 

zřizovatelem se stala Česká unie nevidomých a slabozrakých (později Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR). (Hradilková 2015) 

Cesta rané péče zdá se nebyla jednoduchá, a přesto se podařilo dojít od spontaneity 

k pravidlům, od ilegality k legalitě, ale také od dobrovolnictví k profesionalitě. Právě 

dobrovolnické počátky sahají do 80. let 20. století, kdy se skupina studentek speciální 

pedagogiky rozhodla, že využije své poznatky z dobrovolnické poradenské práce s rodinami, 



 

22 

 

jež měly dítě se zrakovým postižením. Vznikl tým motivovaných lidí připravených na odbornou 

práci. (Hradilková 2015) 

Je těžké si představit, že sociální služba vzniká tak samovolně, přestože pod taktovkou 

českých odborníků. Ale jelikož nebylo na čem stavět, je vhodné se domnívat, že zakladatelky 

musely čerpat ze zahraničí, kde služba již existovala.  

Prvními průkopníky v rané péči byly totiž Spojené státy americké, kde s myšlenkou 

péče o děti s postižení v raném věku přišli odborníci již v 70. letech 20. století. (Slaná, 

Hromková, Letovancová 2017)  

K samotné koncepci rané péče začalo docházet na základě trendů, zkušeností a podpory 

ze zahraničí. Cílilo se hlavně na sociální začlenění rodiny a poskytování služby v domácím 

prostředí. Rozvinuly se rovněž mezioborové spolupráce mezi odborníky z oblasti sociální 

práce, speciální pedagogiky, zdravotnictví a rodiči. Ti tak byli stavěni na úroveň partnera 

v celém procesu. (Hradilková 2015) 

Postupně vzniklo šest středisek rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým handicapem 

po celé republice. Když jejich provoz začal přesahovat zřizovatelské možnosti Česká unie 

nevidomých a slabozrakých, založily pracovnice jednotlivých poboček Společnost pro ranou 

péči, která provoz středisek převzala a stala se první celorepublikovou organizací, poskytující 

službu raná péče jako svou hlavní činnost. Zároveň začala vznikat i další pracoviště rané péče, 

která se snažila vyhovět požadavkům na podporu rodin dětí s mentálním, sluchovým 

či tělesným postižením. Jedním z prvních bylo středisko Diakonie Českobratrské církve 

evangelické v Praze, které se zaměřovalo na děti s mentálním a kombinovaným postižením. 

S rozšířením služby, které se týkalo jednak dostupnosti po celé republice, tak připojování 

dalších cílových skupin, začala raná péče naplňovat roli prevence umisťování dětí 

s handicapem do institucionální péče. (Hradilková 2015) 

Zdroje, které pracovnice zpočátku formování služby využívaly, byly zpravidla 

zahraniční, ať už se jednalo o literaturu nebo účast na konferencích a stážích. Autorka 

Hradilková (2015) hovoří o obrovské příležitosti a zkušenosti, jíž byla spolupráce s Perkins 

School for the Blind, díky které se mohly pracovnice dostat ke stážím v Americe a odborné 

literatuře. 

S přibývajícím počtem rodin žádajících službu, se začaly zvyšovat hlavně finanční 

nároky na její vedení a samotnou existenci. Po revoluci poskytovalo roční dotace Ministerstvo 

zdravotnictví, následně Ministerstvo práce a sociálních věcí, ke kterému se postupně přidávaly 

finance ze zahraničních později i českých fondů a nadací. (Hradilková 2015) 
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Mezi zásadní, považuje Hradilková (2015) i navázání kontaktu s lékaři, kteří jsou první 

u zjištění diagnózy dítěte. Prvními lékaři nakloněnými ke stimulaci byli někteří oftalmologové, 

jež rozuměli významu zrakové stimulace v raném věku. Ostatní lékaři však ranou péči občas 

vnímali a možná ještě stále vnímají, jako takové „šarlatánství“, které se snaží konkurovat 

lékařské péči. To se pracovnice snažily účastmi na zdravotnických fórech a argumentací měnit.  

Služba již tedy existovala, personálně i odborně byla zajištěna, lékaři a další odborníci 

ji začali vnímat jako smysluplný koncept. Zůstávalo už tedy jen pokusit se ji systémově ukotvit 

zákony a udělat z ní státem řízenou službu.  

Na podnět lékařů se tedy začaly shromažďovat specifika a jednotlivé činnosti s jejich 

minimální kvalitou, z čehož po třech letech vznikly druhové standardy rané péče. Společnost 

pro ranou péči, která to celé zastřešovala, propojovala rovněž rodiče a další odborníky z jiných 

pracovišť až do roku 2003, kdy vznikla Asociace pracovníků v rané péči (později Asociace rané 

péče), která přijala standardy, jež se staly měřítkem kvality a obsahu rané péče. 

V době velkých změn kolem sociálních služeb, jejichž vyústěním byl Zákon 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, se standardizace rané péče zdála jako dobře načasovaný 

proces. Tak došlo k ukotvení rané péče jako sociální služby. (Hradilková 2015) 

3.2 Asociace rané péče 

Jak již bylo řečeno výše v podkapitole o historii rané péče, asociace vznikla v roce 2003, 

jakožto celostátní profesní organizace s původním pojmenováním Asociace pracovníků v rané 

péči. 

Posláním asociace je sdružovat organizace poskytující ranou péči, podporovat je a tím 

prosazovat kultivování oboru. Za své cíle si klade prezentovat služby a obor rané péče, 

podporovat zvyšování kvality poskytovaných služeb, hájit zájmy pracovišť rané péče a jejich 

pracovníků, a také zajišťovat vzdělávání pro pracovníky v rané péči. Členy přijímá na základě 

řádně registrované sociální služby rané péče. Členství je rozděleno do tří stupňů, přičemž každý 

má jiná práva a povinnosti. Členství s garancí kvality je první stupeň. Organizace, která jej 

vlastní má mimo jiné právo volit členy orgánů a být do nich volen a aktivně se podílí na 

uskutečňování cílů. Musí však také platit členské příspěvky, dodržovat stanovy a nepoškozovat 

dobré jméno spolku. Druhý typ členství bez garance kvality, je pro organizace, které zatím 

nesplnily podmínky pro udělení garance, ale přislibují jejich naplnění do pěti let od vstupu. 

Posledním typem je členství čestně, které může být uděleno fyzické osobě, jež se významně 

zasloužila o rozvoj oboru rané péče, na základě návrhů členů asociace. (Asociace rané péče 

2019) 
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3.3 Principy rané péče 

Raná péče a její úspěšnost je do jisté míry závislá na splnění následujících pěti 

podmínek, jež byly definované na základě výzkumné analýzy rané péče v Evropě: (Soriano 

2005)  

• Přístupnost, pod kterou je zahrnuta tvorba systémové koncepce a tím dosažení zajištění 

nároku dítěte s postižením na službu na lokální, regionální i národní úrovni. Dále pak 

dostatečná dostupnost kvalitních informací ohledně služby a v neposlední řadě jasná 

definice cílové skupiny, aby se předešlo odepření služby potřebným dětem a jejich 

rodinám z důvodu nesprávné definice politiky; 

• Blízkost, jež je braná z pohledu dostupnosti nejen geografické, ale také ve vtahu 

k potřebám rodin. Hovoříme tedy o decentralizaci zajišťující dostupnost v místě 

bydliště a respektu k právu na seznámení se službou od počátku zjištění potřeby 

podpory; 

• Finanční dostupnost, aby u klientů, kteří by měli nárok na využívání služby, nezáleželo 

na jejich sociálně-ekonomické situaci. Financování služby by měli zajišťovat veřejné 

zdroje či neziskové organizace; 

• Interdisciplinarita, jež staví na propojení odborníků s rodinami, odborníků z různých 

oborů mezi sebou, kteří by si měli předávat informace a strategie a stabilitě týmu. 

Jelikož časté změny v odborném týmu mohou kazit snahu o kvalitní výsledky;  

• Rozmanitost tykající se propojení zainteresovaných sektorů, kterým je školství, 

zdravotnictví a sociální služby. Každý sektor by měl nést určitou část agendy, za kterou 

by měl zodpovídat, jak po stránce koordinace služeb, tak po stránce finanční. 

Mezi další principy, jež lze považovat za nezbytné pro správné fungování rané péče, 

můžeme řadit požadavky na výkon sociální služby, zformulované Evropskou asociací 

poskytovatelů sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením. Jedná se o tyto: 

• Stejná občanská prává a možnost úplného začlenění do společnosti; 

• Individuální přístup ke každému jednotlivci; 

• Propojení komunit s danou komunitou; 

• Holistický přístup; 

• Služby poskytované vzdělanými odborníky; 

• Respektování sociální sítě osob se zdravotním postižením; 

• Služby založené na multidisciplinární spolupráci; 
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• Poskytnutí bezpečnosti osob, jež potřebují podporu; 

• Dostatek kvalitních informací pro svobodný výběr služby. (Slaná, Hromková, 

Letovancová 2017) 

Za zmínku ovšem stojí i principy, které jsou obsahem druhových standardů kvality 

služby raná péče. Tyto zásady jsou mnohem konkrétnější, než všechny výše zmíněné, přesto se 

v některých oblastech překrývají.  

Staví hlavně na principech důstojnosti, ochrany soukromí klienta, jeho zplnomocnění, 

nezávislosti a práva volby. Až poslední dva principy se zaměřují na multidisciplinaritu 

a poskytování služby v přirozeném prostředí. (Asociace pracovníků v rané péči 2013) 

Je vidět, že principy cílí hodně na klienta a jeho potřeby, od zahraničních autorů 

(Soriano, Kyriazopolou 2005) by se ale dalo inspirovat v oblasti propojení a multidisciplinarity, 

nejen na úrovni regionální, ale i státní (politické).  

Všechny tyto principy a jejich stručná rozpracování by mohly inspirovat nejen 

odborníky v oboru, ale také politiky na státní úrovni k diskuzi ohledně rané péče. Jedním 

z témat by mohlo být například to, zda jsou principy v praxi skutečně naplňovány v celé šíři 

jejich významu.  

3.4 Formy rané péče 

Základní formou je individuální konzultace v rodině, která je výhodná jak pro rodinu, 

tak pro poradce. Rodiče se nemusí s dítětem s postižením, případně jeho sourozenci, nikam 

přepravovat, což by všechny stálo nejen čas a peníze, ale i energii. Poradce tak může reagovat 

na aktuální situaci v rodině, využívat jejich prostor a pomůcky nebo hračky. V domácnosti 

klientské rodiny lze jak pracovat s dítětem s postižením, tak vést rozhovor s rodiči, sourozenci 

či dalšími příbuznými. Dochází rovněž k představení pomůcek a hraček, které si poradkyně do 

rodiny přiváží. V neposlední řadě může probíhat i „diagnostika“ dítěte, kterou je sice lepší 

provádět ve specializované místnosti ve středisku rané péče, ale není-i v možnostech rodiny se 

dostavit, uskutečňuje se u rodiny doma. (Hradilková a kol. 2018) 

Terénnost služby je bezesporu velkou výhodou. Ať už díky již zmíněným důvodům, tak 

ale i ve vztahu k samotné péči o dítě. Pravidelné poskytování podpory a informací pečujícím 

rodičům, může mít vliv na snižování počtu dětí umístěných do pobytové služby. 

Jen od roku 2009 do roku 2018 klesl počet dětí v domovech pro osoby se zdravotním 

postižením o 53%. (Lumos 2018)   
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Vrátíme-li se ale k individuální konzultaci, být na území rodiny profesionální, 

pohotovou a přesto vítanou osobu není jednoduché.  

„Konzultace je předem domluvená a připravená návštěva rodiny poradenským 

pracovníkem v jejím prostředí, ohraničená časem a obsahem, v kterém se mají naplňovat 

potřeby dítěte a rodiny tak, jak je domluvená zakázka a společný plán.“ (Hradilková 2018, 

s. 17) 

Průběh konzultace je vždy jedinečný, záleží na rodině, poradkyni i konkrétní situaci, 

přesto Hradilková (2018) shrnula její základní rysy a průběh do několika bodů: 

• Přivítání se a dotazování na změny a aktuální situaci. Poradce by neměl vypadat 

zvídavě, ale přesto by se v situaci kolem rodiny měl orientovat a být schopen tak 

reagovat na její potřeby; 

• Sdělení časového rozvrhu je důležité pro udržení profesionality. Každá konzultace má 

svůj rámec a ten je nutno dodržovat; 

• Ujasnění obsahu probíhá společně s informací o časovém rozložení. Záleží na rodině, 

čemu a jak dlouho se bude chtít věnovat; 

• Rozhovor s rodiči či sourozenci nebo dalšími příbuznými je nedílnou součástí. Rodič je 

odborníkem na své dítě a komunikace s ním je nezbytná; 

• Práce s dítětem se odvíjí od jeho kondice a nastavení. Rodiče určují způsob a délku 

práce, poradce navrhuje možnosti a druhy pomůcek; 

• Plánování zastřešuje celou spolupráci s rodinou. Poradce by měl být schopen dobře 

vykomunikovat její požadavky a na nich stavět průběh konzultace; 

• Závěrečný rozhovor ukončuje setkání, je zde zásadní zpětná vazba obou stran 

a dohodnutí další konzultace; 

• Rozloučení. 

V druhových standardech kvality, jež byly přijaty Asociací pracovníků v rané péči 

(2013), jsou specifika konzultace více obecná, ale přesto jasná. Celá konzultace staví na 

podpůrném poradenském rozhovoru, který se zaměřuje na poskytování jasných informací 

a aktivizaci klienta. Podporuje se také interakce rodiče s dítětem a obecně vztahy členů rodiny. 

Chvátalová (2001) ve své knize zaznamenala výpověď jedné z maminek, ohledně 

průběhu služby rané péče v rodině. „Pravidelně nás navštěvují v rodině. Pracují s Daníčkem 

doma, tedy v prostředí, které zná. Daníček nesmí cvičit Vojtovu metodu, při tomto cvičení se 

příliš překyseloval. Pracovnice rané péče nás naučily velice šetrnou reflexomasážní metodu, 

která mu evidentně dělá dobře.“ (Chvátalová 2001, s. 38) 
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Doprovod klienta do instituce je další individuální forma, jež raná péče nabízí. 

Poradce je zde oporou rodiči při vyřizování nějaké žádosti nebo zkrátka jako psychická 

podpora. Následovat pak může vypracování odborné zprávy poradcem pro konkrétní odborníky 

či instituce. (Hradilková 2018) 

Nedílnou součástí služby je i setkávání rodičů s odborníky nebo dalšími rodiči. 

Dochází tak ke sdílení zkušeností a informací, proto pořádají střediska rané péče jednodenní 

semináře s odborníky a setkání pro rodiče nebo pak vícedenní pobyty a kurzy pro celé rodiny. 

Tyto zpravidla týdenní setkání se staly nezbytnou součástí služby a snaží se tak vyvážit 

individuální práci s klientskou rodinou. Jedná se o pobyt s ucelenou strukturou, kdy dopoledne 

je věnované práci s rodinami a dětmi s postižením v malých skupinách a odpoledne je pak 

program volnější s možností relaxace na výletech či u bazénu. Zdraví sourozenci mají svůj 

program, kde si užívají volnost bez rodičů. Odborný program je prováděn jak poradkyněmi, tak 

externími odborníky na předem určené téma. Týdenní kurz je vhodný nejen na seznámení 

rodičů s dalšími odborníky, ale hlavně na seznámení rodičů mezi sebou, což bývá stěžejním 

výstupem s kladným hodnocením. (Hradilková 2018) 

„Myslím, že úplně nejvíc mi pomohly pobyty se Střediskem rané péče na Seči – poprvé 

jsme tam byly, když Lucce bylo něco přes tři roky, tenkrát výjimečně i za asistence mého prvního 

manžela. Na Seči jsem si uvědomila, že jsou lidé, kteří mají úplně stejné starosti, někdy dokonce 

i horší.“  (Chvátalová 2001, s. 17) 

„Letos jsme s ranou péčí odjeli na týdenní rodinný pobyt – zúčastnil se i manžel a starší 

syn. Všem se to moc líbilo. Setkali jsme se s dalšími rodinami a přivezli si mnohá povzbuzení.“ 

(Chvátalová 2001, s. 38) 

Takto se k týdenním pobytům vyjádřily dvě matky dětí s postižením. Jejich popis 

potvrzuje, že setkání s jinými rodiči pro ně bylo zásadní. Ten pocit, že v tom člověk není sám, 

může být pro mnohé rodiče velmi důležitý. Zároveň určité uspokojení z toho, že někdo je na 

tom ještě hůř, může působit děsivě, ale vlastně pochopitelně. 

Doplňkové služby, při nichž musí rodina dorazit na pobočku rané péče, můžeme 

souhrnně nazvat ambulantní programy. Pokud má středisko kapacitu, realizuje tyto programy 

se zaměřením na stimulaci zraku, rozvoj komunikace či bazální stimulaci. (Hradilková 2018) 

Telefonická a písemná komunikace je zahrnuta v takzvaných distančních službách, 

které slouží ke komunikaci mezi rodinou a poradcem v době mezi konzultacemi. Poradce může 

mimo jiné rodině zasílat informace o službách nebo pomůckách. (Hradilková 2018) 
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3.5 Kvalita v rané péči 

V České republice se ustálil sociální model rané péče, který lze specifikovat, jako 

„služba pro rodinu, za rodinou, v rodině a komunitě rodiny“. (Hradilková 2018) 

V tomto modelu je kvalita služby hodnocena na základě situace rodiny, zda mají rodiče 

dostatek informací o svém dítěti s postižením, cítí se kompetentní v rozhodování o jeho životě 

a jsou zorientováni v péči o něj. Kontroly spadají do režie inspekce kvality sociální služby a 

probíhají jak na pracovišti, tak přímo v rodině. Následující charakteristiky jsou kontrolovatelné 

právě podle zmíněné inspekce kvality: (Hradilková 2018) 

• Terénní forma garantuje všem rodinám dostupnost služby v jejich přirozeném prostředí; 

• Sociální služba je pro rodinu, poměr mezi zmírňováním dopadů handicapu na dítě a 

na rodinu je vyvážený; 

• Regionální vymezení zahrnuje poskytování služby na srovnatelné úrovni ve všech 

oblastech; 

• Specializace pracoviště a odborníků podle druhu postižení. Napomáhá k větší 

specifikaci a individualizaci služby. Poradce může v konkrétní oblasti obsáhnout 

mnohem více informací; 

• Zastupitelností pracovníků se předchází přetížení poradce a v případě dlouhodobého 

výpadku pracovnice, zajistí rodině kontinuitu spolupráce;  

• Osvěta a depistáže jsou nedílnou součástí činnosti pracoviště, proto, aby se služba 

dostala ke všem a v takovém čase, jež potřebují; 

• Klientské rodiny jsou součástí týmu, jelikož spolupráce vychází právě z jejich potřeb 

a cílů. Zásadní je zpětná vazba od rodičů, kterou se poradkyně snaží zpravidla na závěr 

konzultací získávat; 

• Odborná příprava a vzdělání pracovníků, aby jejich znalosti byly stále aktuální 

a celistvé; 

• Doplnění týmu o externí odborníky, kterými můžou být mimo jiné psychoterapeuti nebo 

logopedi. Záleží na potřebách rodiny a možnostech pracoviště; 

• Dodržování standardů kvality a metodik; 

• Spolupráce se zdravotní péčí je klíčová, jelikož první informaci o rané péči dostávají 

rodiče právě u lékařů. (Hradilková 2018) 

Propojení mezi kvalitou v rané péči a rodiči je zásadní. To oni jsou určitým výstupem 

služby, jejich hodnocení by mělo být důležitým aspektem v procesu hodnocení kvality služby. 
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Chvátalová (2001) ve své knize uvádí několik reakcí rodičů ohledně rané péče, jež se mohou 

dobře navázat na výše zmíněné charakteristiky.  

„Pracovnice rané péče kontaktovaly přímo nás. Pravděpodobně již měly dobré vztahy 

s motolskou nemocnicí,…“ (Chvátalová 2001, s. 16) 

„Jezdili jsme se Zdeňkem do Motola, kde nám řekli, že s jeho postižením nejde nic dělat 

a zřejmě o nás řekli Středisku rané péče, protože ti se nám sami ozvali.“ (Chvátalová 2001, s. 

24) 

Z obou reakcí vyplývá, že poradkyně si k rodině našly cestu díky dobrým vztahům, 

které si v pražské nemocnici vytvořily s lékaři. Lze předpokládat, že tito lékaři byli v té době 

jedni z prvních, kteří o rané péči aktivně informovali.  

Zatímco dnes, přesto, že ranou péči využívá pouze třetina z rodin, které by na ni měly 

nárok, více jak 60 % z nich získalo informaci ve zdravotnictví. Nejvíce (72 %) odkazují lékaři 

na službu rodiny s dítětem se zrakovým postižením. (Hradilková, Klusáčková, Klusáček 2017) 

Autorky Soriano a Kyriazopolou s týmem odborníků pod záštitou Evropské agentury 

pro rozvoj speciálního vzdělávání (2010) navrhly šest doporučení pro zajištění kvality, 

efektivních způsobů její evaluace a rovné standardy služby. 

První doporučení se týká vytvoření evaluačních standardů pro oblast zdravotnictví, 

vzdělávání a sociálních služeb s jasnou definicí toho, co je potřeba zjistit, a jak do procesu 

co nejlépe zapojit klientské rodiny. 

Druhé doporučení poukazuje na nutnost lepšího plánování služeb. Odpovědní činitelé 

by měli mít přehled o tom, zda nabídka služeb pokrývá poptávku a k tomu celému by měl 

sloužit národní shromažďovací systém. 

Dalším doporučením je cíleno na kontinuitu služeb od narození do dospělosti dítěte a to 

i v případě, že dojde ke změně poskytovatele. 

Vyvinutí monitorovacího mechanismu je doporučením číslo čtyři. Systém by měl 

vyhodnocovat rozvoj služeb. 

Páté doporučení, jež autorky považují za prioritu, je rozvoj odborných kompetencí 

pracovníků. Zde řadíme kromě odborného vzdělávání také vzájemné učení a předávání 

informací mezi odborníky a rodinami. 

Poslední doporučení se týká rozvoje multidisciplinární spolupráce. Její výhody by měly 

být prezentovány na všech úrovních systému.  

Zároveň byla zdůrazněna potřeba zajistit vhodné postupy pro hodnocení kvality 

a pokroku. Jedním z nich by mohlo být zajištění sdělovacího prostředku pro šíření osvědčených 
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postupů. Dále by se mělo zaměřit na výsledky u dětí a rodin a pomocí nich usilovat o změnu 

postojů a praxe. V neposlední řadě by měly být vytvořeny mechanismy pro hodnocení služby 

a tím získány podklady pro hodnocení kvality služby. Tyto výsledky by měly být systematiky 

předávány mezi běžnou i odbornou veřejnost. (Soriano, Kyriazopolou 2010) 

Při srovnání zmíněných charakteristik a doporučení vyplývá jasná zpráva. Nadnárodní 

organizace začínají více vnímat potřebu různých sdělovacích a hodnotících prostředků, skrze 

které by se dalo dostat k názorům primárních uživatelů, kterými jsou rodiny s dítětem 

s postižením. Dále je kladen velký důraz na mezidisciplinární spolupráci a to nejen tu 

vnitrostátní, ale i mezi jednotlivými státy. Celosvětové předávání dobré praxe může být jedním 

ze zásadních kroků na podporu rozvoje oboru raná péče.  

Podobnou myšlenku měl zřejmě i Pretis (2010), který se zaměřil na otázku vývoje 

standardů kvality rané péče v rámci Evropské unie. Autor zdůrazňuje, že vytvoření 

normativních standardů z hlediska požadavků a norem není vzhledem k rozmanitosti systémů 

v Evropě úplně možné. To se však netýká standardů operativního výkonu služby. Pět principů 

od Soriano (podkapitola 3.3 Principy rané péče) sice považuje za určité stavební kameny na 

sociálně-politické úrovni, ale zároveň dodává, že problematika standardů v rámci operativní 

úrovně služeb je stále otevřena.  

Tyto standardy dle Pretise (2010) nelze definovat pouze jako soubor pravidel, musí být 

navázány na několik různých úrovní. Mezi ně patří:  

• Koncepční úroveň systému, která zahrnuje právní základ rané péče nebo definice 

klíčových pojmů; 

• Strukturální úroveň, která zahrnuje smluvní základ poskytování služby nebo požadavky 

na odborné vzdělání, vybavení organizace; 

• Úroveň procesů, jež zahrnuje veškerou spolupráci s klientskou rodinou (zahájení 

spolupráce, průběh a ukončení); 

• Úroveň výsledků, jež zdůrazňuje význam prevence, kterou služba zajišťuje; 

• Úroveň měření a hodnocení důsledků, které vyzdvihují nutnost vracet se k rodinám, jež 

službou prošly a probírat s nimi dopady využívání služby na jejich život. 

Navázání na tyto úrovně při dialogu mezi klíčovými aktéry v oblasti rané péče (rodiče, 

odborníci, …) lze považovat za počáteční stádium tvorby standardů služby raná péče 

pro Evropskou unii. Zavedením těchto standardů by bylo možné optimalizovat službu 

ve všech státech Evropské unie. 
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3.6 Optimální model rané péče 

Tento model popisuje službu při optimálním zajištění financí, personálu a materiálu. 

Popis optimální služby se dá rozdělit na dvě části, a sice na službu z hlediska pracoviště 

a z hlediska klientské rodiny. (Asociace pracovníků v rané péči 2013) 

Základním systémem pro fungování pracoviště je tým zaměstnanců. V jeho čele stojí 

vedoucí, ten řídí chod střediska. Koordinuje všechny aktivity, řeší dotace, projekty, strategicky 

plánuje, řídí personální agendu (přijímá, hodnotí a kontroluje zaměstnance), hodnotí službu, 

zajišťuje vzdělávání, supervizi a v neposlední řadě se podílí na tvorbě standardů, metodik či 

vnitřních pravidel. Pracovník, který uskutečňuje přímou péči, je poradce rané péče. Ten 

v rámci plného úvazku spolupracuje s 20 – 25 rodinami a v průměru absolvuje cca 12 

konzultací měsíčně o délce 1,5 – 2 hodiny. Práce poradce se dá rozdělit na přímou a nepřímou 

činnost pro klienta. Dále pak rozlišujeme práci pro středisko, kam řadíme mimo jiné provozní 

porady, správu knihovny či webových stránek nebo týmové supervize. Poslední oblast lze 

nazvat vzdělávání, kam zahrnujeme nejen povinné vzdělávání, které je stanovené Zákonem č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách, ale také to doplňkové, ke kterému motivuje zpravidla 

zaměstnavatel. (Asociace pracovníků v rané péči 2013) Podrobněji je tématu poradce rané péče 

věnována následující kapitola se stejnojmenným názvem. 

Koordinátor je ten, kdo nejčastěji shromažďuje podklady pro různé projekty, výkazy, 

řeší formální stránku porad, tvoří z nich zápisy, koordinuje dobrovolníky nebo studenty 

a zároveň ví o jednotlivých zaměstnancích, kde se právě nachází a co dělají (zpravidla pomocí 

elektronického kalendáře). Dále také řeší chod střediska, jeho technické možnosti, spravuje 

chod aut, dělá inventury majetku, koordinuje úklid, tvoří adresáře klientů, sponzorů a podílí se 

na aktualizaci technických směrnic. (Asociace pracovníků v rané péči 2013) 

Druhá část popisu hovoří o službě z hlediska klientské rodiny. Pracoviště sdružená 

v Asociaci rané péče, vytvořila následující tabulku, která znázorňuje průměrnou délku aktivit, 

které se u rodiny uskuteční v rámci služby za měsíc a za rok. (Asociace pracovníků v rané péči 

2013) 
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 Tabulka 2: Čerpání činností rané péče klientskou rodinou 

 

 Zdroj: Asociace pracovníků v rané péči 2013 

 

Data vyplývající z tabulky jasně ukazují zajímavý fakt. Čas strávený na konzultaci 

téměř vyvažuje čas na dopravu na ní. Delší dojezdnost může ovlivňovat hned několik faktorů. 

Malý počet poboček a detašovaných pracovišť nebo velká rozloha kraje, kterou musí poradci 

obsáhnout. To jsou jedni z možných viníků. Zvýšit tedy počet poboček rané péče a tím zkrátit 

dojezdy do rodin, by mohlo být jedním z témat na úroveň politických debat. 

Tématice poradce rané péče a jeho specifika se budeme podrobněji věnovat 

v následující kapitole. 
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4 Poradce rané péče 

V širším slova smyslu můžeme poradce rané péče definovat zkrátka jako poradce, který 

by měl vlastnit určitý základ, jež lze využít téměř v jakékoliv sociální službě. Zatím co poradce 

rané péče v tom užším smyslu, je konkrétní popis dané pozice obsahující jasná specifika a 

předpoklady, kterými by měl dotyčný disponovat.  

Dryden (2008) přichází s tím, že každý, jež se rozhodne pro povolání poradce, vnáší do 

své práce určité postoje, nastavení. Poradce z jejího pohledu, je však osoba poskytující 

psychoterapeutické poradenství, ale ve své podstatě, se její nároky na poradce v lecčem shodují 

s těmi na poradce rané péče. Hovoří hlavně o nastavení samotného poradce, jako základním 

faktoru. Staví na utváření vztahu, respektování, naslouchání a přijímání bez podmínek.  

Podobně definuje poradce i Rogers (in Matoušek a kol. 2013), který tvrdí, že poradce 

musí být otevřený a přístupný, aby klienti vnímali jeho pozitivní nastavení k nim. Poradce by 

neměl skrývat pocity a být neupřímný, aby nebyl pro klienta nečitelný díky rozporu jeho 

verbálního a neverbálního projevu. Zároveň by však měl mít dobře rozvinutou empatii, aby se 

dokázal vcítit do situace a přesto stát mimo ní. 

V přijímání klienta bez podmínek, se shodují oba zde zmínění autoři a je to logické, 

jelikož poradenství staví na vytvoření vztahu, k čemuž nedojde, bude-li klient cítit nedůvěru.  

Hovoříme-li stále o poradci v širším slova smyslu, myslíme tím odborně kvalifikovanou 

osobu. Nerozlišujeme na základě pohlaví, jelikož muži i ženy mají stejné terapeutické výsledky 

a zároveň zde platí, že každý kompetentní poradce vlastní jisté povahové rysy připisované 

zpravidla opačnému pohlaví. Jako je například emotivnost u žen a racionální rozhodování u 

mužů. Správný poradce by měl mít od každého část.  (Matoušek a kol. 2013) 

Matoušek a kol. (2013) také hovoří o stupňujícím se nároku na poradce, který by měl 

být více všestranný, ovládat široké spektrum metod a technik a díky tomu mít možnost pomoci 

ve více oblastech. Zároveň by poradce měl znát sám sebe, aby byl schopen oddělit dva pohledy, 

a sice bod, kde je poradce a kde právě začíná klient. Tyto pohledy by se neměly překrývat, jinak 

se totiž snižuje efektivita pomoci. Předcházet se tomu dá tak, že získává poradce informace o 

vlastním vývoji, což je složitý proces. Neustále sám sebe vnímat, pozorovat změny a jejich 

směr. Daří-li se to, rozšiřuje si poradce okruh znalostí, vnímá své nedostatky a na nich pracuje, 

čímž se stává prospěšnějším pro větší počet potenciálních klientů.  

Tento všestranný nárok by se dal přirovnat k nároku na poradce rané péče, který by měl 

mít znalosti z vývoje dítěte, možností jeho rozvoje, vedení rozhovoru, krizové intervence a 

porozumění různým specifikům postižení.  (Gaudková a kol. 2015) 
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Poradce, který chce dosahovat odborných úspěchů ve své práci, musí mít kvalitní 

teoretický základ poskytnutý vzděláním. (Matoušek a kol. 2013) 

Tak jak je v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definovaný porce rané péče, 

je definovaný každý sociální pracovník, protože právě ten je oprávněn být na tuto pozici 

zařazen. 

„Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně 

řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně 

právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné 

činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování 

krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce 

a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb.“ (Zákon č. 108/2006, Sb. o sociálních 

službách, § 109). 

Z definice předpokladů pro výkon práce, která je v Zákoně č. 108/2006, Sb. o sociálních 

službách rovněž obsažena vyplývá, že základem je vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání 

v oborech sociální práce, sociální pedagogiky, speciální pedagogiky či sociálně právní činnosti.  

 Zaměříme-li se na poradce v tom užším slova smyslu, objevíme povolání, jež balancuje 

na pomezí několika oborů. Jak již v této kapitole bylo řečeno, nárok na poradce je vysoký, 

jelikož musí při práci s rodinou propojovat znalosti mnoha vědních oborů, mezi které řadíme 

sociální práci, speciální pedagogiku či psychologii. Pro porozumění určitým typům postižení 

jsou nezbytné i základy z medicínských oborů. (Asociace rané péče, 2018) 

4.1 Postoje a osobnostní výbava poradce rané péče 

Jako hlavní postoj lze označit respektující přístup a tolerance ke každému bez ohledu na 

jeho specifika. Poradce by měl rovněž projevit empatii, ale zároveň by měl udržovat s klientem 

profesionální vztah. Poradce by měl mít ochotu pracovat pod supervizí a respekt k dalším 

členům týmu. Záležet by mu mělo také na rozvoji organizace a samotného oboru. Základní by 

také měla být ochota se dále vzdělávat a to převážně v oblasti aktuálních trendů ohledně 

podpory rodiny a vývoje dítěte s postižením. (Asociace rané péče 2018) 

Co se týče určitých osobnostních kvalit, jež výkon pozice předpokládá, měl by poradce 

rané péče být samostatný, ale ochotný spolupracovat a neustále se vzdělávat. (Gaudková a kol. 

2015) 

Hradilková a kol. (2018) doplňuje do osobnostních charakteristik ještě schopnost 

partnerství, pochopení a ocenění, jít příkladem, nepřinášet nevyžádané rady, být diskrétní 

a srozumitelný. 
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4.2 Znalosti poradce rané péče 

Znalosti lze rozdělit do oblastí podle oborů, jež jsou pro výkon zásadní. Jejich dělení 

vytvořila Asociace rané péče (2018). 

Znalosti z oblasti sociální práce obsahují hlavně základní a odborné poradenství 

v oblasti systému státní sociální podpory, další finanční podpory pro rodiny s dítětem 

s postižením (nadace), systému sociálních služeb, vzdělávacích zařízení a jejich legislativní 

rámce. 

V oblasti speciální pedagogiky se cílí hlavně na příčiny a projevy nejčastějších diagnóz 

spadajících do konkrétní cílové skupiny organizace. Na metody práce s dítětem vedoucí ke 

snížení důsledků daného postižení a na speciální pomůcky a jejich využití. 

Vývojové zákonitosti dítěte spadají do oblasti psychologie, kde je nutné zaměřit se i na 

krizi a možnosti její podpory. Nezbytná je i orientace v potřebách klientských rodin. 

Hradilková a kol. (2018) rovněž dodává, že důležité je získání a následné předávání 

znalostí o intuitivním rodičovství.  

Intuitivní rodičovství označuje chování, které podporuje naplňování psychických potřeb 

u malého dítěte a bylo vymezeno na základě mnoha videozáznamů interakcí rodiče s dítětem. 

Nedostatečná podpora dítěte při interakcích s rodičem může vyústit až v poruchy chování. 

(Dittrichová, 2008) 

Výsledkem práce poradce, by měl být také nezávislý rodič, který si umí poradit sám. 

Toho poradce docílí za pomoci znalostí v oblasti podpory rodiny jako celku a v oblasti 

uschopňování rodičů. Neméně důležitá je pak znalost samotné služby, metodiky procesů 

a kritérií kvality. 

Záleží ovšem nejen na získaných znalostech, ale na jejich předávání a uplatňování. 

4.3 Dovednosti poradce rané péče 

Mezi základní dovednosti lze řadit vedení strukturovaného rozhovoru, který vede 

k vytvoření dobrého vztahu s klientem a na základě toho ke stanovenému cíli. (Asociace rané 

péče 2018) 

 Aby pracovník dobře rozpoznával potřeby klienta, měl by dobře naslouchat, proto aby 

zachytil, co klient říká a to přímo i nepřímo. Pomocí aktivního naslouchání poradce motivuje 

klienta k dalšímu zapojení v rozhovoru. (Matoušek a kol. 2013) 

Aktivní naslouchání je dovednost, která motivuje mluvčího v pokračování pomocí 

technik, kterými jsou reflektování, parafrázování objasňování a shrnování. Mluvčí si totiž při 

nedostatku odezvy od naslouchajícího může myslet, že nebyl správně pochopen a jeho aktivita 
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v rozhovoru tím může klesat. Při naslouchání se nemusí vždy jednat pouze o obsahové 

pochopení, důležitá může být i emoční stránka sdělení. Technika reflektování zrcadlí city, které 

dotyčný vyjádřil, což mu může poskytnout jiný úhel pohledu na sdělovanou situaci. Pomocí 

sumarizace pak naslouchající shrnuje reflexe na více témat, které v rozhovoru zazněly. 

(Matoušek a kol. 2013) 

Při práci s dítětem jsou nezbytnými dovednostmi vhodné reakce na dítě s ohledem na 

jeho individuální potřeby, stanovení vývojové úrovně na základě jeho pozorování při hře 

a navržení odpovídajícího programu podpory rozvoje dítěte. (Asociace rané péče 2018) 

Poradce by měl rovněž zvládnout nabídnout přiměřenou intervenci v přiměřený čas, ať 

už se jedná o informaci nebo nápad. Samotné získávání, zpracování a uchování informací je 

důležitá dovednost, od které se může odrážet kvalita dokumentace o klientech a její 

archivování. Mezi další dovednosti řadíme komunikaci s různými subjekty v prospěch rodiny, 

samostatné řízení své práce a času, spolupráce s týmem a dalšími odborníky a prezentace služby 

na veřejnosti. (Asociace rané péče 2018) 

Jedna z posledních, ale neméně důležitá dovednost, je řízení vozidla. To by měla 

poradkyně ovládat bez problémů, vzhledem k terénnosti služby. Vždy tomu tak ale nebylo 

a poradkyně jezdily na konzultace také pouze veřejnými dopravními prostředky. „Jako 

poradkyně bez řidičáku jsem tam jela na dva dny, každý den dvě rodiny, naplánované spoje, 

autobusy a dojezdy na minutu.“ (Hradilková a kol. 2018, s. 18) 

Další poradkyně popisuje své bohaté zkušenosti, které s různorodou přepravou na 

konzultace má. „Na konzultaci do rodiny jsem jela vlakem, vlastním autem, služebním autem, 

taxíkem, autobusem, stopem, policejním autem, sanitkou, na kole, na motorce jako 

spolujezdkyně, jednou nás vytahoval z polní cesty traktor.“ (Hradilková a kol. 2018, s. 140) 

4.4 Náplň práce poradce rané péče 

Poradce rané péče je organizátorem podpory a intervence v rodině s dítětem 

s postižením. Poradce intervenci plánuje, vede a hodnotí. Následující obrázek znázorňuje snahu 

o propojení všech specifik práce poradce tak, aby vznikl jeden funkční celek. (Šándorová, 

Faltová 2015) 
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Obrázek 1: Syntéza pracovních specifik poradce rané péče 

 

Zdroj: Šándorová, Faltová 2015 

 

Humanitní činnosti představují již zmíněnou přímou a nepřímou práci pro klienta. 

Přímá práce zahrnuje konzultace v rodině, doprovázení klienta, konzultace v zařízení, případně 

také ambulantní konzultace, pokud je středisko vzhledem ke kapacitě nabízí. Při konzultaci 

v rodině nebo v zařízení poradce vede strukturovaný rozhovor, hodnotí vývoj dítěte, poskytuje 

instrukce k podpoře vývoje dítěte, zprostředkovává kompenzační pomůcky, u rodičů posiluje 

jejich rodičovské kompetence a dovednosti, zajišťuje psychosociální podporu formou aktivního 

naslouchání a hodnotí průběh konzultace. (Asociace pracovníků v rané péči 2013) 

Do nepřímé práce spadá účast na poradách, supervizích, činnost spojená se zvyšováním 

kvalifikace, účast na akcích spojených s osvětou či prezentací organizace, oboru. (Šándorová, 

Faltová 2015)  

Přímé a nepřímé pracovní aktivity se navzájem doplňují. Kvalitně odvedené konzultace 

by měly korespondovat s aktivní účastí na osvětových akcích, kde je prostor pro prezentaci 

služby.   

Do technických činností řadí Šandorová a Faltová (2015) zejména administrativní 

činnost, která obsahuje zaznamenávání konzultací, vstupní a výstupní záznamy o klientech, 

zprávy ve prospěch rodiny pro další odborníky či evidenci zapůjčených a vrácených pomůcek. 

Dále sem také řadí činnosti spojené s dopravou na konzultace a v neposlední řadě i péči 

o pomůcky pomocí vhodného způsobu desinfikování či umístění na vyhrazené místo 

v organizaci. 
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Koncepční činnosti jsou provázány hlavně se systémem. Staví na prosazování 

legislativních změn, na vytváření systémové podpory pro jednotlivé cílové skupiny rané péče 

na všech úrovních. Nezbytná je také spolupráce s dalšími odborníky, organizacemi.  

Dělení jednotlivých aktivit poradce jsou různá, Asociace pracovníků v rané péči (2013) 

zařadila výše zmíněné technické činnosti do nepřímé práce pro klienta.  

Finální výsledek je však stejný, činnosti se ve velkém množství shodují, což nás může 

opravňovat k myšlence, že specifika práce poradce jsou velmi dobře ustálena a poradce rané 

péče je na základě dobré praxe středisek vhodně specifikovaný. 
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5 Profesiografie 

Profesiografie neboli analýza profese je systém odborných úkonů, které mají za úkol 

shromažďovat a analyzovat pracovní činnost, jež je navázána na odborné a osobnostní 

předpoklady. Tyto předpoklady jsou pak klíčové pro výkon funkcí a rolí vztahujících se 

k jednotlivým profesím.  Kromě popisu jednotlivých činností je také nezbytné popsat jejich 

obsah, požadavky na výkon, systém osobnostních předpokladů a znalostí. (Göbelová, Seberová 

2012) 

Štikar (2003) popisuje profesiografii jako metodu, která shromažďuje údaje nejen 

o pracovní činnosti, ale i o pracovníkovi jako takovém, jež konkrétní povolání vykonává. Podle 

účelu pak rozdělují profesiogramy, jakožto výsledky profesiografie, do tří základních typů: 

• Profesiogramy určené pro profesionální informaci by měly být stručné a jasné; 

• Profesiogramy určené pro profesionální poradenství a pro rozmisťování pracovníků do 

různých profesí a pozic; 

• Profesiogramy určené pro racionalizační zásahy uvnitř profese (úprava prostředí, výběr 

pracovníků na pozici). 

Jedním z dalších kritérii pro kategorizaci profesiogramů může být detailnost analýzy, 

jež klade důraz na zjištění profesních komponent. V tomto kontextu hovoříme o komplexní 

a minimalistické verzi profesiogramu. Verze minimalistická je prakticky výběr jednoho či více 

komponentů z komplexní verze. Zatímco detailnější verze komplexního profesiogramu se 

neobejde bez multidisciplinárního zapojení psychologů při diagnostice osobnostních 

předpokladů.  

Jako osnova pro vypracování profesiogramu bylo pro účely této diplomové práce 

zvoleno Burešovo schéma (1981 In: Štikar a kol. 2003), které je přehledné a ucelené. 

(7 Profesiogram poradce rané péče) 
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6 Výzkumné šetření 

Tato kapitola se věnuje cíli šetření, výzkumným otázkám, stanovení hypotéz a popisu 

zkoumaného vzorku. Nechybí zde popis metod a zkoumaného vzorku vybraných pro 

zpracování profesiogramu,výsledky setření a následná konstrukce vzdělávacího programu pro 

poradce rané péče.  

6.1 Cíl šetření, výzkumné otázky, stanovení hypotéz 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit konstrukt vzdělávacího programu, který by 

byl podpůrným řešením pro začínající poradce na základě sestavení profesiogramu za pomoci 

čtyř metod sběru dat. 

Získané výsledky by zároveň měly poskytnout dostatečné odpovědi na výzkumné 

otázky, které cílí hlavně na dovednosti a kompetence, jež vedou ke zvládání pozice poradce 

rané péče.  

 

Hlavní výzkumná otázka: 

1)  Mají začínající poradci rané péče dostatečné dovednosti a kompetence pro výkon 

pozice poradce rané péče? 

Dílčí výzkumné otázky: 

2) Jsou začínající poradci dostatečně vybaveni na zvládání psychické zátěže při výkonu 

jejich profese? 

3) Zvládají začínající poradci rané péče náročné situace, jež se objevují při výkonu jejich 

profese?  

4) Mají začínající poradci rané péče dostatečnou podporu ze strany vedení pro výkon jejich 

profese?  

Formulace výzkumných hypotéz: 

H1: Začínající poradci rané péče nemají dostatečné dovednosti pro výkon jejich profese. 

H2: Začínající poradci rané péče nemají dostatečné kompetence pro výkon jejich profese. 

H3: Začínající poradci rané péče nejsou pro zvládání psychické zátěže dostatečně vybaveni. 

H4: Začínající poradci rané péče nejsou dostatečně supervidováni. 

H5: Začínající poradci rané péče jsou vedením organizace dostatečně motivovaní k dalšímu 

vzdělávání.  
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H6: Začínající poradci rané péče nezvládají náročné situace, které se objevují při výkonu jejich 

povolání. 

6.2 Popis zkoumaného vzorku 

Pro účely výzkumu k této diplomové práci byli vybráni zaměstnanci Společnosti pro 

ranou péči a to konkrétně poradkyně rané péče a ředitelka pobočky. 

 Výběr poradkyň byl specifický, na základě metod, jež byly využity. Při dotazníkovém 

šetření byly osloveny poradkyně, jež byly na pozici poradce méně než rok a půl, pro potřeby 

práce byly tyto zaměstnankyně označeny jako „začínající poradkyně“. Pro rozhovor byla 

vybrána vedoucí jedné ze sedmi poboček, které tvoří Společnost pro ranou péči. Pro další dvě 

metody byly osloveny poradkyně rané péče, které svojí profesi vykonávají déle než rok a půl.  

K rozdělení respondentů na začínající a řekněme pokročilé poradkyně došlo z důvodu 

snahy dosáhnout stanoveného cíle, tedy vytvoření konstruktu vzdělávacího programu. Bylo 

tedy nezbytné, zjistit s jakými dovednostmi, kompetencemi a psychickou připraveností vstupují 

do procesu výkonu pozice a s jakými naopak ne, aby konstrukt odpovídal potřebám začínajících 

poradců.  

Naopak u metod časového snímku dne a metody kritických událostí, bylo žádoucí využít 

již pokročilé pracovnice, aby nedocházelo ke zkreslení údajů ohledně pracovního procesu 

poradce rané péče.  

6.3 Aplikované metody 

Jako výzkumné metody byly zvoleny dotazník, který byl určený začínajícím poradcům, 

jež byly na své pozici v době výzkumu méně než rok a půl a časový snímek dne poradců rané 

péče, jež byly na pozici v době výzkumu více než rok a půl.  

Metody, jež byly vybrány z důvodu doplnění informací, byly rozhovor s ředitelkou 

jedné z poboček služby raná péče a metoda kritických událostí, jež dokresluje převážně 

psychickou náročnost profese. 

Sběr dat 

 Reichel (2009) upozorňuje, že jedním z významných prvků podporujících kvalitu 

u kvalitativního zkoumání je triangulace, která slouží jako metafora pro vzájemnou validizaci 

dat.  

Při tomto výzkumu byla použita datová triangulace (začínající poradce, pokročilý poradce, 

vedoucí pracovník) a metodologická triangulace (rozhovor, časový snímek dne, metoda 

kritických událostí), aby byla zajištěna validita výzkumu.  
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6.3.1 Dotazník 

Z důvodu zachování anonymity byla k realizaci dotazníkového šetření využita webová 

aplikace http://www.mojeanketa.cz. Odkaz na dotazník byl zaslán všem vedoucím 

pracovníkům jednotlivých poboček Společnosti pro ranou péči s průvodním dopisem, ve 

kterém bylo zdůrazněno zaměření na poradce, jež jsou v praxi kratší dobu než rok a půl. Při 

vstupu do webové aplikace byli respondenti seznámeni s cílem práce, požádáni o co 

nejpřesnější vyplnění a informováni o způsobu zajištění anonymity. 

Dotazník obsahoval celkově 24 otázek, z toho 2 otázky byly socio-demografické 

povahy, 15 uzavřených otázek s možností výběru ano/ne, 4 otázky s více možnostmi a více 

možnými odpověďmi, 2 otázky s více možnostmi a jednou možnou odpovědí a 1 otevřená 

otázka.  

Otázky si kladly za cíl zjistit profesní i psychickou náročnost pozice, nároky na 

dovednosti a znalosti. Zároveň si pomocí analýzy odpovědí budeme schopni odpovědět na 

výzkumné otázky a podložit či vyvrátit stanovené hypotézy. 

Dle vedoucích jednotlivých poboček bylo v době výzkumu ve všech pobočkách 

Společnosti pro ranou péči celkem 16 začínajících poradkyň, které vykonávaly profesi méně 

než rok a půl. Počet respondentů je nižší vzhledem ke specifikům, která byla na respondenty 

kladena. Podařilo se však získat odpovědi všech poradkyň, což znamená, že návratnost 

dotazníku byla 100%.  

6.3.2 Časový snímek dne  

Analýza pracovní doby je významná pro zjištění struktury i významu jednotlivých 

činností. Dokládá také, že pracovní činnost lze rozkládat na úkony i podúkony. Žádat 

pracovníky, aby odhadovaly čas, který konkrétní činnosti věnují, je zavádějící. Proto je 

využíváno denních snímků, které zaznamenávají podíl a sled činností ve stanovených 

kategoriích pro určitou dobu. Jejich zaznamenávání je nejpřesnější za účasti pozorovatelů. 

(Vůjtěch 2002) 

Model časového snímku dne pro potřeby této diplomové práce byl zpracován na základě 

pracovní náplně poradce rané péče, jež specifikovaly Asociace pracovníků v rané péči (2013) 

ve svém optimálním modelu služby a autorky Šándorová a Faltová (2015). Osmi hodinová 

pracovní doba v rámci jednoho pracovního dne byla rozčleněna na úseky po 15 minutách. 

Celkem bylo osloveno 5 respondentů k zaznamenání jednoho pracovního dne, čili byla 

respektována 40 hodinová pracovní doba, jež je zákoníkem práce stanovena. Obědová pauza 

byla zaznamenávána též, jelikož vzhledem k terénnosti služby, nebyla vždy dodržena délka 30 
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minut. Na celkové výsledky to bude mít vliv pouze ve vztahu ke zbylému času na činnosti 

přímo spojené s výkonem pracovní pozice.  

Vzhledem k doporučením Vůjtěcha (2002) byl záznamu snímku dne přítomen 

pozorovatel, jež si vedl záznamy s detailnějším popis jednotlivých aktivit v rámci vybraných 

kategorií, jež se zaznamenávaly. Z důvodu časové náročnosti této metody, bylo zpracováno 

pouze 5 časových snímků dne. 

6.3.3 Rozhovor 

Jednou z doplňkových metod pro dokreslení výsledků z dotazníků a časových snímků 

dne byl zvolen polostrukturovaný rozhovor s jednou z ředitelek střediska Společnosti pro ranou 

péči. Otázky byly cíleny na výkon práce poradce rané péče a to jak na její obsah, tak na 

psychickou náročnost, dále pak na dovednosti a kompetence začínajících poradců, jejich 

zaučování, další vzdělávání a supervize. Výzkumný rozhovor tohoto typu, jenž obsahoval 

9 otázek, byl vybrán z důvodu lepšího proniknutí do konkrétních oblastí pracovní pozice 

a rovněž z důvodu rozdílného náhledu na pozici vedoucím pracovníkem střediska.  

6.3.4 Metoda kritických událostí 

Tato metoda se snaží získat informace vedoucí k podstatě profese. Bylo osloveno 

celkem 5 respondentů, kteří měli za úkol zaznamenávat pomocí krátkého popisu kritické 

situace, které se týkají jak pracovní náplně, tak osobního života. U záznamů, jež se netýkaly 

bezprostředně pracovního výkonu, musel být předpoklad, že mohou významně ovlivňovat 

úroveň pracovního výkonu.   

Nezbytnou informací pro respondenty, bylo vymezení pojmu kritická událost, aby jejich 

záznamy byly relevantní. Pro potřeby této diplomové práce byla zvolena následující definice: 

Kritická událost je úsek jednání, které je buď mimořádně výhodné, nebo nevýhodné z hlediska 

cíle činnosti.  

Respondenti byli při osobním rozhovoru seznámeni s metodou a s postupem při 

zaznamenávání událostí. Zároveň byli informováni o způsobu vyhodnocení a důležitosti 

záznamů zaměřených jak na pracovní, tak na osobní sféru.  

Vzhledem k náročnosti získávání a vyhodnocování dat, byla tato metoda zařazena pouze 

jako doplňková, zejména pro tvorbu profesiogramu. 
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6.4 Výsledky výzkumu a jejich interpretace 

Výsledky jednotlivých metod a jejich analýza budou podklady pro tvorbu 

profesiogramu poradce rané péče, jež bude základem pro konstrukci vzdělávacího programu 

pro poradce rané péče. Sekundárním výstupem budou odpovědi na výzkumné otázky, jež byly 

stanoveny.  

6.4.1 Dotazník 

Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány za účelem zmapování pozice z úhlu 

pohledu začínajícího poradce rané péče. Otázky cílily hlavně na dovednosti a kompetence, jež 

by měl poradce mít a zvládat, dále pak na psychickou zátěž povolání a zvládání kritických 

událostí.  

U otázek č. 3, 5, 6 a 8 byla možnost více odpovědí, proto celkový počet odpovídá počtu 

skutečných odpovědí, nikoli počtu respondentů tak, jako u ostatních dotazů. Procentuální 

zastoupení jednotlivých respondentů se dá určit u každé z možností v otázce zvlášť, a proto 

budou výstupy takto vyhodnocovány.   

Celé znění dotazníku je uvedeno v příloze č. 1. 

 

Dotazníkovým průzkumem bylo zjištěno: 

Počáteční nečíslovanou otázkou, jež byla socio-demografické povahy, bylo zjištěno, že 

celý výzkumný vzorek tvoří ženy. Genderová nevyváženost ve výzkumu potvrzuje obecně 

známý fakt o vysokém počtu žen v profesi sociálních pracovníků.  

Otázka č. 1 Jaké je Vaše nevyšší dosažené vzdělání? 
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Graf 1: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

Graf jasně potvrzuje, že mezi zúčastněnými respondenty byli všichni vysokoškolsky 

vzdělaní. Přesto, že Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách nevymezuje u požadavků na 

výkon profese sociálního pracovníka pouze vysokoškolské vzdělání, lze předpokládat, že 

pozice poradce rané péče je v aktuální situaci obsazena převážně pracovníky s tímto vzděláním.   
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Otázka č. 2 V jakém oboru je Vaše vzdělání? 

 

Graf 2: Obor vzdělání respondentů 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé humanitní obory vnášejí do profese určitá specifika 

a znalosti, bylo nezbytné zjistit, jaké obory mají vystudované jednotliví respondenti. 

Ukázalo se, že nadpoloviční většina (56,3 %) má obor speciální pedagogika, který lze 

uplatnit především při práci s dítětem s postižením. Druhý největší počet (31,3 %) je 

sociálních pracovníků, kteří mohou do profese vnášet znalosti metod práce s rodinou. Znalosti 

z jednotlivých oborů si pak poradci mohou předávat mezi sebou. 
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Otázka č. 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. 

 

Graf 3: Dovednosti potřebné pro výkon profese 

Tato otázka cílila na dovednosti, jež jsou pro výkon pozice nezbytné a zjišťovala, jaké 

z výše uvedených ovládali začínající poradci již před nástupem na pozici.  

Jelikož respondenti mohli označit více odpovědí, graf je popsán celými čísly, nikoliv 

procenty. Nejčastěji se dle grafu objevuje obecná dovednost práce s informacemi (81,25 %), 

následuje poskytnutí emoční podpory (56,25 %), jehož časté zaznamenávání může být spojeno 

s osobnostním nastavením pracovníků v běžném životě. Shodně (50 %) pak obdržely opět 

dovednosti obecnějšího charakteru (komunikace s různými subjekty, samostatné řízení času a 

organizování práce), jež jsou pro výkon profese typické vzhledem k terénnímu poskytování.   
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Otázka č. 4 Získal/a jste některou z těchto dovedností až s nástupem na pozici poradce rané 

péče? 

 

Graf 4: Získání dovednosti s nástupem na pozici poradce rané péče 

Tato otázka byla spíše doplňková, bylo za cíl zjistit, zda musí poradci rané péče po 

nástupu na profesi doplňovat nějaké dovednosti. Ukázalo se, že všichni dotazovaní se shodují 

na tom, že po nástupu je nutné určité sebevzdělávání v oblasti dovedností.  

 

Otázka č. 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. 

 

Graf 5: Získané dovednosti po nástupu na pozici poradce rané péče 
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Pro výkon pozice je nezbytné využívat určité dovednosti. Tato otázka si kladla za cíl 

zjistit, jaké dovednosti získali začínající poradci až s nástupem na pozici. Celkový vyšší počet 

odpovědí (63) už naznačuje, že se začínající poradkyně potřebovaly zdokonalit ve větším 

množství dovedností. Respondenti nejčastěji označili vedení strukturovaného rozhovoru (68,75 

%) a vypracovaní písemné zprávy ve prospěch rodiny (68,75 %), což dokazuje, že 

problematické při nástupu byly hlavně komunikační a specifické činnosti, jež úzce souvisí 

s výkonem pozice poradce rané péče.   

Jeden respondent zaznamenal rovněž doplňkové dovednosti, které získal s nástupem na 

pozici poradce. Pro úplnost je uvádíme: hra s dítětem a informace k možnosti podpory vývoje, 

znalosti v oblasti kompenzačních pomůcek. 

 

Otázka č. 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. 

 

Graf 6: Kompetence potřebné pro výkon profese 

Tato otázka si kladla obdobný cíl, jako otázka č. 3, jen s tím rozdílem, že se zaměřovala 

na kompetence pracovníka. Zde byl celkový počet odpovědí výrazně nižší (37). Respondenti se 

cítili nejvíce kompetentní v oblasti budování vztahu s klientem (75 %), což vzhledem 

k odpovědím na otázku č. 3 může korelovat s druhou nejvyšší možnosti poskytování emoční 

podpory. 
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Otázka č. 7 Získal/a jste některou z těchto kompetencí až s nástupem na pozici poradce rané 

péče? 

 

Graf 7:Získání kompetence s nástupem na pozici poradce rané péče 

Rovněž tato otázka (stejně jako otázka č. 4) pouze dokládá, že se všichni dotazovaní 

začínající poradci museli zdokonalit a nabýt určité profesní kompetence.  

 

Otázka č. 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. 

 

Graf 8:Získané kompetence po nástupu na pozici poradce rané péče 



 

51 

 

Cílem otázky bylo zjistit, jaké kompetence získali poradci až po nástupu na pozici. 14 

respondentů tedy 87,5 % ze zúčastněných zaznamenalo orientovat se v komplexní situaci 

klienta, plánovat s ním postup. Toto vysoké zastoupení může poukazovat na náročnost celé 

profese, jež je tak individuálně zaměřena.  

 

Otázka č. 9 Absolvoval/a jste nebo absolvujete kurz krizové intervence? 

 

Graf 9: Absolventi kurzu krizové intervence 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda jsou poradci dobře vybaveni na zvládání kritických 

události a psychickou zátěž spojenou s výkonem profese. Jak je vidět na grafu, 87,5 % 

respondentů již výcvik absolvovalo. Pouze 12,5 %, tedy 2 respondenti zaznamenali, že kurz 

ještě neabsolvovali. 

  



 

52 

 

Otázka č. 10 Pokud ano, byl zahájen na základě nástupu na pozici poradce rané péče? 

 

Graf 10: Zahájení kurzu na základě nástupu na pozici poradce 

Z údajů z předešlé otázky bylo zjištěno, že kurzu krizové intervence se zúčastnilo pouze 

14 dotazovaných. Z těchto 14 pak pouze 4 nezahájili kurz na základě nástupu na pozici poradce 

rané péče.  

 

Otázka č. 11 Absolvoval/a nebo absolvujete psychoterapeutický výcvik? 

 

Graf 11: Absolventi psychoterapeutického výcviku 
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Absolvování či zahájení psychoterapeutického výcviku, jež by mohlo výrazně přispět 

ke zvládání psychické náročnosti a kritických situací při výkonu profese, označilo pouze 12,5 % 

respondentů. Většinová část zbylých (87,5 %) výcvik neabsolvovala. 

  

Otázka č. 12 Pokud ano, byl zahájen na základě nástupu na pozici poradce rané péče? 

 

Graf 12: Zahájení psychoterapeutického výsledku na základě nástupu na pozici poradce 

Dva respondenti, kteří v otázce č. 11 odpověděli, že se zúčastnili nebo účastní 

psychoterapeutického výcviku, vyloučili, že by to mělo přímou souvislost s nástupem na pozici 

poradce rané péče. 
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Otázka č. 13 Uskutečňují se na Vašem pracovišti supervize? 

 

Graf 13: Uskutečňování supervizí 

Všichni dotázání potvrdili, že se na jejich pracovištích uskutečňuje supervize, což může 

značit, že vedení považuje supervizi za prospěšný prvek při práci poradce rané péče. Vzhledem 

k výzkumnému vzorku, jež pokrývá začínající poradce ze Společnosti pro ranou péči ze všech 

poboček, lze soudit, že tato organizace se pomocí supervizí snaží zvýšit kvalitu poskytovaných 

služeb. 

 

Otázka č. 14 Pokud ano, jak často? 

 

Graf 14:Četnost supervizí 
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Četnost supervizí skutečně dokazuje, že vedení dotazovaných poradkyň vnímá jako 

potřebný prvek, proto 56,3 % respondentů má supervizi jednou za 2-3 měsíce a 43,8 % dokonce 

každý měsíc. Dostatečné supervidování může mít za následek zkvalitnění poskytovaných 

služeb a lze tím také předcházet syndromu vyhoření. 

 

Otázka č. 15 S četností supervizí jste spokojen/a vzhledem k náročnosti profese? 

 

Graf 15: Spokojenost s četností supervizí 

 Žádný z respondentů neuvedl, že by byl s počtem supervizí nespokojený. 
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Otázka č. 16 Cítíte dostatečnou podporu k dalšímu vzdělávání ze strany zaměstnavatele? 

 

Graf 16: Podpora ke vzdělávání ze strany zaměstnavatele 

Další vzdělávání je nezbytné pro výkon profese sociálního pracovníka, potažmo pak pro 

poradce rané péče. Všichni respondenti se shodují, že cítí dostatečnou podporu ze strany 

zaměstnavatele k dalšímu vzdělávání. 

 

Otázka č. 17 Pokud ano, zúčastnil/a jste se vzdělávání v posledních 6. měsících? 

 

Graf 17: Účastníci vzdělávání v posledních 6. měsících 
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Vzhledem k zaměření dotazníku na poradce, kteří jsou v praxi kratší domu než rok a 

půl, cílem otázky bylo zjistit, zda se poradci zúčastnili školení v posledním půl roce. 87,5 % 

respondentů se nějakého vzdělávání zúčastnilo. Vysoké zastoupení poradců, jež se aktivně 

vzdělávají, může mít za následek zvyšování kvality a odbornosti poskytované služby.  

 

Otázka č. 18 Pokud ano, uveďte téma/název kurzu. 

14 respondentů (87,5 %), jež odpovědělo, že se zúčastnilo vzdělávání v posledních 

6. měsících, mělo v této otázce poznamenat téma nebo název kurzu, který absolvoval. Učinili 

tak všichni a pro úplnost je dodáváme:  

• Krizová intervence 2x 

• Systemický přístup 2x 

• Individuální plánování 2x  

• Videotrénink interakcí 

• Paliativní péče 

• Sourozenci dětí s postižením 

• Snoezelen 

• Senzorická integrace 

• Stimulace dětí se zrakovým postižením 

• Cesta k harmonii I. 

• Podpora rozvoje řeči u dětí s těžkým kombinovaným postižením 

První tři zmíněné kurzy mohou korelovat s nejvýše zaznamenávanými kompetencemi (Graf 

č. 8) získanými po nástupu na pozici poradce rané péče, díky nabytým znalostem z absolvování 

vzdělávání (orientovat se v komplexní situaci klienta, plánovat s ním postup, podporovat 

vlastní kompetence klienta, poskytovat přiměřené služby). 
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Otázka č. 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.  

 

Graf 18: Četnost náročných situací 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda poradci rané péče musí čelit náročným situacím během 

výkonu své profese. Jak graf jasně ukazuje, 62,5 % poradců již bylo vystaveno minimálně jedné 

nepříjemné a náročné situaci, kterou museli řešit. Proti tomu 37,5 % tedy 6 respondentů se 

nikdy nedostalo do nepříjemné či náročné situace, jež by mohla jejich práci nějak omezovat či 

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

konfliktu? 

 

Graf 19: Zvládání konfliktů 

Z výše uvedených 10 respondentů (62,5 %) všichni zodpověděli, že si myslí, že nastalou 

situaci zvládli dobře a došlo k urovnání konfliktu. Vliv na to může mít téměř většinové 

zastoupení mezi pracovníky, kteří absolvovali kurz krizové intervence.  

 

Otázka č. 21 Stěžoval si na Vás někdy nějaký klient? 

 

Graf 20: Stížnosti klientů 
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Otázka si kladla za cíl, zjistit, zda si klienti rané péče stěžují na své klíčové pracovníky. 

Pouze 18,8% tedy 3 respondenti uvedli, že si na ně někdy klient stěžoval. Stížnosti ze strany 

klientských rodin mohou záviset na vztahu, který si s poradkyní vytvoří a na odborných 

dovednostech a znalostech jejich poradkyně. Na základě výsledků této otázky můžeme 

předpokládat, že většina klientských rodin, jež spolupracují nebo spolupracovaly s respondenty, 

jsou s jejich výkonem spokojeny. 

  

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

 

Graf 21: Psychická náročnost profese 

Psychická náročnost je jedním z důvodů přetížení v profesi. 4 respondenti (25 %) 

uvedli, že se po pracovním dni cítí více než třikrát v týdnu psychicky vyčerpaní. Zbylých 75 % 

dotazovaných, tyto pocity nemá. Vysoké procento respondentů již necítí psychickou zátěž, 

může být způsobeno dostatkem supervizí, které je zobrazeno na Grafech č. 14 a 15. 
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Otázka č. 23 Přemýšlel/a jste někdy o odchodu z pozice poradce rané péče z důvodu psychické 

zátěže této profese? 

 

Graf 22: Odchod z pozice z důvodu psychické zátěže profese 

 

Poslední otázka byla cílena na zjištění toho, zda psychická náročnost pozice poradce 

rané péče byla někdy důvodem k přemýšlení o odchodu z profese. Výsledky jsou poměrně 

vyrovnané, ale přesto převažuje odpověď Ano, která značí, že psychická zátěž spojená 

s výkonem pozice je pro 56,3 % respondentů jasným signálem ke změně povolání.  

 

Shrnutí 

Jak vyplývá z dotazníků, začínající poradci se s nástupem do profese musí zdokonalovat 

v mnoha dovednostech a jsou nuceni upevnit nové kompetence, pokud chtějí službu vykonávat 

kvalitně. O což se většinová část snaží a díky podpoře vedení, podstupuje různá doplňková 

vzdělávání. S výkonem profese je spojena jistá míra psychické zátěže, kterou je nutno zvládat 

zpracovat za pomoci supervizí či jiné metody psychohygieny. Toho si jsou poradci vědomi a 

supervizí se pravidelně účastní. Nezbytné je ovšem podotknout, že psychická náročnost přiměla 

56,3 % respondentů přemýšlet o odchodu z profese.  

6.4.2 Časový snímek dne 

Při zaznamenávání aktivit do časového snímku dne, byl přítomný výzkumník, který 

záznamy vedl a doplňoval. Pro potřeby této diplomové práce bylo vytvořeno 10 kategorií, které 
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obsahují určitá kritéria. Jednotlivé kategorie pak byly vyhodnoceny napříč všemi časovými 

snímky dne.  

Vzhledem k nesouměrným pauzám na oběd, což souvisí s terénností služby, které byly 

zaznamenány, ale nejsou předmětem výzkumu, měl pracovní týden složený z respondentů 40,5 

hodiny.   V následujících tabulkách uvedeme jednotlivé kategorie a jejich kritéria se 

zaznamenaným časem v minutách a procentuální podíl ve vztahu k celému týdnu. 

Tabulky jsou řazeny sestupně dle procentuálního podílu. Přehled jednotlivých snímků 

je v příloze č. 3. 

 

Konzultace v rodině Zaznamenáno v min. Procentuální podíl 

Rozhovor s rodiči 210 8,64 % 

Práce s dítětem 225 9,25 % 

Individuální plánování 75 2,88 % 

Zhodnocení konzultace 90 3,70 % 

Výběr kompenzační pomůcky 30 1,23 % 

Výběr odlehčovací služby 30 1,23 % 

Celkem 660 26,93 % 
Tabulka 3: Konzultace v rodině 

 

Doprava z/na konzultaci Zaznamenáno v min. Procentuální podíl 

Doprava na konzultaci 255 10,49 % 

Doprava z konzultace 255 10,49 % 

Celkem 510 20,98 % 
Tabulka 4: Doprava z/na konzultaci 

 

Zápis konzultace, informačního 
setkání, vstupního jednání 

Zaznamenáno v min. Procentuální podíl 

Zápis konzultace 210 8,64 % 

Zápis telefonické komunikace 45 1,85 % 

Zápis informačního setkání 30 1,23 % 

Zápis komunikace s klienty 15 0,61 % 

Zápis vtupního jednání 45 1,85 % 

Zápis písemné komunikace 15 0,61 % 

Celkem 360 14,79 % 
Tabulka 5: Zápisy 
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Administrativa (výkaz práce, 
cestovní výkaz) Zaznamenáno v min. Procentuální podíl 

Výkaz práce 135 5,60 % 

Cestovní výkaz 45 1,85 % 

Celkem 180 7,45 % 
Tabulka 7: Administrativa 

 

Informační setkání, vstupní 
jednání s novými klienty Zaznamenáno v min. Procentuální podíl 

Informační setkání 45 1,85 % 

Vstupní jednání 90 3,70 % 

Celkem 135 5,55 % 
Tabulka 8: Informační a vstupní jednání 

 

Telefonická a písemná 
komunikace s klienty Zaznamenáno v min. Procentuální podíl 

Telefonická komunikace s klientem 45 1,85 % 

Písemná komunikace s klientem 75 2,88 % 

Celkem 120 4,73 % 
Tabulka 9: Telefonická a písemná komunikace s klienty 

 

Odborná porada, školení, 
vzdělávání Zaznamenáno v min. Procentuální podíl 

Kazuistická porada 105 4,32 % 

Celkem 105 4,32 % 
Tabulka 10: Vzdělávání 

 

 

 

 

Příprava na konzultaci Zaznamenáno v min. Procentuální podíl 

Příprava pomůcek 90 3,70 % 

Tisk materiálů 15 0,61 % 

Studium dokumentace 60 2,47 % 

Vyhledávání odborníků 60 2,47 % 

Příprava na vstupní jednání 15 0,61 % 

Celkem 240 9,86 % 

Tabulka 6: Příprava na konzultaci 
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Práce pro středisko Zaznamenáno v min. Procentuální podíl 

Výroba pomůcky 45 1,85 % 

Práce na osvětové kampani 30 1,23 % 

Celkem 75 3,08 % 
Tabulka 11: Práce pro středisko 

 

Telefonická a písemná 
komunikace s dalšími 
organizacemi Zaznamenáno v min. Procentuální podíl 

Tel. komunikace s dalšími org. 60 2,47 % 

Celkem 60 2,47 % 
Tabulka 12: Telefonická a písemná komunikace s organizacemi 

 

Shrnutí 

 Konzultace a doprava na ní tvoří značnou část (47,9 %) pracovní náplně poradce 

rané péče, což vysvětluje nárok pěti konzultací týdně. Poradce má tak dostatek času na práci 

s rodinou a jejich dítětem s postižením nebo ohroženým vývojem. Dle výsledků se také snaží, 

vyvažovat práci mezi jednotlivými členy. Zároveň to poukazuje na fakt, že poradci nejsou 

zahlceni pouze administrativou, jako tomu může být u jiných profesí v oblasti sociální práce. 

Časově náročnější je rovněž příprava na konzultaci, z čehož by se dalo usuzovat, že se jí poradci 

věnují opravdu pečlivě. Studují spis rodiny a dle jejích aktuálních potřeb chystají pomůcky a 

souhrn informací, kterému se budou chtít na konzultaci věnovat. Zachytit podrobně všechny 

činnosti poradce nebylo vzhledem k časové náročnosti metody, možné, ale existuje předpoklad, 

že těchto 10 kategorií s kritérii pokrývá převážnou část pracovního výkonu. 

6.4.3 Rozhovor 

Polostrukturovaný rozhovor, jež byl s ředitelkou střediska Společnosti pro ranou péči 

veden, byl s jejím souhlasem zaznamenáván na nahrávací zařízení, aby nedocházelo ke ztrátě 

autenticity při vyhodnocování.  

Celé znění všech otázek je uvedeno v příloze č. 2.  

Vyhodnocení rozhovoru: 

Respondentka má s oborem rané péče dlouholeté zkušenosti. 

„Rané péči se věnuji asi 10 let, z toho 6 let v zahraničí, ale v oblasti speciální pedagogiky mám 

skoro 20 let praxe. Nyní jsem ředitelka jednoho ze šesti středisek Společnosti pro ranou péči, 

které pokrývá službou 3 kraje. “ 
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Pohled vedoucího pracovníka na náplň práce poradců rané péče je velice důležitý. Na 

výstupech z časových snímků dne vyplývá, že poradce kromě individuálních konzultací 

vykonává i mnoho jiných činností. 

 „Je to různorodá práce a spíše než o typickém dni se dá hovořit o typickém týdnu. Jeho 

součástí je porada týmu, přibližně 5 konzultací v rodinách, dojezd za a od rodiny, vedení 

dokumentace, jednání v zájmu rodiny, což je například pomoc s hledáním mateřské školy či 

s vyřízením příspěvku na péči pro konkrétní rodinu. Dále sem patří vzdělávání a podíl na chodu 

střediska, například na osvětové činnosti či příprava pomůcek a psaní výkazů.“ 

Široká škála dovedností, jež musí poradce zvládat, může být někdy pro zájemce nebo 

začínajícího poradce překážkou.  

„Raná péče klade vysoké nároky na osobní charakter poradce, musí být vyzrálý, odpovědný, 

musí být schopen sebeřízení a mít organizační schopnosti. Samozřejmě se musí kontinuálně 

vzdělávat a navyšovat odbornost a to na pomezí tří oborů, sociálního, zdravotnického 

a speciálně pedagogického. To vše si žádá vysoce kvalifikované a kompetentní osoby“ 

Výkon této profese sebou přináší nejen vysoké nároky v oblasti znalostí a dovedností, 

ale také psychické odolnosti. 

„Určitě, je to poradenská profese. Setkáváte se s hlubokými lidskými příběhy, jste svědky 

náročných situací. Pomáháte se rodině vyrovnat s faktem postižení dítěte a nejednou například 

i se ztrátou dítěte. Musíte být s rodinou lidsky propojen, přesto ale zůstat v každé situaci 

profesionálem. Také nesmíte přestat žít svůj vlastní život a nenosit s práci domu je občas 

obtížné. Takže ano, jedná se o psychicky velice náročnou profesi.“ 

Předpoklady k výkonu profese staví na určitých znalostech, dovednostech a kompetencích, 

z nichž některé by měl mít poradce v sobě, už jen proto, aby odpovídal kritériím na přijetí, 

jelikož od toho vedoucí pracovník odvozuje případný úspěch či neúspěch v profesi.  

„Určitě spolehlivost, odpovědnost, komunikační schopnosti, otevřenost a zvídavost, touha učit 

se, mít umění naslouchat a pokoru. Pokoru k osudu a rozhodnutí jiných. Vše další se dá nějak 

vybudovat, naučit. Toto však musí mít poradce v sobě.“  

  Postup přijímání a zaučování nového poradce je náročný proces, který pravděpodobně 

v každé organizaci vypadá jinak. Toto téma bylo zařazeno pouze jako doplňkové k celé 

tématice. 

„Zaučení je dlouhodobý proces, první tři měsíce nepracuje poradce samostatně. Jezdí na 

náslechy s jinými poradci, seznamuje se s metodikami a směrnicemi. Postupně přebírá více 

a více aktivit v práci s rodinou. Po třech měsících začíná pracovat samostatně pod supervizí. 
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Během prvního roku musí absolvovat řadu povinných školení, seminářů, intervizí a supervizí 

nebo také návštěvy jiných pracovišť.“ 

 Podporu v počátečních měsících tedy dostávají všichni a dle ředitelky v hojné míře. 

Existují však oblasti, v nichž je potřeba dovzdělat každého poradce bez ohledu na zkušenosti. 

„Existují takové oblasti, ale jsou specifické pro určitý typ vzdělání. Speciální pedagogové mají 

dobré kompetence pro práci s dítětem a potřebují podporu ve vedení rozhovoru, při práci 

s rodinou a rodiči. Sociální pracovníci naopak potřebují podporu právě v oblasti vývoje dítěte 

a přímé práce s dítětem. Dohromady pak ale tvoří skvělý tým, který se od sebe může navzájem 

učit.“ 

 Počáteční vzdělávání při přijetí poradce je obsáhlé. Důležité ale je, jak už bylo řečeno 

ředitelkou střediska, kontinuální vzdělávání, pro zvyšování odbornosti pracovníků. K tomuto 

vzdělávání musí vedení buď dobře motivovat, nebo zdůrazňovat podporu pro další rozvoj 

poradce. 

„Ano, každý poradce si vede svůj vzdělávací index. Každoročně pak probíhá motivační 

i hodnotící rozhovor s vedoucím či metodikem, kde se individuálně nastavuje vzdělávací plán. 

Poradce se může specializovat či profilovat dle svého zájmu. Na pracovišti je velká podpora 

vzdělávání obecně.“ 

Pro udržení psychohygieny a kvality práce využívají všechna střediska (Graf č. 13. 

Uskutečňování supervizí) Společnosti pro ranou péči pravidelnou supervizi. 

„Ano, supervizi máme každý měsíc. Všechny supervize absolvuji jako vedoucí spolu s týmem ať 

už jsou zaměřené kazuisticky na klienty nebo na tým, jako celek.“ 

 

Shrnutí 

Z rozhovoru je patrné, že ředitelka pobočky je s poradci v blízkém kontaktu, zná detailně 

jejich pracovní týden, uvědomuje si plně psychickou i odbornostní náročnost a snaží se proto 

poradcům jak v počátcích, tak při delším působení, poskytovat co největší podporu při 

vzdělávání nebo pravidelných supervizích.   

6.4.4 Metoda kritických událostí 

Podařilo se získat celkem 15 záznamů od 5 oslovených poradců rané péče, všichni 

oslovení byly ženy, což stejně jako u ostatních metod podkládá obecně známý fakt o převaze 

žen v profesi sociálních pracovníků. 

Pro informaci uvádíme několik doslovných citací respondentů: 
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• „když jsem zjistila, že se mé kamarádce narodilo dítě s postižením, přišlo mi to jako 

strašná nespravedlnost a přemýšlela jsem o odchodu z práce“ 

• „víc jak dva měsíce chodím domu z práce každý den velmi pozdě, přesto se zdá, že 

nestíhám své povinnosti, což mě rozčiluje, protože pořád něco dělám…“ 

• „problémy s partnerem mne bohužel nenechaly klidnou, nezvládla jsem to a dostala 

jsem se do konfliktu nejen s kolegyněmi, ale i v rodině při konzultaci“ 

• „jasně jsem klientské mamince řekla, že takto spolupráce nemůže vypadat a ona začala 

být aktivní a spolupracovat, to mě potěšilo“ 

• „no a zase se to stalo, někdo zapomněl natankovat auto a doplnit papír do tiskárny, 

dost mě to rozčiluje, protože mě to zdržuje od mojí práce“ 

• „takováhle dovolená mně vždy strašně nabudí a mám chuť do práce, jelikož čerpám 

z těch zážitků“ 

• „…a tak jsme začala mít problémy se zády, nedokážu se soustředit, vše mi trvá 

dvakrát tak dlouho“ 

• „pozvání na celosvětovou konferenci k tématu rané péče mne motivovalo k další 

osvětové činnosti“ 

 

Pro potřeby této diplomové práce byla zpracována následující přehledná tabulka.  

Tabulka 13: Přehled kritických událostí 

Předpoklad působení 
Způsobeno událostí charakteru 

Celkem případů 

Pracovního Soukromého 

Kladné 3 2 5 

Záporné  6 4 10 

Celkem případů 9 6 15 

 

Shrnutí 

Z tabulky lze zjistit, že jak u událostí pracovního, tak soukromého charakteru, mají 

převážně negativní dopad na výkon profese poradce rané péče. Detailnější analýza záznamů 

ukazuje, že většina soukromých událostí se týká hlavně zdravotního stavu ať už respondenta 

samotného či jeho blízkých nebo partnerských vztahů. Z toho lze odhadovat, že respondentky, 

jež poskytly své záznamy, jsou citliví na poměry týkající se jejich osobního života. Vliv na 

kvalitu jejich práce přiznaly. Zjišťování dopadu událostí s negativním vyústěním ve vztahu ke 

kvalitě odvedené práce, by mohlo být předmětem dalšího zkoumání, jelikož v tuto chvíli nám 

data neumožňují širší zobecnění. 
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6.4.5 Interpretace výsledků ve vztahu ke stanoveným hypotézám 

 Hlavní výzkumnou otázkou této diplomové práce bylo, zda mají začínající poradci rané 

péče dostatečné dovednosti a kompetence pro výkon pozice rané péče. K zodpovězení byl 

vytvořen dotazník, který cílil na začínající poradce (jež jsou v praxi méně než rok a půl) a měl 

doložit s jakými dovednostmi a kompetencemi přicházeli na pozici a jaké museli nabýt až po 

nástupu. Dále pak zda jsou poradci zdatní ve zvládání kritických situací a s tím spojené 

psychické náročnosti, zda jsou vedením podporováni k dalšímu vzdělávání a uskutečňují 

odpovídající supervize. Dalšími metodami, jež byly použity k zodpovězení výzkumných otázek 

a zpracování profesiogramu, byly časový snímek dne, jenž byl vyhodnocen pomocí 

zpracovaných kategorií a jejich procentuálního zastoupení v pracovním týdnu, rozhovor 

s vedoucí pracovnicí jedné ze středisek rané péče a metoda kritických událostí, která byla 

vyhodnocena na základě důsledků jednotlivých situací. 

 

H1: Začínající poradci nemají dostatečné dovednosti pro výkon jejich profese. 

 Přesto, že všichni dotazovaní uvedli, že mají vysokoškolské vzdělání v jednom, 

ze Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách předepsaných oborů, prokázalo se, že 

poradci ovládají z velké části obecné dovednosti (práce s informacemi, samostatné řízení času). 

81,2 % dotazovaných si myslí, že v dostatečné míře pro výkon profese ovládají práci 

s informacemi. Zatímco podstatná dovednost, jako je vedení strukturovaného rozhovoru, kterou 

zmiňuje i ředitelka pobočky při rozhovoru, ovládalo pouze 12,5 %, tady 2 respondenti. 

 Pro úplnost dodáme, že po nástupu na pozici se poradci nejčastěji zdokonalili (68,75 %) 

právě ve vedení rozhovoru a vypracování odborné zprávy ve prospěch rodiny. Významný posun 

nastal také u prezentace služby na veřejnosti, kterou z původních 2 respondentů (12,5 %) 

označilo 10, tedy 62,5 %.  

Závěrem k H1: Žádný z respondentů neoznačil, že po nastoupení na pozici nezískal nějakou 

z uvedených dovedností. Lze tedy odvozovat, že žádný ze začínajících poradců, který se 

účastnil dotazníkového šetření, neměl všechny potřebné dovednosti pro výkon pozice.   

 

H2: Začínající poradci rané péče nemají dostatečné kompetence pro výkon jejich profese. 

 Kompetence jsou další nezbytnou položkou pro výkon profese poradce rané péče. 

Opětovně se prokázalo, že začínající poradci označili spíše kompetence obecného charakteru, 

lze předpokládat, že zvolené kompetence se prolínají s jejich osobností. Před nástupem si byli 

respondenti nejvíce jisti v oblasti budování vztahu s klientem, což označilo 75 % respondentů 
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a v oblasti odborného růstu, který ale zvolilo už jen 56,25 % dotazovaných. S nástupem na 

pozici nabyli začínající poradci kompetence převážně v oblasti práce s klientem. 87,5 % z nich 

zdokonalilo kompetenci orientovat se v komplexní situaci klienta, plánovat s ním postup a 

dalších 75 % se shodlo na zlepšení v kompetencích poskytovat přiměřené služby a podporovat 

vlastní kompetence klienta. Nutno říci, že téměř většina začínajících poradců (87,5 %) uvedla, 

že se v posledních 6 měsících zúčastnila vzdělávacího kurzu, což koresponduje s vysokým 

nárůstem získaných kompetencí po nástupu na pozici. 

Závěrem k H2: Stejně jako u první hypotézy, všichni dotazovaní poradci potvrdili, že 

s nástupem na pozici museli budovat určité kompetence nezbytné pro výkon profese. Mezi ty 

nejčastější patřily kompetence specifické pro poradce rané péče (orientovat se v situaci klienta, 

podporovat kompetence klienta). 

 

Dílčí výzkumná otázka: 

 Jsou začínající poradci dostatečně vybaveni na zvládání psychické zátěže při výkonu 

jejich profese? 

H3: Začínající poradci rané péče nejsou pro zvládání psychické zátěže dostatečně vybaveni. 

 Kurz krizové intervence absolvovali nebo absolvují téměř všichni dotazovaní (87,5 %) 

Tento vysoký počet může souviset se zaškolením, o kterém hovořila ředitelka střediska při 

rozhovoru. (6.4.3. Rozhovor) Začínající poradci by měli první rok v zaměstnání tento kurz 

absolvovat, právě z důvodu potřeby zvládat psychicky náročné situace. 28,6 % z těch, kteří 

uvedli, že se kurzu zúčastnili nebo účastní, tedy 4 respondenti uvedli, že kurz neabsolvovali 

z důvodu nástupu na pozici. Lze předpokládat, že kurz měli v době nástupu již splněný 

například kvůli předchozímu zaměstnání. Psychoterapeutický výcvik, jenž by mohl být dalším 

podpůrným řešením, pro zvládání psychicky náročných situací, absolvovalo nebo absolvuje 

pouze 12,5 %, tedy 2 respondenti. Tito dva respondenti vyloučili, že by zahájili výcvik na 

základě jejich zaměstnání. 

Závěrem k H3: Významné teoretické základy na základě absolvování kurzu ohledně krizové 

intervence má 87,5 % dotazovaných respondentů, což svědčí o jejich vybavenosti pro zvládání 

psychické náročnosti profese. Dva z respondentů uvedli, že mají též psychoterapeutický 

výcvik, přesto ale neuvádí žádnou souvislost mezi jeho zahájením a vykonávanou profesí.   

 

 

 



 

70 

 

H4: Začínající poradci nejsou dostatečně supervidováni. 

Psychické přetížení může být často spojeno s nedostatečnou psychohygienou. Jednou 

z metod předcházení této situaci je účast na supervizích. 

  Všichni dotazovaní přiznávají, že se na jejich pracovišti uskutečňuje supervize. 

U nadpoloviční většiny (56,3 %) se uskutečňují pravidelně jednou za 2 až 3 měsíce. U zbylých 

respondentů (43,8 %) se dokonce uskutečňuje supervize každý měsíc. Všichni dotazovaní jsou 

s četností supervizí spokojeni.  

Závěrem k H4: Jak začínající poradci ze všech poboček udávají, supervize se na pracovištích 

uskutečňuje a s její četností jsou spokojeni. 

 

Dílčí výzkumná otázka: 

 Mají začínající poradci rané péče dostatečnou podporu ze strany vedení pro výkon 

jejich profese?  

H5: Začínající poradci rané péče jsou vedením organizace dostatečně motivovaní k dalšímu 

vzdělávání. 

Neustálé vzdělávání patří jak k oboru sociální práce, tak konkrétně k pozici poradce 

rané péče. Všichni dotazovaní uvedli, že se cítí dostatečně motivováni ze strany vedení 

k dalšímu vzdělávání. Což koresponduje i s tím, že 87,5 % se zúčastnilo nějakého kurzu 

v posledních šesti měsících. Pro zajímavost uvádíme několik zmíněných kurzů: Individuální 

plánování, Systemický přístup v práci s dětmi, Videotrénink interakcí, Paliativní péče a další. 

Z četnosti a témat kurzů lze předpokládat, že se pracovníci snaží vzdělávat v široké škále oborů, 

znalostí a dovedností. 

Závěrem k H5: Všichni začínající poradci uvedli, že cítí adekvátní míru podpory v oblasti 

vzdělávání a dokládají to i tím, že 87,5 % z nich se zúčastnilo vzdělávání v posledních šesti 

měsících.  

Z rozhovoru s ředitelkou střediska (6.4.3. Rozhovor) rovněž vyplývá, že se vzdělávaní, 

svých poradců aktivně věnuje, uskutečňuje s nimi podpůrné rozhovory, kde společně tvoří plán 

vzdělávání na další rok.  

 

Dílčí výzkumná otázka: 

Zvládají začínající poradci rané péče náročné situace, jež se objevují při výkonu jejich profese? 

H6: Začínající poradci rané péče nezvládají náročné situace, které se objevují při výkonu jejich 

povolání. 
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Více než polovina respondentů (62,5 %) se již setkala s náročnou situací během výkonu 

své profese. Přesto, že tuto situaci označili za náročnou, všem se nakonec podařilo ji, dle jejich 

názoru, zvládnout dobře. Zároveň 81,3 % dotazovaných uvedlo, že se nikdy nesetkalo se 

stížností na jejich osobu. Často psychicky vyčerpaní se po pracovním týdnu cítí pouze 24 %, 

tedy 4 dotazovaní. Přes všechna výše uvedená fakta, uvažovalo o ochodu z pozice z důvodu 

psychické zátěže více než polovina respondentů (56,3 %).   

Závěrem k H6: Začínající poradkyně, jež se setkaly s nepříjemnou situací, ji vždy dle nich 

obstojně zvládly, přesto nelze vyloučit negativní dopad těchto prožitků na psychiku jedince. 

Jelikož o odchodu z tohoto důvodu přemýšlela více než polovina (56,3 %) zúčastněných. 
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7 Profesiogram poradce rané péče 

Na základě shrnutí dosavadních poznatků z praxe a výsledků výzkumu, jež byl 

proveden, byl vypracován přehledný profesiogram, zaměřený na zmapování skutečných 

pracovních činností poradce rané péče. Profesiogram byl vypracován podle Burešova 

schématu. (1981 In: Štikar a kol. 2003)  

7.1 Stručná charakteristika profese 

Existence pozice vychází ze zákonem stanovené služby sociální prevence s názvem raná 

péče. Profese poradce rané péče je charakteristická zejména přímou podporou 

a pomocí rodinám, jež mají dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem ve věku do sedmi let.  

Poradce rané péče je Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, upravovaná 

pozice sociálního pracovníka, na něž se vztahují určitá specifika zásadní pro výkon. Poradce 

rané péče je absolventem vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání v oblastech 

sociální práce, speciální pedagogiky a dalších příbuzných oborech. Balancování na pomezí 

oborů vyzdvihuje nutnost orientace jak v oblasti sociální práce a speciální pedagogiky, tak 

v oblasti zdravotnictví. Obsah činností pracovníka je podřízen právnímu předpisu s názvem 

standardy kvality sociálních služeb, jejichž znění je v příloze č. 2 Vyhlášky č. 505/2006Sb., 

prováděcího předpisu k Zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jako podpůrný 

prostředek, nikoliv vymahatelný, byly Asociací pracovníků v rané péči (2013) sestaveny 

druhové standardy kvality služby raná péče, jež mohou též sloužit jako podklady pro výkon 

profese. 

Profese není nijak generově podmíněna, avšak poradci rané péče, jež se zúčastnily 

výzkumného šetření, byly bez výjimky ženy. 

7.2 Členění profese 

Poradce rané péče je zaměstnáván zpravidla neziskovou organizací, která poskytuje 

službu raná péče. Poradce zpravidla pracuje v týmu poradců, jejich nadřízeným je vedoucí 

služby raná péče. Vedoucí pak může být zařazen v týmu vedoucích, jež spadají pod ředitele 

organizace nebo nemusí, záleží na velikosti organizace.  

Jednotliví poradci rané péče se mohou různě profilovat na zrakové terapeuty, 

konzultanty pro pohybový vývoj nebo metodiky. V tu chvíli se pak mohou zodpovídat 



 

73 

 

například metodikovi společnosti. Pod jednotlivé poradce může spadat například agenda 

praktikantů nebo dobrovolníků.  

7.3 Hlavní činnosti profese a jejich části 

Základní a stěžejní úkony, jež by měla raná péče poskytovat, jsou definovány Vyhláškou 

č. 505/2006 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  

Pro potřeby této diplomové práce vychází aktivity z výzkumného šetření, potažmo 

z časových snímků dne. 

Konzultace v rodině 

• Rozhovor s rodiči 

• Práce s dítětem 

• Individuální plánování 

• Zhodnocení konzultace 

Příprava na konzultaci 

• Příprava pomůcek 

• Tisk materiálů 

• Studium dokumentace 

• Vyhledávání odborníků 

Vedení záznamů o klientech 

• Zápis konzultace 

• Zápis telefonické komunikace s klienty i jinými organizacemi 

Vzdělávání 

• Kazuistické porady 

• Kazuistické supervize 

• Konference, kurzy, semináře 

Telefonická a písemná komunikace s klienty 

• Řešení akutních a aktuálních situací 

Doprava na konzultaci 

• Dopravování na konzultaci a z ní zpět do střediska 
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Administrativní činnost 

• Výkazy práce 

• Cestovní výkazy 

Telefonická a písemná komunikace s dalšími organizacemi 

• Zjišťování informací na základě potřeb klientů 

Práce pro středisko 

• Výroba pomůcek 

• Práce na osvětové kampani 

• Účast na provozních poradách 

• Týmová supervize 

Komunikace s novými klienty 

• Informační setkání 

• Vstupní jednání 

Činnosti, které nejsou přímo spojeny s výkonem práce 

• Kontrola aut 

• Péče o prostory organizace 

• Péče o technické zařízení kanceláře 

7.4 Proud profesionálních aktivit 

Poradce rané péče nemá přesně stanovené činnosti a jejich časové rozložení během 

pracovního 40 hodinového týdne. Reaguje zpravidla na potřeby klientů, za kterými dojíždí, 

proto se každý týden odlišuje a náročně plánuje, jelikož ke změnám vzhledem k cílové skupině, 

dochází často. Přesný čas na konkrétní činnosti stanovuje každému poradci jedině vedení jeho 

organizace, které si může vyhradit např. pátky na porady a administrativu. Jinak je to v režii 

poradce. Zpravidla však platí, že by poradce měl za týden odvést 5 konzultací v rodině o délce 

1,5 až 2 hodiny. 

Vzhledem k individuální práci s klienty je poradce těžce zastupitelný, přesto při 

dlouhodobé nepřítomnosti může organizaci nabídnout klientské rodině jiného poradce. 
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7.4.1 Návaznosti hlavních činností a jejich částí 

Jednotlivé činnosti jsou sestupně seřazeny podle časové zatíženosti, jež vyplynula 

z analýzy výsledků časových snímků dne. Vzhledem k nižšímu počtu respondentů má toto 

řazení spíše informační charakter. 

 

Konzultace v rodině 

• Rozhovor s rodiči 

• Práce s dítětem 

• Individuální plánování 

• Zhodnocení konzultace 

Doprava na konzultaci 

• Dopravování na konzultaci a z ní zpět do střediska 

Vedení záznamů o klientech 

• Zápis konzultace 

• Zápis telefonické komunikace s klienty i jinými organizacemi 

Příprava na konzultaci 

• Příprava pomůcek 

• Tisk materiálů 

• Studium dokumentace 

• Vyhledávání odborníků 

Administrativní činnost 

• Výkazy práce 

• Cestovní výkazy 

Komunikace s novými klienty 

• Informační setkání 

• Vstupní jednání 

Telefonická a písemná komunikace s klienty 

• Řešení akutních a aktuálních situací 
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Vzdělávání 

• Kazuistické porady 

• Kazuistické supervize 

• Konference, kurzy, semináře 

Práce pro středisko 

• Výroba pomůcek 

• Práce na osvětové kampani 

• Účast na provozních poradách 

• Týmová supervize 

Telefonická a písemná komunikace s dalšími organizacemi 

• Zjišťování informací na základě potřeb klientů 

Činnosti, které nejsou přímo spojeny s výkonem práce 

• Kontrola aut 

• Péče o prostory organizace 

• Péče o technické zařízení kanceláře 

7.5 Kritéria úspěchu v práci 

Kritéria úspěchu lze dělit do dvou skupin, které se však navzájem prolínají a ovlivňují. 

Kritéria pracovníka jej mohou motivovat a vedou ho k úspěšnému vykonávání profese. Kritéria 

pracovního prostředí mu poskytují takový prostor, aby mohl profesi vykonávat úspěšně.  

Kritéria pracovníka 

• Zajištění dostatečné podpory pro vývoj dítěte s postižením v rodině 

• Motivovaní rodiče ke spolupráci 

• Zájem o další vzdělávání 

• Dobré vztahy s klientskými rodinami  

• Rodina je zorientovaná v handicapu svého dítěte, ví co dělat 

Kritéria pracovního prostředí 

• Podpora vedením ke vzdělávání 

• Zkvalitňování technického zařízení 

• Adekvátní finanční ohodnocení 

• Dobré vztahy na pracovišti 
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• Odborná podpora z řad kolegů či nadřízených 

7.6 Vyhodnocování profese 

Profese poradce rané péče je, jak již bylo několikrát zmíněno, velmi různorodá profese, 

její vykonavatel se musí orientovat jak v sociální práci, tak speciální pedagogice 

a zdravotnictví. V České republice nebyl objeven studijní obor, který by propojoval tyto tři 

obory, proto každý pracovník přichází s určitým spektrem znalostí, jež při práci využívá. 

A postupem času, kdy prochází dalším vzděláváním, si doplňuje chybějící znalosti, dovednosti, 

kompetence.  

Cílem poradce rané péče je podporovat a pomáhat rodinám, jež mají dítě s postižením 

nebo ohroženým vývojem ve věku do sedmi let. Poradce se soustředí hlavně na podporu 

pečujících osob, které by se měly zorientovat v postižení svého dítěte a v celkové situaci, měly 

by se zdokonalit v péči a rozvíjení dítěte, měly by si být vědomi všech doplňkových 

a návazných služeb a měly by se orientovat v možnostech finanční podpory. Všechny tyto nově 

nabyté znalosti a dovednosti by měly umět aplikovat ve vztahu k dítěti a tím podpořit jeho 

celkový vývoj a kvalitu života. Poradce těchto změn dosahuje za pomoci výše zmíněných 

hlavních činností (konzultace v rodině, komunikace s organizacemi a klienty,…).  

K úspěšnému výkonu profese jsou nezbytné určité předpoklady, kterými jsou 

osobnostní nastavení poradce, zájem o další vzdělávání, dobré vztahy na pracovišti nebo 

odborná podpora z řad kolegů či nadřízených. 

7.7 Předpoklady úspěchu 

Předpoklady zmíněné v této podkapitole jasně dokazují, že soubor určitých podmínek 

má nepopiratelný vliv na výkon pracovníka. Část těchto podmínek a nutnost jejich dodržování 

vyplývá ze standardů kvality sociálních služeb definovaných Vyhláškou č. 505/2006 Sb., 

provádějícího předpisu k Zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Pro sestavení tohoto 

soupisu byla využita detailnější analýza metody kritických událostí. 

Technicko-fyzikální 

• Vhodné, nejlépe bezbariérové prostředí 

• Dostatečné vybavení kanceláře, psací potřeby, elektronika 

• Dobré hygienické podmínky 
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Organizačně ekonomické 

• Stanovení počtu pracovních míst 

• Stanovení profilu pracovníka (kvalifikační a osobnostní požadavky) 

• Dodržování standardů kvality sociálních služeb 

• Dodržování zákonem stanovené pracovní doby 

• Jasné rozložení kompetencí na jednotlivé profese v organizaci 

Kvalifikační (dovednosti a znalosti) 

• Splnění nároků na sociálního pracovníka dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách 

• Další vzdělávání v oblasti sociální práce či speciální pedagogiky 

• Schopnost sebeřízení a organizace vlastního času 

• Komunikační dovednosti 

• Znalost metod práce s rodinou 

• Znalost vývojových úrovní dětí ve věku do sedmi let 

• Orientace v situaci klienta 

• Individuální plánování s klientskou rodinou 

Sociálně-psychologické 

• Jistá psychická odolnost 

• Spolehlivost, odpovědnost, otevřenost 

• Dodržování etického kodexu 

• Nastavení vlastních hranic 

• Emoční stabilita 

• Snaha dále se vzdělávat 

7.8 Návrhy na řešení 

Pracovní prostředí by mělo zaměstnanci umožňovat vykonávání kvalitní 

a profesionální činnosti. Pro terénní pracovníky, tedy poradce rané péče, je nezbytné, aby 

kancelář, ve které vykonávají administrativní činnosti, byla tomuto uzpůsobena. Neměl by 

chybět vlastní pracovní plocha se stolem, křeslem, počítačem a dalšími technickými doplňky. 

Měla by být k dispozici dostatečně zajištěná tiskárna a dostatek kancelářských potřeb. Kancelář 

by měla být nejlépe sdílená, aby mohlo docházet ke vzájemné podpoře pracovníků, ale zároveň 

by zde každý měl najít klidné místo na práci. Nezbytné je i hygienické sociální zařízení. 
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Prostředí v terénu nelze ovlivnit, ale prostředky a vybavení ano. Důležitý je přístup 

k zajištěnému služebnímu vozu, případně navigace.  

Organizace pracovního procesu je nezbytná ve vztahu k týmovým či skupinovým 

činnostem. Jelikož si poradce řídí svůj pracovní čas sám, nezbytný je přístup například 

ke sdílenému kalendáři či služebnímu e-mailu, pomocí kterého si pracovníci předávají 

informace o následujících událostech.  

Organizace řídících činností zajišťuje jasné sestavení hierarchie organizace, 

transparentnost odměňování či předávání informací. Řídící pracovníci spolu s metodiky jsou 

garanty kvality služby, která má jasně daná kritéria ve standardech kvality sociálních služeb, 

případně pak v druhových standardech pro ranou péči. Dále by měla mít jasně sestavené 

metodiky procesu služby, které pracovníci znají a na základě kterých uskutečňují svou pracovní 

náplň. 

Znalosti a dovednosti, které poradce získal již při studiu na vysoké či vyšší odborné 

škole v oborech příbuzných sociální práci a speciální pedagogice, by měl obohacovat dalším 

průběžným vzděláváním. A to alespoň v takové míře, jež je učena Zákonem č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách. Zásadní je také podpora ze strany vedení, které by mělo odborné kurzy 

hradit. 

Speciální důraz by měl být kladen na výběr pracovníků. Vhodná je analýzy pracovního 

místa, například pomocí vypracování profesiogramu. Ten pak slouží jako podklad při 

zhodnocení vhodnosti kandidáta. Při výběru by mělo být zásadním hlavně osobní nastavení 

a obecné předpoklady, jež jsou pro výkon profese nezbytné. 

Každý tým poradců by měl být zastřešen odborným vedoucím či metodikem, který 

poskytuje emoční i odbornou podporu, tedy poradenskou péči. Díky tomu mají všichni poradci 

jednotnou filozofii práce při výkonu pozice. Nezbytností jsou i kazuistické a týmové supervize.   

  



 

80 

 

8 Konstrukce vzdělávacího programu 

Následující vzdělávací program by měl sloužit všem sociálním pracovníkům, kteří chtějí 

vykonávat nebo vykonávají pozici poradce rané péče. Měl by být součástí povinného zaškolení, 

jež poradce absolvuje při nástupu do zaměstnání. 

Záměrem kurzu by mělo být poskytnutí absolventům komplexní přípravu pro výkon 

pozice poradce rané péče v rodinách s dítětem s postižením nebo ohroženým vývojem ve věku 

do sedmi let. Tato skupina klientů vyžaduje od profesionálů nejen znalosti specifických technik 

podpory vývoje dítěte, ale také technik v oblasti podpory rodiny v těžké životní situaci.  

Po absolvování kurzu by měl mít jedinec osvojené následující: 

• Znalosti – způsoby jednání s člověkem v těžké životní situaci, metody podpory rodiny, 

vývoj dítěte do sedmi let, vliv postižení na vývoj dítěte, organizace služby, zásadní 

materiály obsahující pravidla a postupy v organizaci, právní předpisy, které se dotýkají 

zájmů rodiny; 

• Dovednosti – vedení rozhovoru s rodiči, rozdělení pozornosti mezi všechny členy 

rodiny, kladení otázek a dojednávání zakázky s rodinou, určení vývojové úrovně dítěte, 

komunikace s dítětem s postižením, reflektování průběhu služby s rodiči, 

vyhodnocování vlastní práce, vedení kazuistik. 

Poradce na základě toho bude schopen: 

• Provádět depistáž 

• Podílet se na komplexním posouzení potřeb rodiny a dítěte 

• Dohodnout s klientem cíle a obsah služby, vpracovat plán podpory 

• Realizovat plán podpory 

• Rozpoznat krizi, rozhodnout kdy a jaké specializované pracoviště doporučit 

• Sledovat aktuální síť návazných služeb, případně pomoci v navázání kontaktu rodině 

Forma kurzu by měla být jak teoretická-prezenční, tak praktická na základě uskutečňování 

supervidovaných konzultací v rodinách a prezentace kazuistiky. Počet hodin jednotlivých částí 

by měl být zhruba vyvážený. 

 

Závěrečná zkouška by měla obsahovat doložení účasti na prezenční části kurzu, doložení 

supervidovaných konzultací a prezentované kazuistiky, ústní zkoušku dle strukturovaných 

dotazů. 
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Obsah kurzu: 

Pro potřeby této diplomové práce byla vytvořena přehledá tabulka s obsahem 

vzdělávacího kurzu pro poradce rané péče, který vychází ze získaných poznatků ve výzkumné 

části této práce. 

Hlavní 
téma 

Jednotlivé kurzy 
Počet 

vzdělávacích 
úseků 

O
rg

an
iz

ac
e 

ra
n

é 
p

éč
e

 

Raná péče - terénní služba 
(legislativa, dokumenty) 4x 45 minut 

Charakteristiky rané péče, kvalita 
služby 3x 45 minut 

Systém péče o ohrožené děti 
3x 45 minut 

Raná péče v zahraničí 
2x 45 minut 

Mezioborová spolupráce a 
multidisciplinární týmy 3x 45 minut 

Osobnost poradce 
4x 45 minut 

P
o

d
p

o
ra

 r
o

d
in

y 

Rodina jako systém, potřeby 
rodiny 3x 45 minut 

Intuitivní rodičovství 
3x 45 minut 

Metody práce s rodinou 
3x 45 minut 

Techniky komunikace, vedení 
rozhovoru 4x 45 minut 

Význam svépomoci a možnosti, 
které mají pečující 2x 45 minut 

Konzultace v rodině 
4x 45 minut 

Plánování s rodinou 
4x 45 minut 

P
o

d
p

o
ra

 v
ýv

o
je

 d
ít

ět
e

 

s 
p

o
st

iž
en

ím
 

Vývoj dítěte v raném věku, 
specifika vývoje dětí s postižením 

6x 45 minut 

Neurologická diagnostika 
3x 45 minut 

Využití terapeutických přístupů a 
technik při terénní práci 8x 45 minut 

Hra jako základní nástroj podpory 
vývoje dítěte 3x 45 minut 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit konstrukci vzdělávacího programu pro poradce 

rané péče na základě sestavení profesiogramu. K naplnění tohoto cíle vedlo celé sestavení 

diplomové práce, která se koncepčně dělila na teoretické poznatky a výzkumnou část.  

Kapitolou, jež vstupujeme do problematiky rané péče, je klientská rodina s dítětem 

s postižením nebo ohroženým vývojem ve věku do sedmi let. Specifika, která u této cílové 

skupiny můžeme pozorovat, se odráží ve všech aspektech teoretických poznatků. Rodina, do 

které se narodilo dítě s postižením, prochází nepopiratelně hlubokou krizí, jejíž délka je 

individuální. Záleží hlavně na rodinném systému, na kvalitě vztahů mezi jednotlivými členy 

rodiny a na postojích, které vůči členovi s postižením zaujmou. Proces akceptace má v odborné 

literatuře jasně stanovené fáze, proto i jemu byl věnován prostor, jelikož chování pečujících 

může být přímo spojeno s fází, ve které se právě nachází. 

Následující kapitola se zaměřila na systém sociálních služeb v České republice, jenž 

rodinám s dítětem s postižením nabízí jisté druhy služeb a podpory. Vzhledem k tématu práce 

se největší pozornost zacílila na službu raná péče, jenže je službou sociální prevence a zaměřuje 

se na předcházení sociálního vyloučení pomocí podpory a pomoci rodinám s dítětem 

s postižením či ohroženým vývojem v raném dětství.  Kapitola pojednává hlavně o specifické 

náplni, principech a formách. Zaměřili jsme se také na popis optimální služby, která by 

v případě materiálního, finančního a personálního zajištění mohla v prostředí České republiky 

fungovat.   

Následuje kapitola pojednávající o stěžejní osobě služby, kterým je poradce rané péče. 

Důraz je zde kladen na popis osobnostních předpokladů, jež jsou pro výkon profese nezbytné, 

výčet odborných znalostí obsahujících poznatky z oborů speciální pedagogiky, sociální práce a 

zdravotnictví a v neposlední řadě i popis dovedností, mezi které spadá například vedení 

strukturovaného rozhovoru.  

Kapitola, jež nemá žádnou souvislost s ranou péčí, nese název profesiografie. Cílem 

kapitoly, bylo shromáždit odborný popis této analytické metody, jejímž výstupem je 

profesiogram, který může sloužit jako detailní popis pracovní pozice a napomáhá například při 

výběru pracovníků. 

Cílem výzkumného šetření, které bylo provedeno, bylo tvorba konstrukce vzdělávacího 

programu pro poradce rané péče. Předpokladem pro její vytvoření byla hypotéza o 

nedostatečných dovednostech a kompetencích u začínajících poradců rané péče, jež jsou na 

pozici méně než rok a půl. Pro ověření této hypotézy bylo využito dotazníkové šetření, jež na 
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dovednosti a kompetence cílilo. Výstupy z dotazníků jasně doložili rozdíly mezi vstupními 

a získanými kompetencemi a dovednostmi, čímž byla hypotéza potvrzena. Mimo jiné 

dotazníkové šetření potvrdilo psychickou náročnost pozice, na kterou jsou však dotazovaní 

poradci adekvátně připraveni, na základě průběžného vzdělávání a pravidelné supervize. 

Zároveň bylo zjištěno, že vedení organizace své poradce k seberozvoji dostatečně podporuje.    

Pro ověření zbylých hypotéz a zpracování profesiogramu byly využity další metody. 

Patřil mezi ně časový snímek dne, jehož zpracováním vzniklo 10 kategorií znázorňujících 

hlavní činnosti poradce. Rozhovor s vedoucí pracovnicí, pomocí kterého se podařilo proniknout 

hlouběji do jednotlivých částí profese. A metoda kritických událostí, která specifikovala 

kritéria, která mají kladný nebo záporný vliv na pracovní výkon. Přičemž bylo zjištěno, že jak 

osobní, tak pracovní kritické události dotazovaných měly převážně negativní vliv na výkon 

práce. 

Při získávání dat byla využita datová i metodologická triangulace, které zajistily validitu 

výzkumu. 

Výstupním celkem analýzy dat z jednotlivých metod, byl profesiogram. Který jasně 

vymezuje profesi, její specifika, klíčové činnosti a kritéria úspěchu. Díky celistvosti 

profesiogramu mohlo dojít k odvození konstrukce vzdělávacího programu pro poradce rané 

péče, kterým by jednotliví zaměstnanci a případní zájemci měli projít. 

Z výše uvedených skutečností a výzkumných závěrů, jež uvádí, že poradci, kteří jsou 

na pozici kratší dobu než rok a půl mají nedostatečné dovednosti a kompetence pro výkon 

profese, se lze domnívat, že vypracováním konstrukce vzdělávacího programu byl naplněn cíl 

této diplomové práce.   

Zpracovaný profesiogram s výstupní konstrukcí programu byl zaslán vedení 

Společnosti pro ranou péči, které by na základě toho mohlo přehodnotit dosavadní systém 

vzdělávání.   

  



 

84 

 

Seznam použité literatury 

Literární zdroje: 

DRYDEN, W. Poradenství. Přeložil I. MÜLLER. Vydání 1. Praha: Portál, 2008. 120 s. ISBN 

978-80-7367-371-0 

FITZNEROVÁ, I. Máme dítě s handicapem. Vydání 1. Praha: Portál, 2010. 160 s. ISBN 978-

80-7367-663-6 

GÖBELOVÁ, T. SEBEROVÁ, A. Profesiografické otázky učitelství. Vydání 1. Ostrava: 

Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 104 s. ISBN 978-80-7646-197-8 

HRADILKOVÁ, T. a kol. Praxe a metody rané péče v ČR: průvodce sociálním modelem. 

Vydání 1. Praha: Portál, 2018. 152 s. ISBN 978-80-262-1386-4 

HRUŠKOVÁ, H. MATOUŠEK, O. LANDISCHOVÁ, E. Sociální práce s lidmi s mentálním 

postižením In. MATOUŠEK, O. KOLÁČKOVÁ, J. KODYMOVÁ, P. Sociální práce v praxi: 

specifika různých cílových skupin. Vydání 2. Praha: Portál, 2010. 352 s. ISBN 978-80-7367-

818-0 

CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením: Problematika pěti typů zdravotního 

postižení. Vydání 1. Praha: Portál, 2001. 184 s. ISBN 80-7178-588-1 

MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Vydání 3. Praha: Portál, 2013. 400 s. 

ISBN 978-80-262-0213-4 

MATOUŠEK, O. KOLÁČKOVÁ, J. KODYMOVÁ, P. Sociální práce v praxi: specifika 

různých cílových skupin. Vydání 2. Praha: Portál, 2010. 352 s. ISBN 978-80-7367-818-0 

MATOUŠEK, O. PALME, K. LANDISCHOVÁ, E. Rodina s dítětem s postižením. In. 

MATOUŠEK, O. PAZLEROVÁ, H. a kol. Podpora rodiny: Manuál pro pomáhající profese. 

Vydání1. Praha: Portál, 2014. 176s. ISBN 978-80-262-0697-2 

MATOUŠEK, O. PAZLEROVÁ, H. a kol. Podpora rodiny: Manuál pro pomáhající profese. 

Vydání1. Praha: Portál, 2014. 176 s. ISBN 978-80-262-0697-2 

MATOUŠEK, O. Sociální služby: Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Vydání 1. 

Praha: Portál, 2007. 184s. ISBN 978-80-7367-310-9  



 

85 

 

MICHALÍK, J. a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Vydání 1. Praha: Portál, 2011. 

512 s. ISBN 978-80-7367-859-3 

REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, a. 

s., 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6   

SLANÁ, M. HROMKOVÁ, M. LETOVANCOVÁ, K. Včasná intervencia: Vývoj, súčasný stav 

a teoretická východiská. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2017.198 s. ISBN 978-80-568-

0084-3 

SORIANO, V. Early intervention in Europe: Trends in 17 Europien Countries. Middelfart: A/S 

Modersmalets Trykkeri, 1998. 112 s. ISBN 87-90591-04-6 

ŠÁNDOROVÁ, Z. FALTOVÁ, B. Služba sociální prevence raná péče: Alternativa pro ústavní 

péči i výzva pro sociální pedagogiku. Sociální pedagogika. 2015, s. 51-63 ISSN 1805-8825 

ŠTIKAR, J. a kol. Psychologie ve světě práce. Vydání 1. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 

80-246-0448-5 

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání 5. Praha: Portál, 2012. 

872 s. ISBN 978-80-262-0225-7 

VAN DIJK, C. R. A. VAN GENDT, C. J. VINK, M. T. Looking Forward: Developments in 

Early Intervention for children with visual impairment. Nijmegen: SSN, 1999. 119 s. ISBN 90-

71534-42-1 

  

Internetové zdroje: 

Asociace pracovníků v rané péči. Optimální model rané péče. 2013 [online]. [cit. 2018-07-10] 

Dostupné z: http://aprp.cz/wp-content/uploads/2017/10/optimalni_model_rane_pece.pdf 

Asociace rané péče. Profil poradce rané péče: Kompetence v praxi rané péče. 2018 [online]. 

[cit. 2018-07-13] Dostupné z: 

https://www.arpcr.cz/res/archive/001/000194.pdf?seek=1551739187 

http://aprp.cz/wp-content/uploads/2017/10/optimalni_model_rane_pece.pdf
https://www.arpcr.cz/res/archive/001/000194.pdf?seek=1551739187


 

86 

 

BAČÁKOVÁ, M. Systém služeb pro děti a mladé lidi s postižením a jejich rodiny. Národní 

centrum podpory transformace sociálních služeb. 2013. [online]. [cit. 2018-07-05] Dostupné z: 

http://www.trass.cz/wp-content/uploads/2016/02/system-sluzeb.pdf 

DITTRICHOVÁ, J. K historii pojmu intuitivní rodičovství. Psychologické dny. Praha. 2008. 

[online]. [cit. 2018-07-13] Dostupné z: https://cmps.ecn.cz/pd/2008/pdf/dittrichova.pdf 

GAUDKOVÁ, Š. Závěrečná zpráva: Raná péče. 2015 [online]. [cit. 2018-07-13] Dostupné z: 

https://www.msk.cz/assets/eu/evaluace_zaverecna_zprava_07.pdf 

HRADILKOVÁ, T. a kol. Analýza situace rané péče v České republice za rok 2015. Nadační 

fond Avast. 2016 [online]. [cit. 2018-07-05] Dostupné z: 

https://files.avast.com/files/marketing/foundation/analyzaranepece_2015_monitor.pdf?_ga=2.

87129244.5835180.1563125968-1601498552.1563125968 

HRADILKOVÁ, T. Historie raná péče v České republice. 2015. [online]. [cit. 2018-07-10] 

Dostupné z: http://www.ranapece.cz/wp-content/uploads/letak-Historie-RP.pdf 

HRADILKOVÁ, T., KLUSÁČKOVÁ, M. KLUSÁČEK, J. Informovanost o rané péči. Nadační 

fond Avast. 2017. [online]. [cit. 2018-06-24] Dostupné z: http://www.ranapece.info/wp-

content/uploads/2018/04/i1_informovanost_rp.pdf 

KUCHAŘOVÁ a kol.  Zpráva o rodině. VÚPSV, v. v. i. 2017. [online]. [cit. 2018-06-23] 

Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/31577/Zprava_o_rodine.pdf 

Lumos. Děti v ústavech pro osoby se zdravotním postižením. 2018 [online]. [cit. 2018-07-11] 

Dostupné z: 

https://lumos.contentfiles.net/media/assets/file/DOZP_vyzkumna_zprava_lumos.pdf 

MPSV. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2015. [online]. [cit. 2018-06-18]. 

Dostupný z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/28270/Statisticka_roc._z_oblasti_prace_a_SZ_2015.pdf 

MPSV. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí. [online]. [cit. 2018-06-18]. 

Dostupný z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/34376/Statisticka_rocenka_z_oblasti_prace_a_socialnich_v

eci_2017.pdf 

http://www.trass.cz/wp-content/uploads/2016/02/system-sluzeb.pdf
https://cmps.ecn.cz/pd/2008/pdf/dittrichova.pdf
https://www.msk.cz/assets/eu/evaluace_zaverecna_zprava_07.pdf
https://files.avast.com/files/marketing/foundation/analyzaranepece_2015_monitor.pdf?_ga=2.87129244.5835180.1563125968-1601498552.1563125968
https://files.avast.com/files/marketing/foundation/analyzaranepece_2015_monitor.pdf?_ga=2.87129244.5835180.1563125968-1601498552.1563125968
http://www.ranapece.cz/wp-content/uploads/letak-Historie-RP.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/31577/Zprava_o_rodine.pdf
https://lumos.contentfiles.net/media/assets/file/DOZP_vyzkumna_zprava_lumos.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/34376/Statisticka_rocenka_z_oblasti_prace_a_socialnich_veci_2017.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/34376/Statisticka_rocenka_z_oblasti_prace_a_socialnich_veci_2017.pdf


 

87 

 

PRETIS, M. Respecting Diversity and Introducing Standards. Early childhood intervention 

across Europe. 2010 [online]. s 1-10 . [cit. 2018-07-08] ISBN 978-605-5985-74-5 Dostupné z: 

http://www.early-

inclusion.eu/press/AT_Early_Childhood_Intervention_Across_Europe_e_book.pdf 

SORIANO, V. Early childhood intervention: Analysis of Situations in Europe. 2005. [online]. 

[cit. 2018-07-08] ISBN 978-8791500-60-2 Dostupné z: https://www.european-

agency.org/sites/default/files/early-childhood-intervention-analysis-of-situations-in-europe-

key-aspects-and-recommendations_eci_en.pdf 

SORIANO, V. KYRIAZOPOLOU, M. Raná péče – pokrok a vývoj 2005-2010. Odense, 

Dánsko. 2010. [online]. [cit. 2018-07-09] ISBN 978-87-7110-057-0 Dostupné z: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/early-childhood-intervention-progress-

and-developments_ECI-report-CS.pdf 

VŮJTĚCH, J. Profesiografická studie zaměřená na výběr čekatelů a výběrová kritéria. Institut 

pro kriminologii a sociální prevenci. Praha. 2002. [online]. [cit. 2018-07-16] ISBN 80-7338-

000-5 Dostupné z: http://www.ok.cz/iksp/docs/274.pdf 

ZACHAROVÁ, E. ŘÍMOVSKÁ, Z. Nemocné nebo zdravotně postižené dítě v rodině. 

Pediatrie pro praxi. 2014.  [online]. s. 55 – 56. [cit. 2018-07-02] Dostupné z: 

https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2014/01/17.pdf 

Legislativní zdroje:  

Vyhláška č. 505/2006Sb., prováděcího předpisu k Zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

  

https://www.european-agency.org/sites/default/files/early-childhood-intervention-analysis-of-situations-in-europe-key-aspects-and-recommendations_eci_en.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/early-childhood-intervention-analysis-of-situations-in-europe-key-aspects-and-recommendations_eci_en.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/early-childhood-intervention-analysis-of-situations-in-europe-key-aspects-and-recommendations_eci_en.pdf
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2014/01/17.pdf


 

88 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Syntéza pracovních specifik poradce rané péče ....................................... 37 

 

  



 

89 

 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Počet vyplacených příspěvků na péči podle věku a stupně závislosti v roce 

2017 ..................................................................................................................................... 10 

Tabulka 2: Čerpání činností rané péče klientskou rodinou ......................................... 32 

Tabulka 3: Konzultace v rodině ................................................................................. 62 

Tabulka 4: Doprava z/na konzultaci .......................................................................... 62 

Tabulka 5: Zápisy ..................................................................................................... 62 

Tabulka 6: Příprava na konzultaci ............................................................................. 63 

Tabulka 7: Administrativa ......................................................................................... 63 

Tabulka 8: Informační a vstupní jednání ................................................................... 63 

Tabulka 9: Telefonická a písemná komunikace s klienty ........................................... 63 

Tabulka 10: Vzdělávání ............................................................................................ 63 

Tabulka 11: Práce pro středisko ................................................................................ 64 

Tabulka 12: Telefonická a písemná komunikace s organizacemi ............................... 64 

Tabulka 13: Přehled kritických událostí .................................................................... 67 

 

  

file:///C:/Users/Petra/Desktop/DIPLOMKA/Mertlová_DIPLOMOVÁ%20PRÁCE.docx%23_Toc14887596
file:///C:/Users/Petra/Desktop/DIPLOMKA/Mertlová_DIPLOMOVÁ%20PRÁCE.docx%23_Toc14887596


 

90 

 

Seznam grafů 

Graf 1: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů ....................................................... 45 

Graf 2: Obor vzdělání respondentů ............................................................................ 46 

Graf 3: Dovednosti potřebné pro výkon profese ........................................................ 47 

Graf 4: Získání dovednosti s nástupem na pozici poradce rané péče .......................... 48 

Graf 5: Získané dovednosti po nástupu na pozici poradce rané péče .......................... 48 

Graf 6: Kompetence potřebné pro výkon profese....................................................... 49 

Graf 7:Získání kompetence s nástupem na pozici poradce rané péče ......................... 50 

Graf 8:Získané kompetence po nástupu na pozici poradce rané péče ......................... 50 

Graf 9: Absolventi kurzu krizové intervence ............................................................. 51 

Graf 10: Zahájení kurzu na základě nástupu na pozici poradce .................................. 52 

Graf 11: Absolventi psychoterapeutického výcviku ................................................... 52 

Graf 12: Zahájení psychoterapeutického výsledku na základě nástupu na pozici poradce

 ............................................................................................................................................. 53 

Graf 13: Uskutečňování supervizí ............................................................................. 54 

Graf 14:Četnost supervizí .......................................................................................... 54 

Graf 15: Spokojenost s četností supervizí .................................................................. 55 

Graf 16: Podpora ke vzdělávání ze strany zaměstnavatele ......................................... 56 

Graf 17: Účastníci vzdělávání v posledních 6. měsících ............................................ 56 

Graf 18: Četnost náročných situací ............................................................................ 58 

Graf 19: Zvládání konfliktů ....................................................................................... 59 

Graf 20: Stížnosti klientů .......................................................................................... 59 

Graf 21: Psychická náročnost profese ........................................................................ 60 

Graf 22: Odchod z pozice z důvodu psychické zátěže profese ................................... 61 

 

  



 

91 

 

 

Seznam příloh 

Příloha 1 – Dotazník 

Příloha 2 – Seznam otázek k rozhovoru 

Příloha 3 – Časové snímky dne 

  



 

92 

 

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 

 

 


