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ABSTRAKT 

Náhradní rodinná péče je v České republice často zmiňovaným tématem zejména 

v souvislosti se stále vysokým počtem dětí umístěných do ústavních zařízení. Pěstounská 

péče, jako jedna z forem náhradní rodinné péče, zaznamenala v souvislosti s novelou 

zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. od ledna 2013 nové pojetí podpory a 

vymezení práv a povinností pěstounů. Jednou z těchto povinností je uzavřít dohodu 

o výkonu pěstounské péče buď s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebo 

s nestátní neziskovou organizací, která má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí 

a k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. 

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na personální činnosti nestátních 

neziskových organizací, které doprovází pěstounské rodiny a na samotné klíčové 

doprovázející pracovníky. V teoretické části vymezuji oblast sociálně právní ochrany dětí, 

systém náhradní rodinné péče, činnost nestátních neziskových organizací a personální 

procesy v organizaci. V provedeném kvalitativním výzkumu mapuji formou 

polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky a klíčovými doprovázejícími 

pracovníky oblast řízení lidských zdrojů v doprovázejících organizacích. Z výzkumu 

vyplynulo zejména zjištění, že ve většině z oslovených organizací je věnována patřičná 

pozornost personálním procesům a péči o doprovázející klíčové pracovníky. Klíčoví 

sociální pracovníci považují doprovázení pěstounů za smysluplnou činnost, oceňují 

dlouhodobý vztah s pěstounskými rodinami. Kladně hodnotí zázemí v organizaci, dobrý 

kolektiv, atmosféru a péči a zájem ze strany vedení organizací. V závěru práce přináším 

doporučení, která by mohla pomoci ke zkvalitnění systému doprovázení a fungování 

doprovázejících organizací. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Náhradní rodinná péče, doprovázení pěstounských rodin, nestátní nezisková organizace, 

personální management, péče o zaměstnance. 
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ABSTRACT 

Substitute family care is a frequently mentioned topic in the Czech Republic, 

especially in connection with the high number of children placed in institutional facilities. 

Foster care, as a one of the forms of substitute family care, was registered within the 

amendment to the Act on Social and Legal Protection of Children No. 359/1999 Coll. It 

was in January 2013 and a new concept of support and definition of foster parents' rights 

and obligations was defined.  One of these obligations is to conclude a foster care 

agreement either with the municipal authority of the municipality with extended powers or 

with a non-governmental non-profit organization which is entrusted with the exercise of 

social and legal protection of children and with foster care agreements. 

This diploma thesis focuses on the personnel activities of non-governmental non-

profit organizations that accompany foster families and on the key accompanying workers 

themselves as well. The theoretical part defines an area of social and legal protection of 

children, the system of substitute family care, the activities of non-governmental non-profit 

organizations and personnel processes in the organization. In the qualitative research, I 

map out an area of human resources management in the accompanying organizations in the 

form of semi-structured interviews with executives and key accompanying workers. In 

particular, the research found that in most of the addressed organisations, appropriate 

attention is given to personel processes and care for accompanying key workers. Key 

social workers consider accompanying foster parents to be a meaningful aktivity and they 

appreciate the long-term relationship with foster families. They positively evaluate the 

background of the organization, create a good team environment and management takes an 

interest in their work. To conclude the theses, I make recommendations that could help 

improve the system of accompanying organisations. 

 

KEYWORDS 

Substitute family care, accompaniment of foster care, non-governmental non-profit 

organization, personnel management, care of employees. 
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ÚVOD 

Aktuálním tématem v České republice zůstává již řadu let problematika dětí 

umístěných do ústavních zařízení. Na rozdíl od jiných zemí je u nás stále možné umísťovat 

děti do zařízení tohoto typu. Je povinností státu se postarat o děti, které nemohou vyrůstat 

ve vlastních rodinách. Jako vhodnější řešení situace těchto dětí se nabízí svěření do některé 

z forem náhradní rodinné péče. Dle ustanovení občanského zákoníku se může jednat 

o osvojení, pěstounskou nebo poručenskou péči. 

Ve své diplomové práci se budu zaměřovat na pěstounskou péči, neboť mám osobní 

zkušenost s činností organizace, jejímž posláním je všestranná podpora zejména 

pěstounských rodin.  

Práva a povinnosti pěstounů jsou stanoveny v zákoně o sociálně právní ochraně dětí 

č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která vešla v platnost od 1. ledna 2013. 

Podle novely tohoto zákona má osoba pečující nebo osoba v evidenci povinnost uzavřít 

dohodu o výkonu pěstounské péče. Tuto dohodu může s pěstouny uzavírat obecní úřad, 

krajský úřad nebo pověřená osoba.  

V celé České republice se doprovázením pěstounských rodin zabývá řada organizací, 

většinou se jedná o nestátní neziskové organizace, které mají pověření k výkonu sociálně 

právní ochrany dětí. Každá rodina má přiděleného svého klíčového doprovázejícího 

pracovníka (průvodce), což je kvalifikovaný sociální pracovník. Pokud je průvodce 

s rodinou v dlouhodobém kontaktu, vzniká oboustranný vztah důvěry a daří se lépe 

identifikovat zdroje potíží v pěstounské rodině a následně nastavit vhodná podpůrná 

opatření ke zlepšení kvality života rodiny.  

Mohu to potvrdit i ze své vlastní zkušenosti, neboť jsem působila na pozici průvodce 

pěstounských rodin téměř 4 roky. Za tu dobu jsem vnímala, jak se postupně prohlubuje 

vztah mezi mnou a členy pěstounské rodiny, a to mnohdy vedlo k otevřenějšímu přístupu 

k využívání nabízených služeb i podnětů ke zkvalitnění jejich životů. 
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Bylo by tedy ideální, pokud by klíčový doprovázející pracovník zůstával na své 

pozici delší dobu a tento průvodce se často v rodině neměnil. Jak však zajistit personální 

stabilitu v nestátních neziskových organizacích, které zajišťují doprovázení pěstounských 

rodin? Finanční prostředky na činnost těchto organizací jsou omezené. Státní příspěvek 

na výkon pěstounské péče, který tvoří hlavní zdroj financování organizací, zůstává ve 

stejné výši od roku 2013. Ve všech odvětvích se hovoří o zvyšování platů, rostou 

tabulkové platy sociálních pracovníků ve státní sféře. Nízké mzdy a finanční ohodnocení 

bývají někdy důvodem odchodů průvodců z organizace. Jsou však také důvody, pro které 

někteří průvodci v práci zůstávají i po delší období. 

Lidské zdroje jsou pro fungování služby doprovázení nejcennějším kapitálem. 

Domnívám se, že pro nestátní organizace není lehký úkol zajistit kvalifikované 

pracovníky. Zákon stanoví, jaké vzdělání musí mít pověřená osoba, která vykonává 

sociálně právní ochranu dětí na pozici klíčového doprovázejícího pracovníka pěstounských 

rodin. Požadavky na pracovníka však nekončí u jeho odborného vzdělání. Průvodce by se 

měl dobře orientovat v oblasti náhradní rodinné péče i dalších oblastech sociálně právní 

ochrany dětí. Doprovázení obnáší z velké míry i terénní práci přímo v domácnostech 

pěstounských rodin, proto musí pracovník ovládat i řízení motorového vozidla, měl by 

umět si svoji práci dobře organizovat, a jak už obnáší práce v pomáhajících profesích, měl 

by být flexibilní a odolný proti zátěžovým situacím.  

Ve své diplomové práci se zabývám tím, jak se nestátním neziskovým organizacím 

daří získávat a vybírat sociální pracovníky na pozice klíčových pracovníků pěstounských 

rodin, jakým způsobem probíhá v organizacích ohodnocování a motivace pracovníků. 

Zajímá mě, jak doprovázející organizace přistupují k péči o zaměstnance a jaké benefity a 

výhody jim poskytují, aby zajistily stabilitu a spokojenost zaměstnanců, a tím i přispívaly 

ke zkvalitnění služeb pro pěstouny. Zajímá mě také, co je pro samotné klíčové pracovníky 

důležité a motivující, aby zůstávali na své pozici v neziskové organizaci a neodcházeli do 

státního sektoru nebo jiného odvětví za vyšším výdělkem nebo lepšími podmínkami.  

Zajištění stability v systému doprovázení by mohlo pomoci ke zkvalitnění 

podpůrných služeb pro pěstounské rodiny. Mohlo by tak dojít i k motivaci potencionálních 

zájemců o výkon pěstounské péče a tím i k řešení problému s nedostatkem dlouhodobých 
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pěstounů, který řeší systém náhradní rodinné péče v České republice. Výsledky práce by 

mohly také pomoci neziskovým organizacím při zkvalitňování činnosti organizace a 

personálních procesů. Práce by mohla mít význam i pro širší odbornou veřejnost v oblasti 

náhradní rodinné péče. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Náhradní rodinná péče 

1.1 Zájem dítěte 

Hlavním subjektem všech forem náhradní rodinné péče je dítě, o kterém je v každém 

individuálním případě rozhodováno. Zájem dítěte je předním hlediskem při jakékoliv 

činnosti, která se dítěte týká. Takovým rozhodnutím mohou být mnohdy dotčeny i další 

osoby, a to jednak biologičtí rodiče dítěte, nebo ti, kdo mají nedostatek péče rodičů dítěti 

nahradit (Trnková, 2018). 

Jak je uvedeno v Úmluvě o právech dítěte, článek 3: „Zájem dítěte musí být předním 

hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať již uskutečňované veřejnými nebo 

soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány“ 

(Úmluva o právech dítěte). 

Z Úmluvy vychází i zákon o sociálně právní ochraně dětí, podle kterého je: 

„Předním hlediskem sociálně právní ochrany zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a 

rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i 

k širšímu sociálnímu prostředí dítěte“ (zákon č. 359/1999 Sb.). 

Právo dítěte na péči a výchovu ze strany rodičů však nemá absolutní povahu, protože 

mohou nastat okolnosti, za kterých by naopak setrvání dítěte v rodině znamenalo ohrožení 

jeho řádné výchovy a vývoje. Za určitých podmínek, které stanovuje zákon, může být 

proto rozhodnutím soudu dítě odděleno od svých rodičů, a to i proti jejich vůli. Dítě, jež 

nemůže vyrůstat ve vlastní rodině, má právo na to, aby mu stát zajistil náhradní péči. Může 

to být formou předání vhodné osobě do výchovy, osvojení nebo v nezbytných případech 

umístění do zařízení péče o děti (Trnková, 2018). 

Jak rovněž uvádí Novotná (2018) je v zájmu každého dítěte, aby mohlo vyrůstat 

v klidném a harmonickém prostředí své vlastní rodiny. Právem a povinností rodičů je 
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výchova a péče o děti. Ideální by bylo, kdyby se každé dítě na světě narodilo do rodiny, 

kde bude milováno a přijímáno, a kde bude vychováváno oběma svými biologickými 

rodiči. V praxi se setkáváme s osudy takzvaně sociálně osiřelých dětí, které sice mají oba 

nebo jednoho rodiče, ale ti se o ně nemohou, nechtějí či neumějí starat. Tyto děti jsou 

přednostně svěřovány do péče širší rodiny nebo do péče jiných osob, které dítě zná. Teprve 

další volbou je hledání osob, které dítě nezná a které jsou ochotny a schopny dítě převzít 

do své péče a starat se o ně v rámci své rodiny (Novotná, in Kolektiv autorů, 2018). 

1.2 Teorie attachmentu 

Attachment bývá nejčastěji překládán jako vztahová vazba či citové pouto. Jedná se 

o vztah, který se vytváří mezi dítětem a osobou, která o něj pečuje. Pro harmonický vývoj 

malého dítěte je naprosto zásadní, jestli si v prvních měsících a letech svého života vytvoří 

nebo nevytvoří pevné citové pouto s jednou stálou, blízkou a bezpečnou osobou, která 

o dítě pečuje a chrání je. Pokud má dítě k dispozici blízkou a bezpečnou vztahovou osobu, 

cítí se být láskyhodné a narůstá jeho důvěra k lidem i k okolnímu světu (Kovařovicová, in 

Kolektiv autorů, 2018). 

Jak popisuje Bowlby (1960), je attachment biologický vrozený instinkt, který velí, 

aby dítě (neboli mládě) bylo nablízku matce, která dítěti poskytuje ochranu, podporu a 

bezpečí. To umožňuje dítěti, aby se mohlo rozvíjet a učit. 

Lidské děti se rodí bezbranné, zranitelné a zcela závislé na společenství, které je 

mezi sebe přijímá. Pokud jde všechno bez problémů, bude společenství schopné se o dítě 

postarat. Celé společenství, kam patří i rodina, je pro dítě podpůrnou sítí. Vyvíjející se 

jedinec vstupuje od okamžiku narození do komplikovaných interakcí s prostředím. Lidé 

nejsou odděleni od svého prostředí, a tak procesem vzájemného vylaďování a 

přizpůsobování se navzájem proměňují (Cairns, 2002). 

Pokud dítěti chybí zkušenost a pocit základního přijetí, akceptace ze strany „jeho 

lidí“, chybí mu tedy příležitost k postupnému utváření pocitu a postoje „důvěry“. Je to 

důvěra plná otevřenosti světu – a to jednak ke světu vnějšímu, rovněž tak vnitřnímu, tomu, 
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co se odehrává uvnitř, v nitru dítěte. Otevírá se však také prostor pro vznik postoje 

opačného – základní nedůvěry, obav a úzkosti (Kovářík a kol., 2004). 

Teorie attachmentu popisuje vrozený systém podstatný pro přežití mláděte a v tomto 

smyslu se jedná o jev, který se uplatňuje u všech dětí: Dítě instinktivně vyhledává blízkost 

matky, která ho chrání a uklidňuje. V přítomnosti matky ustupuje stres a dítě s matkou 

společně prožívá vzájemné spojení jako uklidňující a radostné (Winnette, 2018). 

Z mnohých pozorování je jednoznačně jasné, že ačkoliv je obvyklé, aby hlavní 

vazebnou postavou byla biologická matka, tuto roli mohou dobře zaujmout i jiní lidé. 

Dostupné údaje ukazují, že pokud se zástupce matky chová k dítěti mateřsky, tzn. živě 

s dítětem sociálně komunikuje a pohotově reaguje na jeho signály a pohyby, dítě se k němu 

bude chovat tak, jak by se jiné dítě chovalo ke své přirozené matce (Bowlby, 2010). 

Z vědeckých poznatků plyne jedno velké poučení, že totiž pro dítě je rozhodující 

psychologické rodičovství, založené na vnitřním, psychickém, citovém přijetí dítěte, a 

nikoliv jen biologické rodičovství, pokud by nebylo založeno na něčem víc než na pouhém 

potvrzení z porodnice (Matějček, 1994). 

Z toho vyplývá, že výchova dítěte v průběhu prvních let života je jen těžko možná 

mimo rodinu. Všechny známé společnosti, které se pokoušely o nahrazení rodiny jinou 

výchovnou institucí (např. jesle nebo dětská odděleníkibuců v Izraeli), po určité době 

připustily nenahraditelnost rodiny a od podobných pokusů odstoupily (Matoušek, 2008). 

Jak uvádí i Kovářík a kol. (2004), je i z hlediska vývojové psychologie a psychologie 

životního běhu stále více důkazů o tom, že pokud se jedná o péči a výchovu dítěte, je 

dobrá, fungující a úplná rodina tím nejlepším vynálezem. A pokud není k dispozici rodina 

biologická, pak je dalším nejvíce vhodným řešením rodina náhradní – taková, jež přijme 

dítě bezpodmínečně za své a k dítěti se mateřsky a otcovsky chová.  

1.3 Náhradní péče o dítě 

Pomoc dětem, jejichž rodina selže nebo zanikne, je podle Tomeše (2010) historicky 

nejstarším problémem sociální politiky. Dětem je nezbytné poskytnout náhradní péči. Tato 
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péče je zpravidla sociální událostí, která vyžaduje společenskou pomoc a finanční 

prostředky. To odpovídá ustanovení Úmluvy o právech dítěte, podle které „…dítě dočasně 

nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí nebo dítě, které ve svém vlastním zájmu 

nemůže být ponecháno v tomto prostředí, má právo na zvláštní ochranu a pomoc 

poskytovanou státem“. 

Pojem „náhradní péče o dítě“ v sobě zahrnuje několik zákonných institutů, které se 

od sebe více či méně odlišují. To, co mají společné, je právní skutečnost svého vzniku, 

kterou je vždy rozhodnutí soudu. Rozlišujeme dva typy náhradní péče: 

 Náhradní péči rodinného typu, kam můžeme zařadit osvojení, pěstounskou 

péči, svěřenectví a poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje. 

 Ústavní výchovu, která je zajišťována v různých typech ústavních zařízení 

(Trnková, 2018). 

Ústavní výchova je předmětem kritiky řady odborníků, neboť dítě je pobytem 

v ústavním zařízení deprivováno a může se u něj projevit syndrom ústavní závislosti. 

Ideální je pro ohrožené dítě vytvoření náhradní rodiny. Bohužel však Česká republika patří 

mezi evropské země s nejvyšším počtem dětí umístěných do ústavních zařízení (Tomeš, 

2010). 

I přes kritiku ze stran odborníků a zahraničních organizací je v České republice stále 

možné umísťovat děti od jejich útlého věku do ústavních zařízení. Důvodem pro umístění 

dětí ve věku do 3 let nejsou však převážně zdravotní komplikace, jak bychom se mohli 

domnívat. Ze zprávy Národního zdravotnického informačního systému vyplývá, že v roce 

2017 bylo umístěno do dětských domovů pro děti do 3 let věku a dětských center celkem 

1490 dětí, z toho 546 dětí bylo přijato ze zdravotních důvodů a zbylý počet z důvodů 

sociálních nebo zdravotně sociálních (ÚZIS, 2018). 
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1.3.1 Formy náhradní rodinné péče 

Formy náhradní rodinné péče jsou definovány v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník. Podle této zákonné úpravy jsou možné následující způsoby, jak řešit péči 

o nezletilé dítě, které nemůže vyrůstat u svých biologických rodičů: 

 osvojení 

 svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče 

 poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje 

 pěstounská péče. 

Nejčastěji realizovanou formou náhradní rodinné péče je v naší republice osvojení. 

Osvojením získávají osvojitelé stejná práva a povinnosti, které mají ke svým dětem 

biologičtí rodiče a osvojením vzniká po právní stránce mezi dítětem a osvojiteli 

příbuzenský vztah, stejně tak jako mezi dítětem a příbuznými osvojitelů (Gabriel, Novák, 

2008). 

Jak uvádí Trnková (2018) osvojení tudíž z právního hlediska přesahuje ostatní 

instituty náhradní péče, jejichž účelem je „jenom“ zajištění péče o dítě při zachování jeho 

dosavadních příbuzenských vazeb k původní rodině. 

Svěření do péče jiné fyzické osoby má přednost před umístěním dítěte do ústavu a 

při výběru vhodné osoby dá soud obvykle přednost příbuznému dítěte nebo jiné blízké 

osobě. U tohoto typu náhradní rodinné péče zůstává rodičům zachována jejich rodičovská 

zodpovědnost a také vyživovací povinnost, jejíž rozsah stanoví soud a výživné se platí 

přímo k rukám pečující osoby (Novotný et al., 2014). 

Poručníka dle znění Občanského zákoníku jmenuje soud dítěti: „Není-li tu žádný 

z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou zodpovědnost v plném 

rozsahu.“ Může jít o situaci, kdy rodiče dítěte nežijí nebo nejsou známi, byli zbaveni 

rodičovské odpovědnosti nebo jim byl výkon rodičovské odpovědnosti pozastaven, či mají 

omezenou svéprávnost. Poručník nemá k dítěti vyživovací povinnost a má nárok na stejné 

hmotné zabezpečení jako pěstoun (Novotný et al., 2014). 
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Druhou základní formou náhradní rodinné péče je pěstounství, a to díky počtu dětí, 

u kterých je každoročně realizována. Obecně platí, že poměr mezi osvojením a 

pěstounskou péčí je z hlediska počtu svěřených dětí přibližně 2:1. Z dětí, které jsou 

svěřeny do náhradní rodinné péče, je zhruba třetina z nich v péči pěstounů (Gabriel, Novák 

2008).  

1.3.2 Pěstounská péče 

Do pěstounské péče se svěřují děti, jejichž výchovu nezajišťují rodiče a zájem dítěte 

takové svěření vyžaduje. Je to druh náhradní rodinné péče, kterou garantuje a kontroluje 

stát. Dle platné legislativy může být dítě svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo 

do společné pěstounské péče manželů. Pokud je dítě svěřeno do pěstounské péče ve věku, 

kdy je schopno posoudit její obsah, mělo by mít možnost se k záležitosti vyjádřit. 

O pěstounské péči rozhoduje vždy soud (Novotná, in Kolektiv autorů, 2018). 

Je to také jedna z forem náhradní rodinné péče, která má ze zákona přednost 

před ústavní výchovou. Na rozdíl od osvojení se nemění status dítěte, její účel se liší 

od účelu osvojení. Pěstoun o dítě osobně pečuje a vykonává v přiměřené míře práva a 

povinnosti rodičů, aniž by mu vznikla vyživovací povinnost (Smolíková, 2014). 

Občanský zákoník koncipuje pěstounskou péči jako subsidiární k péči vlastních 

rodičů. Jedná se o institut dočasný, jehož trvání se odvíjí od situace v rodině dítěte, nehledě 

na to, zda se jedná o tzv. dlouhodobou pěstounskou péči nebo pěstounskou péči 

na přechodnou dobu (Macela et al., 2015). 

Institut pěstounské péče má dle Nožířové (2012) neoddiskutovatelnou společenskou 

hodnotu. Díky pěstounství mohou vyrůstat v rodinách i děti, které sice mají svoji rodinu, 

ale z nějaké příčiny v ní nemohou dospívat. 

Základ právní úpravy pěstounství je obsažen v občanském zákoníku. Zákon 

o sociálně právní ochraně dětí upravuje zprostředkování, pěstounskou péči na přechodnou 

dobu a další, zejména veřejnoprávní aspekty pěstounské péče. Předpokladem svěření dítěte 

do pěstounské péče je skutečnost, že péči o dítě nemůže zajistit žádný z rodičů ani jeho 
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poručník, byl-li dítěti jmenován. Pěstounská péče by měla trvat jenom tak dlouho, dokud 

existuje překážka bránící rodičům v osobní péči o dítě, případně dokud není dítěti zajištěna 

nová rodina v podobě osvojitelské (Trnková, 2018). 

Pěstounská péče zaniká na rozdíl od osvojení dosažením zletilosti dítěte. Může být 

rovněž zrušena i rozhodnutím soudu, to však jen z velmi závažných důvodů (Matějček, 

2002). 

Společně s Nožířovou (2012) se domnívám, že ve většině pěstounských rodin se 

dítěti dostává kvalitnějšího a emotivnějšího přijetí než v kolektivním zařízení, a to i přes 

vysoký standard poskytovaných služeb v těchto zařízeních. 

1.3.3 Doprovázení pěstounských rodin 

Doprovázení je možno charakterizovat jako pomoc při výkonu pěstounské péče. 

Minimální rozsah této pomoci vymezují zákonné nároky pěstounských rodin na stanovené 

typy služeb a odborné pomoci. Některé z těchto služeb bezprostředně navazují 

na povinnosti pěstounů, které vyplývají z občanského zákoníku nebo zákona o sociálně 

právní ochraně dětí. Součástí činnosti doprovázejících organizací je rovněž dohled 

nad naplňováním dohody o výkonu pěstounské péče. Současně je vývoj dítěte svěřeného 

do výchovy osob pečujících a osob v evidenci sledován ze strany příslušného obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností (Macela et al., 2015). 

1.3.4 Dohoda o výkonu pěstounské péče 

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. přinesla od ledna 2013 

do systému pěstounské péče koncept podpory, který je úzce propojen s právy a 

povinnostmi pěstounů. Jednou z povinností pěstounů je uzavření dohody o výkonu 

pěstounské péče. Tuto dohodu mohou pěstouni uzavřít buď s obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností – OSPOD, nebo mohou dohodu uzavřít s nestátní neziskovou 

organizací, která má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a k uzavírání dohod 

o výkonu pěstounské péče (Šustrová, in Kolektiv autorů, 2018). 
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Z Analýzy fungování dohod o výkonu pěstounské péče v ČR agentury SocioFaktor 

s.r.o. ze začátku roku 2015 vyplynulo, že větší část dohod uzavíraly v té době obce. 

Dohody mělo uzavřeno 172 obcí a 109 pověřených osob. Na základě výsledků 

kvalitativního i kvantitativního výzkumu byly vydefinovány silné a slabé stránky institutu 

dohod o výkonu pěstounské péče a s tím spojeného státního příspěvku na výkon 

pěstounské péče. 

Silné stránky 

 Převažující pozitivní hodnocení přínosu nově zavedených služeb 

pro pěstounské rodiny ze strany všech rozhodujících aktérů systému.  

 Pozitivní hodnocení institutu dohod o výkonu pěstounské péče ze strany osob 

pečujících a osob v evidenci. 

 Pozitivně vnímaný vztah klíčových sociálních pracovníků doprovázejících 

organizací a pěstounů (sociální pracovníci jsou vnímáni jako osoby, na které 

se mohou pěstouni s důvěrou obrátit).  

 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče jako stabilizující prvek systému 

služeb pro pěstounské rodiny, předvídatelný finanční zdroj umožňující 

(na rozdíl od dotací) plánování služeb a jejich rozvoj. 

Slabé stránky 

 Rozdílný přístup ke kvalitě poskytovaných služeb ze strany doprovázejících 

organizací.  

 Pověřené osoby a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které poskytují 

nedostatečné služby, mají dostatek finančních zdrojů, naopak 

pro poskytovatele kladoucí vysoký důraz na kvalitu práce je výše státního 

příspěvku na výkon pěstounské péče nedostačující.  

 Dosud nerealizované inspekce dodržování standardů kvality sociálně-právní 

ochrany a kontroly využívání státního příspěvku na výkon pěstounské péče 

(nejistota doprovázejících subjektů ve věci správnosti postupů a využívání 

veřejných zdrojů). 
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 Neprovázanost systému inspekcí kvality sociálně-právní ochrany a procesu 

vydávání nebo odnětí pověření k výkonu sociálně-právní ochrany.  

 Vysoký počet pěstounských rodin připadajících na jednoho klíčového 

sociálního pracovníka u některých doprovázejících organizací. 

 Dohody o výkonu pěstounské péče nejsou u některých osob pečujících a osob 

v evidenci vnímány jako smluvní vztah (necítí partnerský přístup ani možnost 

aktivně smluvní vztah ovlivňovat). Dohoda je u těchto osob vnímána jako 

jednostranné správní rozhodnutí úřadu (SocioFaktor, 2015). 

Některé zkušenosti ze současné praxe ukazují, že pokud je dohoda uzavřena přímo 

s OSPOD, respektive obecním úřadem s rozšířenou působností, v jehož obvodě má pěstoun 

trvalé bydliště, poskytuje-li tento úřad  také služby, na něž má pěstoun zákonný nárok (tzn. 

Nezajišťuje-li je u externích poskytovatelů), nemusí pěstoun vůči jeho zaměstnancům 

pociťovat takovou míru důvěry, aby o svých problémech při výkonu pěstounské péče 

hovořil s takovou otevřeností jako např. se sociálním pracovníkem neziskové organizace 

(Barvíková, 2016). 

Jak tedy definovat vlastní „doprovázení“, které je poskytováno pěstounským 

rodinám po uzavření dohody? Dle Pazlarové (2016) je doprovázení služba poskytovaná 

pěstounské rodině, jež tvoří komplex dílčích služeb stanovených zákonem o sociálně 

právní ochraně dětí, případně dalšími doplňkovými službami či činnostmi. Doprovázení je 

termín, který se pro tento druh podpory vžil, ačkoliv není sám o sobě zákonem definován. 

Macela et al. (2015) v komentáři k zákonu o SPOD uvádí, že primárním klientem 

systému doprovázení je dítě svěřené do pěstounské péče, nároky osoby pečující a osob 

v evidenci se odvíjejí od potřeb tohoto dítěte a prostřednictvím jeho zájmu musí být také 

hodnoceny. 

Dle Šustrové je základním východiskem doprovázení podpora celé náhradní rodiny a 

jejích jednotlivých členů. Podpora je zaměřena na to, aby se pěstouni zorientovali 

ve vnitřním světě přijatých dětí, poznali a pochopili ho, dále je pomoc nastavena 

na nalezení nejvhodnějšího přístupu k jednotlivým dětem tak, aby jim bylo poskytnuto 

přiměřené prostředí pro jejich rozvoj. Primárním klientem doprovázení jsou tedy i podle ní 
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děti, které jsou umístěny mimo svoji biologickou rodinu. Pěstouni jsou pak podobně jako 

doprovázející pracovník „poskytovatelem služby“. V doprovázení jsou pěstouni 

v partnerském postavení, neboť z každodenních kontaktů znají nejlépe potřeby dítěte 

(Šustrová, in Kolektiv autorů, 2018). 

Jak dále uvádí Pazlarová (2018), je však doprovázení v kontextu služeb pro pěstouny 

vnímáno převážně jako podpora náhradní rodiny, nikoliv jako její kontrola nebo dozor. 

Klíčový pracovník doprovázející organizace by měl v rodině zastávat jinou roli než 

sociální pracovník z úřadu, měl by být více přítelem v rodině a pomoci pěstounům s jejich 

každodenními radostmi i starostmi s přijatými dětmi. Měl by s pěstouny i dětmi navázat 

vztah založený na důvěře a vzájemném respektu.  

Suchá (2018) se ve své diplomové práci zamýšlí nad tím, že samotní pracovníci 

hodnotí stávající systém doprovázení jako něco, co teprve „hledá svou tvář“, přestože 

statut doprovázení pěstounských rodin funguje již od roku 2013. Systém doprovázení není 

zatím dokonalý a potřebuje v některých oblastech doplnit, rozšířit a část věcí uchopit z jiné 

strany, zejména vše více propojit s praxí. Při jejím výzkumném šetření bylo například 

zjištěno, že nefunguje diskuze mezi zástupci doprovázejících organizací a dalšími členy 

systému. 

Samotní pěstouni na institutu dohod o výkonu pěstounské péče hodnotí kladně 

zejména osobu klíčového sociálního pracovníka (průvodce). Oceňují, že mají k dispozici 

jednoho člověka, na kterého se mohou prakticky kdykoli obrátit, a ke kterému mohou mít 

důvěru (Sociofaktor, 2015). 

1.3.5 Práva a povinnosti pěstouna 

Pěstoun je prvotně povinen (a současně oprávněn) pečovat osobně o dítě. Při jeho 

výchově vykonává přiměřeně povinnosti a práva rodičů, také rozhoduje v běžných 

záležitostech dítěte.Pěstoun zastupuje dítě v běžných záležitostech, a rovněž spravuje jeho 

jmění (Novotný et al., 2014). 
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Práva a povinnosti pěstounů lze rozdělit do několika základních okruhů. Jedná se 

o právo na odbornou pomoc a doprovázení při naplňování specifických povinností 

souvisejících s pěstounskou péčí (podpora vztahu dítěte s rodiči a dalšími blízkými 

osobami, zajištění osobního styku s těmito osobami), dále o pomoc při řešení problémů 

souvisejících s péčí o dítě, odlehčovací péče a rovněž právo na zajištění bezplatné 

možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti spojené s povinností „dalšího vzdělávání“ 

pěstouna. Kromě toho je pěstounům poskytováno i poradenství (Macela et al., 2015). 

1.3.6 Klíčový pracovník (průvodce) 

Pozici klíčového pracovníka v pěstounských rodinách vykonává sociální pracovník. 

Jak uvádí Pazlarová (2016), klíčový pracovník je osobou pověřenou k výkonu sociálně 

právní ochrany dětí podle zákona o sociálně právní ochraně dětí. Výběr pracovníka by měl 

být pro činnost doprovázející organizace zásadní, neboť jen kvalitní pracovník dokáže 

poskytovat odpovídající poradenství a podporu pěstounským rodinám. Doprovázející 

organizace je odpovědná za kvalitní výběr klíčových pracovníků, protože na nich závisí 

účinná pomoc a podpora pěstounům. 

K obecným předpokladům a dovednostem pracovníka, který pracuje v pomáhajících 

profesích, patří podle Matouška (2008) zdatnost, inteligence, přitažlivost, důvěryhodnost, 

komunikační dovednosti a empatie. 

Z hlediska etiky sociální práce, kdy sociální pracovník vystupuje jako prostředník 

mezi sociálním klientem a společností, mají velký význam osobnostní rysy pracovníka, 

neboť musí řešit situace, které se pohybují na hranici konfliktu mezi těmito prostředími a 

může tím trpět vztah mezi pracovníkem a klientem (Gulová, 2011).  

Klíčový pracovník – průvodce může poskytovat sociálně právní ochranu, pokud 

získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka.  

Podle zákona o sociálních službách musí mít ukončené vzdělání v následujících 

studijních programech:  

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu 

akreditovaného podle zvláštního právního předpisuv oborech vzdělání zaměřených 
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na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární 

práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, 

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo 

doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální 

pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, 

akreditovaném podle zvláštního právního předpisu. 

 

Klíčový pracovník bývá s pěstounskou rodinou v dlouhodobém a intenzivním 

kontaktu. Jeho základním a nejdůležitějším úkolem je získat si důvěru rodiny. To však není 

snadné, někdy si pracovník rodinu získá až po roce spolupráce, v jiném případě je tento 

proces jednodušší. U některé rodiny nemusí být vztah důvěry navázán nikdy, nicméně je 

nutné dodržovat zásady respektu a pokory (Šustrová, in Kolektiv autorů,2018).  

Při práci s rodinou by měl sociální pracovník vnímat kulturní a hodnotovou 

orientaci rodiny a uspokojení jejích potřeb. Prioritou je kvalita vztahu k dětem a hodnocení 

vývoje dětí a rovněž vztahy všech členů rodiny k sobě navzájem. Důležitá je také sociální 

síť rodiny, jejich vazby, perspektivy a spokojenost (Gulová, 2011). 

Doprovázející pracovníci musí mít kompetence, znalosti a dovednosti v mnoha 

oblastech, aby mohli pěstounovi poskytovat dostatečnou podporu. Samotní pracovníci 

vnímají, že jsou na ně kladeny velké nároky. V případě práce s pěstouny, kteří neplní své 

povinnosti, zkouší pracovníci různé způsoby práce, ale oficiální postup klíčovým 

pracovníkům chybí, a to jim naplňování jejich role trochu znesnadňuje. Pracovníci kladou 

důraz na práci a komunikaci s dítětem. Vztah, bezpečí a důvěra jsou pro většinu 

pracovníků základem celého doprovázení. Pokud již toto při zahájení spolupráce vázne, 

situaci se bez odkladu snaží řešit, protože bez toho se při vzájemné spolupráci s klientem 

nedostanou dál (Suchá, 2018). 

Součástí profesionality průvodce je rovněž kontrola pěstounů. Občas se stává, že 

pěstouni odmítají pracovat s tématy, která jsou pro rozvoj dítěte podstatná. Pracovník sice 

tento postoj respektuje, zároveň je jeho úkolem upozornit rodinu na důležitost tématu a 
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poukázat na případná rizika, jestliže se problematice nebude věnovat dostatečný prostor 

v konzultacích a při práci se svěřeným dítětem (Šustrová in Kolektiv autorů, 2018). 

Souhlasím se zjištěním Suché (2018), že práce klíčových pracovníků (průvodců) je 

velice náročnou a specifickou disciplínou. Bohužel z praxe vyplývá, že náročnosti 

neodpovídá finanční ohodnocení pracovníka. Průvodce musí být vybaven širokou paletou 

znalostí a dovedností napříč náhradní rodinnou péčí i dalšími oblastmi. Jedná se o sociální 

práci, která by se z jejího pohledu dala hodnotit jako mezioborová. Z jejího výzkumu 

vyplynulo, že klíčoví pracovníci se do budoucna obávají snížení kvality doprovázení 

z důvodu chybějících lidí s odborností a potřebnými dovednostmi. 

1.3.6.1 Syndrom vyhoření 

Klíčoví pracovníci stejně jako ostatní sociální pracovníci mohou být přetíženi 

z kontaktů s lidmi, o které se mají postarat, někdy nemají pro svou práci dobré podmínky, 

vyčerpává je soucit, nejsou pro kontakt s klienty dobře vycvičeni. Může se stát, že se jim 

práce nedaří a výkon pomáhající profese jim odebírá energii (Kopřiva, 1997). 

K pomáhajícím profesím nevyhnutelně patří syndrom vyhoření, v podstatě každý 

pracovník po určité době má některé jeho projevy.Obecnou příčinou jeho vzniku jsou 

zvláštní nároky, které na pracovníka klade intenzivní kontakt s lidmi využívajícími sociální 

služby. Syndrom vyhoření je utvářen řadou typických příznaků vznikajících u pracovníků 

pomáhajících profesí následkem nezvládnutého pracovního stresu (Matoušek, 2008). 

Syndrom vyhoření se podle Gulové (2011) projevuje nezájmem o případ, 

neangažovaným vztahem k situaci klienta a může vést až k odporu ke klientovi. Pracovník 

ztrácí schopnost tvůrčí práce, citlivosti k případu, lpí na postupech. Zjevný je úbytek 

energie, minimalizování kontaktu s klientem, preference administrativy a ztráta 

komunikace na pracovišti. Může dojít dokonce k pracovní neschopnosti, vyčerpání až 

zneužívání klientů. 

Proto je velmi důležité, aby pracovníci při výkonu pomáhající profese přebírali 

odpovědnost za to, že si budou sami všímat příznaků přetížení vlastního systému.Rovněž je 
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nezbytné ujištění, že se jim dostane podpory nejen při zvládání příznaků stresu, které se 

u nich objevují, ale také při vypořádání s příčinou stresu (Hawkins, Shohet, 2004).  

Kontrola stresu má identifikovat aktuální a potencionální stresory. Ty mohou být 

na straně pracovníků, týmu, vedení i systému. Cílem kontroly stresu není eliminovat stres, 

ale nastavit optimální stupeň, který je pro práci efektivní, bez toho, aby člověka vysílil. 

V tomto ohledu je velmi vhodné zvolit supervizi, která může dopomoci k nastavení 

realistických, dosažitelných, krátkodobých cílů, aby pracovníci nabyli pocitu uspokojení 

z dosaženého úspěchu (Brown, Bourne, 1996). 

Gulová (2011) doporučuje v rámci prevence syndromu vyhoření zaměřit se 

na výcvik v potřebných sociálních dovednostech, zácvik nových pracovníků, průběžnou 

supervizi, případové konference, omezení počtu klientů, změnu prostředí nebo kombinaci 

přímé práce s klientem s jinými činnostmi. V prevenci dále napomůže i jasná definice 

poslání organizace a metod práce, důležité je rovněž určení náplně práce.  

1.3.7 Doprovázející organizace v ČR 

Organizace, které chtějí doprovázet pěstounské rodiny, musí získat pověření 

k výkonu sociálně právní ochrany dětí a uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Toto 

pověření vydávají Krajské úřady nebo Magistrát hl. města Prahy. V současné době je 

v České republice již více než 150 organizací, které mají pověření k uzavírání dohod. 

Vyplývá to z údajů Ministerstva práce a sociálních věcík 1.3. 2019 (Ministerstvo, 2019). 

Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami přímo definuje zákon 

o sociálně právní ochraně dětí. Je zde jasně vymezen rozsah výkonu sociálně právní 

ochrany pověřenými osobami, vydávání pověření, odborná způsobilost pro poskytování 

sociálně-právní ochrany pověřenými osobami a odnětí pověření.  

Pověřené osoby (doprovázející organizace) mají povinnost poskytovat pěstounovi, 

s nímž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči a 

sledovat výkon pěstounské péče (Pazlarová, 2016). 
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Financování činnosti doprovázejících organizací je zajištěno pravidelnými částkami 

díky státnímu příspěvku na výkon pěstounské péče, který činí dle zákona o sociálně právní 

ochraně dětí 48 000,- Kč na pěstounskou rodinu a rok. To by mělo dle Barvíkové (2015) 

zajistit finanční stabilitu pověřeným osobám, které poskytují doprovodné služby 

pěstounům a stimulovat jejich další rozvoj. Rizikem ovšem může být, uzavře-li subjekt 

z důvodu finanční motivace neúměrný počet dohod, pro jejichž kvalitní naplnění nemá 

následně dostatečné personální kapacity (počet rodin na jednoho pracovníka, erudovanost 

pracovníků). 

Pro doprovázející organizace je přesto otázka financování složitá. Suchá (2018) 

ve svém výzkumu zjistila od pracovníků doprovázejících organizací, že zatímco služby se 

postupně zdražují, finanční příspěvek na výkon pěstounské péče zůstává stále stejný. 

Pracovníci doprovázejících organizací se necítí dostatečně ohodnoceni za jejich práci, 

která zahrnuje širokou paletu dovedností. Průvodce musí mít dostatečný přehled a 

zkušenosti, a neustále musí na sobě pracovat.  

Ze strany pěstounů zaznívalo v rámci Analýzy fungování institutu dohod o výkonu 

pěstounské péče v ČR (SocioFaktor, 2015) ocenění směrem k jejich doprovázejícím 

organizacím. Nejčastěji od nich zaznívala tato slova: ochota, vstřícnost, pomoc, 

komunikace, odbornost, profesionalita, poradenství, rada, individuální přístup či přátelský 

přístup a jednání. 

1.4.5 Standardy kvality 

Všeobecně můžeme souhlasit s tím, že kvalita sociálních služeb je veřejným zájmem, 

který prosazují státní orgány. Jde o to, aby všechny zainteresované subjekty včetně 

neziskových organizací, poskytovaly sociální služby potřebným občanům na certifikované 

úrovni kvality a tím zaručily jejich odpovídající kvalitu života (Boukal, 2009). 

Doprovázející organizace jsou povinny mít zpracované standardy kvality sociálně 

právní ochrany dětí, které obsahují standardy práce s klientem, technicko-provozní 

zajištění sociálně právní ochrany dětí a také tři kritéria, které se týkají personální oblasti. 
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Jedná se o personální zabezpečení, přijímání a zaškolování zaměstnanců a profesní rozvoj 

zaměstnanců (příloha č. 2 k vyhlášce č. 473/2012 Sb.). 

Velmi důležitou součástí celého systému je realizace inspekcí kvality dodržování 

standardů. Se změnami v oblasti pěstounské péče rychle roste počet nových poskytovatelů 

služeb a vychází najevo, že ne všechny organizace poskytují stejně kvalitní rozsah služeb. 

Některé organizace mají příliš vysoký počet rodin na jednoho doprovázejícího pracovníka, 

jiné zase používají v rámci úspor nevhodné metody a postupy práce, místo osobního 

kontaktu volí elektronické formy komunikace apod. Je nezbytné, aby nastoupila inspekce 

jako důležitý kontrolní prvek, jež zaručí minimální kvalitu poskytovaných služeb 

(Pazlarová, 2016). 

Inspekci poskytování sociálně-právní ochrany u pověřených osob realizuje 

dle zákona o sociálně právní ochraně dětí krajská pobočka Úřadu práce. Jak se dále uvádí 

v zákoně, je předmětem inspekce kvalita poskytování sociálně-právní ochrany stanovená 

standardy kvality sociálně-právní ochrany (zákon o SPOD). 

Úřad práce ČR průběžně provádí inspekce standardů kvality v doprovázejících 

organizacích, zaměřuje se na jejich zpracování a dodržování. Svědčí o tom statistické údaje 

z roku 2018, kdy byloprovedeno celkem 35 inspekcí u pověřených osob uzavírajících 

dohody o výkonu pěstounské péče a zajišťujících výchovnou, poradenskou péči a 

sledování výkonu pěstounské péče. V průběhu inspekcí byly nejčastěji zjištěny závady, 

které spočívaly v nevytvoření vnitřních písemných pravidel a postupů podle standardů 

kvality, eventuálně v těchto pravidlech chyběly některé podstatné náležitosti nebo podle 

nich kontrolované osoby ve své praxi nepostupovaly.Jednalo se také o nedostatky 

spočívající v nesprávném postupu kontrolovaných osob při plnění přímých povinností 

daných standardy kvality. Nedodržování standardů kvality sociálně-právní ochrany může 

být od určité intenzity porušování považováno za přestupek, jehož projednávání je 

v kompetenci krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy (Úřad práce ČR, 2019). 
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2 Neziskový sektor 

Hospodářství určité země se dá z hlediska sektorů členit na ziskový (tržní) sektor a 

neziskový (netržní) sektor. V ziskovém sektoru jsou subjekty zakládány s primárním cílem 

dosáhnout zisk prostřednictvím statků, které jsou prodávány za tržní cenu. Neziskový 

sektor tvoří soubor subjektů, které jsou zakládány se základním cílem dosáhnout přímého 

užitku, jež má většinou charakter veřejné služby (Boukal, 2009). 

Neziskové organizace dle zřizovatele mohou být buď státní, kdy zřizovatelem je stát, 

kraje, obce a jedná se o organizační složky a příspěvkové organizace nebo nestátní 

neziskové organizace (spolky, nadace, ústavy apod.), u kterých jsou zřizovatelem občané 

(Pelikánová, 2016). 

Skovajsa (2010) k tomu uvádí, že do veřejného prostoru vstupují četné soukromé 

občanské organizace a podílejí se tam na celospolečenském utváření politické vůle nebo 

slouží naplňování veřejně prospěšných cílů. 

Organizace občanského sektoru vyplňují místo v programech a službách, jež 

neposkytuje stát nebo soukromé tržní subjekty. Můžeme je dle Dvořákové (2012) 

charakterizovat jako sloužící svým členům nebo veřejnosti. Organizace, které slouží 

veřejnosti, se zaměřují na podstatné sociální problémy, jako je nespravedlnost, bída, 

utlačování nebo omezování svobody.  

Také Boukal (2009) poukazuje na to, že důležitou oblastí, kterou se zabývají 

neziskové organizace ve všech právních formách, jsou sociální služby. Jedná se o velice 

strukturovanou oblast, která zahrnuje mnoho činností. Základní dělení služeb je na služby 

sociální péče a služby sociální intervence. 

 

2.1 Nestátní neziskové organizace 

Charakter fungování nestátních neziskových organizací je dle Boukala (2009) tvořen 

prolínáním tří základních principů. Jedná se o egoismus, mutualismus a altruismus. Tyto tři 
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principy nám přináší vysvětlení, proč se lidé sdružují (spolčují) a proč zakládají a následně 

řídí nějakou neziskovou organizaci. Existence nestátních neziskových organizací je 

projevem aplikace svobody sdružování, což prezentuje základní princip demokracie a 

občanské společnosti. 

Neziskové organizace (NO) jsou významnou součástí společnosti. Tyto organizace 

sdružují velké množství občanů, poskytují širokou nabídku služeb, napomáhají rozvoji 

společenského, ekonomického i politického života. Jejich význam nespočívá jen v přidané 

ekonomické hodnotě nebo podílu na celkové zaměstnanosti, ale je vzhledem ke svému 

dopadu na téměř všechny oblasti života společnosti mnohem komplexnější. Nejde jenom 

o to, že NO zabezpečují určité spektrum služeb, ale jsou ukazatelem rozvinutosti občanské 

společnosti, mají vliv na veřejné mínění a společenské změny (Pelikánová, 2016). 

Nestátní neziskovou organizaci (NNO) definuje Boukal (2009) jako organizaci, která 

nevytváří zisk k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. Z toho 

vyplývá, že NNO může zisk vytvářet, ale ten není primárním cílem a musí být opět použit 

k rozvoji této organizace a plnění jejích cílů. 

Pro organizaci je ideální situace pro vstup na trh, když panuje společenská poptávka 

po jejím výrobku, službě či projektu, zároveň je zřetelná skutečná potřeba případných 

klientů a současně s tím je organizace připravena nabídnout produkt a má i dostatek zdrojů, 

se kterými je schopna efektivně nakládat (Šedivý, Medlíková, 2017). 

2.2 Úspěšná nezisková organizace a organizační kultura 

Podmínky pro vytvoření úspěšné neziskové organizace formuluje Pelikánová 

(2016:52) takto: „Je důležité mít srozumitelné poslání, strategicky plánovat, mít funkční 

statutární orgány, mít vícezdrojové financování, rozvíjet firemní kulturu, zajímat se 

o budoucnost organizace, mít jasné vnitřní procesy a pravidla, snažit se být vidět a slyšet.“ 

S tím vším souhlasí i Šedivý, Medlíková (2017) a podle nich patří ještě k know-how 

úspěšné neziskové organizace schopnost odhadnout změny a dále by měla organizace mít 

v souvislosti s vícezdrojovým financováním obsazenou pozici fundraisera. 
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Podle Boukala (2009) by stabilní a efektivně fungující NNO měla být také schopna 

zvládat a řešit konflikty, získávat a mobilizovat zdroje, průběžně se učit novým věcem a 

přístupům a aktivně reagovat na nové podněty úpravou agendy a přístupů. 

Fungování a výkonnost organizací spoluvytváří organizační kultura, kterou dle 

Lukášové (2010) můžeme chápat jako soubor základních přesvědčení, hodnot, postojů a 

norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace a které se projevují v myšlení, cítění 

a chování členů organizace a v artefaktech (tj. výtvorech) materiální i nemateriální povahy. 

2.2.1 Hodnoty a postoje 

Fungování každé organizace je založeno na určitých hodnotách a základním účelem 

každé organizace je také hodnoty tvořit. Není složité zachytit organizační hodnoty 

ve formulaci vize, stejně tak jako vymezit hodnoty, které bude organizace přinášet 

společnosti. Prospěšnost organizace se však ukrývá v hodnotách jejích konečných 

produktů a služeb, které poskytuje jejím zákazníkům (Havrdová a kol., 2010). 

Organizační hodnoty vznikají ze základních lidských hodnot. Jsou charakterizované 

jako sdílená přesvědčení a dávají předpoklady k tomu, jak členové organizace mají 

přistupovat k plnění svých úkolů. Hodnoty organizace se promítají do všech činností 

v organizaci. Jsou považovány za pojítko, které drží organizaci dohromady, když jsou 

činnosti decentralizované, diverzifikované nebo nejednotné. Organizace mezi sebou 

nemohou vzájemně soutěžit, který soubor hodnot je lepší nebo etičtější. Organizační 

hodnoty jsou obvykle formulovány ve třech směrech. První směr se týká ekonomicko-

pragmatických hodnot, druhý směr zahrnuje eticko-sociální hodnoty a třetí směr se 

vztahuje k rozvoji organizace a lidí v ní (Horváthová, Bláha, Čopíková, 2016). 

Hodnoty se také dle Lukášové (2012) promítají do rozhodování jednotlivce i 

organizace. Projevují se ve stanoviscích a postojích, které lidé v organizaci zaujímají, 

v tom, co pokládají za dobré či špatné, za přijatelné nebo nepřijatelné. Zatímco osobní 

hodnotový systém člověka vymezuje to, co je významné pro něj individuálně, organizační 

hodnoty jsou vyjádřením toho, čemu je přikládám význam v organizaci jako celku – co si 
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členové organizace myslí, že by se v organizaci nebo mimo ni mělo dělat, neboť to 

považují za správné a důležité. 

Hodnotám je třeba věnovat velkou pozornost, neboť z nich vychází image organizace 

a na jejich základě se buduje firemní kultura. Hodnoty ovlivňují celou existenci organizace 

– nábor a výběr zaměstnanců, vedení a řízení lidí, etický kodex, hodnoticí procesy, 

oslovení individuálních i firemních dárců, vytváření značky na veřejnosti, lobbing, 

ovlivňování trhu. Hodnoty mají také rozvíjet a podporovat poslání organizace. Určují, jak 

organizace přistupuje ke svým lidem i jak vystupuje navenek. Hodnoty vypovídají o tom, 

jaká organizace je. Je důležité, aby lidé v organizaci chápali její hodnoty a rozuměli jim a 

aby je mohli společně sdílet. Doporučuje se, aby organizace měla stanovené alespoň tři 

hodnoty (Šedivý, Medlíková, 2017). 

2.2.1 Poslání 

Poslání je základním kamenem organizace. Poslání definuje užitek organizace 

pro společnost, vychází z něj veškeré její fungování. Klíčovou úlohu zde hrají vztahy, 

protože organizace potřebuje lidi, které vymezené poslání osloví, vezmou si ho za své a 

budou chtít pracovat na jeho realizaci, ať již fyzickou prací, duševní nebo finanční 

podporou, či investovaným časem v době svého volna. Prezentací poslání oslovuje 

organizace další potencionální členy nebo lidi, kteří by mohli pracovat ve správní radě, 

shání loajální zaměstnance a další spřízněné duše (Šedivý, Medlíková, 2012). 

Aby definice nebyla jen heslem vyjadřujícím dobré úmysly, musí mít provozně 

technické zaměření. Je třeba se zaměřit na to, co se organizace doopravdy snaží vykonávat, 

aby každý její příslušník měl jasno v tom, jak jeho působení konkrétně přispívá k dosažení 

cílů organizace.Těmito cíli je v případě neziskových organizací snaha změnit jednotlivce i 

společnost. Nejprve je proto důležité ujasnění, jaká poslání jsou reálná a jak je vůbec 

definovat. Měřítkem poslání není tedy krása jeho myšlenky, ale jeho správnost prokážou až 

skutky (Drucker, 1994). 
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Jasné poslání je důležité pro naplnění právní formy organizace. S ním musí být 

pracovníci neziskové organizace vnitřně ztotožněni a také veřejnost ho musí chápat a 

rozumět mu (Šedivý, Medlíková, 2017). 

Rovněž Boukal (2009) zdůrazňuje význam poslání v NNO. Podle něj je úkolem 

managementu rozšířit v přátelském prostředí poslání mezi všechny pracovníky a 

dobrovolníky tak, aby je nejen znali, ale také vnitřně přijali. To je významnější než 

ekonomické výstupy, které má pracovník přinést. 

Aby mohlo poslání obstát ve všech zkouškách a úspěšně dojít ke svému naplnění, 

musí dle Druckera (1994) odrážet tři základní předpoklady: vyhledat vhodné příležitosti, 

prokázat příslušnou kompetenci a bezvýhradně se angažovat. 

2.2.2 Lidské zdroje 

Nejdůležitějším faktorem fungování organizace jsou její zaměstnanci (lidské zdroje), 

kromě zdrojů kapitálových, technologických, materiálních a dalších. Řízení činnosti 

zaměstnanců organizací je rolí zvláštní skupiny řídících pracovníků, označovaných jako 

personální manažeři, personalisté a jinak (Nakonečný, 2005). 

Lidským potenciálem organizace se rozumí úhrnná způsobilost členů organizace 

(pracovníků, zaměstnanců, personálu) k plnění úkolů v rámci naplňování organizačního 

poslání – tzn. k dosahování provozních cílů organizace, rozvíjení organizačních 

kompetencí a způsobilosti. Kompetence náleží k základním pojmům v rámci lidského 

potenciálu (Bláha a kol., 2013). 

Dle názoru Dvořákové (2012) se řízení lidských zdrojů v nestátních neziskových 

organizacích vyznačuje některými specifiky. Lidské zdroje tohoto sektoru představují 

heterogenní soubor placených zaměstnanců a neplacených dobrovolníků. Pracovník, ať již 

placený nebo neplacený, by měl být ze strany organizace vnímán jako „dar“. Management 

organizace by si měl vážit toho, že má k dispozici silně motivované lidi, zanícené a 

nadšené pro jimi zvolenou nestátní organizaci, ochotné odvádět vysoké pracovní výkony 

za minimální odměnu, resp. u dobrovolníků bez finančního ohodnocení. 
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Lidé v organizaci již nejsou dle Koubka (2009) chápáni jako nákladová složka, nýbrž 

jako aktiva. Tato aktiva (bohatství) je nezbytné zhodnocovat a rozmnožovat, tudíž 

do lidského kapitálu, jako rozhodujícího zdroje v organizaci, investovat. To se projeví 

na zlepšení výkonu, produktivity, flexibility a schopnosti inovovat. 

3 Vedení a řízení lidí 

Řízení lidských zdrojů, jinak rovněž personální management, je ve většině 

průmyslově rozvinutých zemí považováno za nejdůležitější součást managementu, zásadní 

pro úspěch všech podniků a organizací. Specifikem řízení lidských zdrojů je propojenost 

s kulturním, sociálním a právním kontextem každé země (Matoušek, 2008). 

Armstrong (2010:48) definuje řízení lidských zdrojů jako „manažerský přístup 

k využívání úsilí, schopností a oddanosti lidí k vykonávání požadované práce způsobem, 

který organizaci zajistí perspektivní budoucnost.“ 

Personální řízení dle Dohnalové et al. (2015) tvoří komplex činností, které se 

zaměřují na vše, co se týká člověka v pracovním procesu a je nutné ho propojit 

do souvislosti s posláním a cíli organizace. 

3.1 Strategické řízení lidských zdrojů 

Každá úspěšná organizace si uvědomuje, že její fungování je závislé na lidech, a 

proto by měla mít promyšlenou personální strategii. Ta vychází z poslání, které jsme již 

definovali, a ze života organizace. Současně ho ovlivňuje zpětně obdobně jako další 

strategie organizace (Šedivý, Medlíková 2017). 

Také Drucker (1994) přikládá oblasti řízení lidských zdrojů velký význam. Podle něj 

je nejdůležitějším faktorem výkonnosti organizace produktivnost lidských zdrojů. A to 

záleží na personálních rozhodnutích, koho organizace přijme, koho propustí, kam koho 

umístí a koho povýší. 
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Strategie lidských zdrojů určuje záměry organizace, co by měla učinit a změnit 

v oblasti řízení lidských zdrojů, aby dosáhla svých cílů. To vyžaduje zohlednit jak externí a 

interní podmínky organizace a nároky na ni kladené, tak potřeby a očekávání zaměstnanců 

(Dvořáková, 2012). V tomto směru je kladen požadavek na manažery organizace, kteří by 

dle Armstronga (2015) měli v rámci strategického myšlení uplatňovat systematičtější a 

dlouhodobější pohled na směřování organizace a přebírat zodpovědnost za optimální 

využívání zdrojů a využívání příležitostí k vytváření přidané hodnoty k dosahovaným 

výsledkům organizace.  

3.2 Personální politika 

Definice personální politiky může mít dle Koubka dvojí podobu. Obecnější definice 

říká, že personální politika je systém relativně stabilních zásad, jimiž se subjekt personální 

politiky řídí při rozhodováních, která se přímo nebo nepřímo dotýkají oblasti práce a 

lidského činitele. Konkrétnější verze definuje personální politiku jako soubor opatření, 

kterými se subjekt personální politiky snaží ovlivňovat oblast práce a lidského faktoru a 

usměrňovat chování a jednání lidí tak, aby přispívalo k efektivnímu plnění úkolů a záměrů 

organizace (Koubek, 2009). 

Personální politika je nástroj, který slouží k realizaci strategie lidských zdrojů a 

definuje principy řízení a vedení lidí v organizaci, uvádí Horváthová, Bláha, Čopíková, 

(2016) a dodávají, že vedení organizace prostřednictvím personální politiky projevuje 

hodnoty ve vztahu k lidem v organizaci. Tyto hodnoty by měly být konzistentní 

s organizačními hodnotami, zaměřují se pak především na řízení lidských zdrojů 

v organizaci. 

Hodnoty celkové politiky lidských zdrojů jsou dle Armstronga (2015) následující: 

 Spravedlnost (nestranné a spravedlivé zacházení se zaměstnanci) 

 Ohleduplnost (respektování situace jedinců při rozhodování) 

 Učení probíhající v organizaci (prosazování vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců) 

 Výkon prostřednictvím lidí (vytváření kultury výkonu) 
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 Kvalita pracovního života (trvale tuto kvalitu zlepšovat) 

 Pracovní podmínky (bezpečné, zdravé a příjemné). 

3.3 Procesy řízení lidských zdrojů 

Jak uvádí Matoušek (2008) je řízení lidských zdrojů specifická oblast managementu. 

Jedná se o permanentní proces, na jehož realizaci si podílí nejenom řídící pracovník, ale 

v podstatě všichni zaměstnanci organizace. 

Řízení lidských zdrojů zahrnuje vše, co souvisí se zaměstnáváním a řízením lidí 

v organizacích. Tuto oblast bychom mohli rovněž dle Armstronga (2015) definovat jako 

„strategický, integrovaný a ucelený přístup k zaměstnávání, rozvíjení a uspokojování lidí 

pracujících v organizacích“. 

Tuto definici dále rozvíjejí cíle řízení lidských zdrojů, mezi něž patří: 

 napomáhat dosahování strategických cílů organizace 

 přispět k rozvoji kultury orientované na dosahování vysokého výkonu 

 zabezpečovat organizaci talentované, způsobilé a oddané zaměstnance 

 usilovat o vytváření pozitivních vztahů na pracovišti, rovněž vztahů vzájemné 

důvěry mezi managementem a zaměstnanci 

 podporovat uplatňování etického pojetí řízení lidí (Armstrong, 2015). 

3.3.1 Získávání zaměstnanců 

Získávání pracovníků definuje Koubek (2009:126) jako činnost, která „má zajistit, 

aby volná pracovní místa v organizaci přilákala dostatečné množství odpovídajících 

uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (včas).“ Tato 

činnost tedy spočívá v rozpoznávání a vyhledávání přiměřených pracovních zdrojů, 

informování o volných pracovních pozicích v organizaci, nabízení volných pracovních 

míst, často i v přesvědčování vhodných zájemcůo výhodnosti práce v organizaci, v jednání 

s uchazeči, v získávání přiměřených informací o nich a v organizačním a administrativním 
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zabezpečení všech těchto činností. Dvořáková (2012) definuje zkráceně tuto oblast jako 

personální činnost, která má za cíl identifikovat, přitáhnout a najmout kvalifikovanou 

pracovní sílu. 

Jak dále uvádí Dvořáková (2012), je proces získávání pracovníků dvoustrannou 

záležitostí, kdy na jedné straně máme organizaci, která si konkuruje s ostatními 

zaměstnavateli o potřebnou pracovní sílu, a na druhé straně vystupují potenciální 

zaměstnanci, jež hledají práci a volí mezi různými nabídkami.  

Proces získávání pracovníků by měl začít plánováním. Od toho se odvíjí načasování 

okamžiku, kdy je nezbytné začít s oslovením vnějšího a vnitřního trhu práce (Dvořáková, 

2012). Z formálního plánu lidských zdrojů by měly vyplývat počty a kategorie lidí, které 

organizace potřebuje. Požadavky na počet zaměstnanců však častěji vyplývají 

z momentální situace, kdy vznikají nová pracovní místa, rozšiřuje se okruh činností či se 

nahrazují odcházející zaměstnanci (Armstrong, 2015). 

V první řadě by organizace měla využít při získávání zaměstnanců vnitřní zdroje a 

nabídnout volná pracovní místa současným zaměstnancům, neboť organizace zná silné i 

slabé stránky svých zaměstnanců a tito zaměstnanci znají prostředí organizace. V tomto 

směru může organizace svoje pracovníky vhodně motivovat (Mužík, Krpálek, 2017). 

Možnost obsazení pozice ze stávajících zdrojů doporučují přednostně i Dohnalová et al. 

(2015). Výhodou je podle nich poměrně rychlé obsazení volného pracovního místa a 

zapracování zaměstnance. 

Interní výběr považují za snadnější a efektivnější formu i Vodáček, Vodáčková 

(2013). Doporučují zavést v organizačních jednotkách vhodný systém průběžného 

hodnocení stanovených skupin spolupracovníků, popř. i perspektivní cíle pro jejich 

uplatnění. Výběrově se jedná přímo o záměry „pracovní kariéry“. 

Naproti tomu získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů přináší do organizace obvykle 

nové nápady, přístupy či zkušenosti a nabízí často větší výběr kvalifikovaných odborníků. 

Komplikací může být však „přilákání“ či přesvědčování těchto odborníků, které se pojí 

vždy s většími finančními náklady (Mužík, Krpálek, 2017). 
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Potenciální zájemci mimo organizaci se oslovují pomocí různých metod. Mezi 

nejvíce využívané metody patří prezentace poptávky prostřednictvím vlastních webových 

stránek, hledání zájemců prostřednictvím zprostředkovatelské agentury, využití doporučení 

od zaměstnanců, využití profesní sociální sítě (LinkedIn), pracovních serverů, inzerce 

v místních novinách nebo v odborných časopisech, přes úřady práce nebo poradenské 

společnosti, vzdělávací instituce nebo sociální sítě (Armstrong, 2015). 

Mezi klasické a osvědčené přístupy v oblasti získávání a výběru pracovníků patří dle 

Horváthové, Bláhy, Čopíkové (2016) také spolupráce s univerzitami, účast na studentských 

veletrzích či klasické přijímací pohovory. Organizace by však měly ve větší míře využívat 

moderní technologie, které jsou blízké zejména mladší generaci. Může to být mimo 

sociálních sítí také možnost využití videovizitek, videodotazníků, online assessment center 

nebo elektronického podání přihlášky.  

Jak uvádí ve své diplomové práci Jandová (2015) s pomocí využití sociálních sítí 

dochází k podstatné proměně procesu získávání pracovníků, od vyčkávání na reakce 

uchazečů směrem k jejich oslovení. Tímto způsobem lze navíc dosáhnout i na pasivní 

kandidáty, kteří právě práci nehledají. Mimo to se sociální sítě stávají důležitou součástí 

personálního marketingu a s jejich pomocí mohou organizace vytvářet svoji značku a 

image moderního zaměstnavatele. 

Sociální sítě se ukazují jako mimořádně užitečný nástroj při náboru nových 

pracovníků. Personální oddělení je však všeobecně vnímáno jako sektor, který přebírá 

využívání nových technologií poměrně pozdě (Horváthová, Bláha, Čopíková, 2016). 

Příkladem může být také získávání nových pracovníků v rámci sociálních podniků. 

Jsou v nich využívány především metody, které jsou finančně méně nákladné, a přitom 

umožní získat v krátkém horizontu nejvhodnější uchazeče. Jedná se o inzerci na vlastních 

webových stránkách, využití portálů nabídek práce, včetně portálů zaměřených na nabídky 

práce v neziskovém sektoru, dále využití sociálních sítí nebo doporučení nového 

zaměstnance ze strany stávajících zaměstnanců (Dohnalová et al., 2015).  
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Neziskový sektor je rovněž specifický, tudíž je nutné se zaměřit na oblasti, kde se 

mohou vyskytovat potenciální kandidáti. Jedná se pokaždé o komunikaci směrem 

k cílovým skupinám, tedy o tzv. personální marketing, který spojuje principy marketingu a 

marketingové komunikace s cílem vytvářet dobré jméno organizace. (Dohnalová et al., 

2015). 

V personální praxi bývá zpravidla využívání souběžně několik forem získávání 

pracovníků. Zaměříme-li se na sociální oblast, tak narážíme dle Matouška (2008) 

na nerovnost mezi poměrem nabídky a poptávky v kvantitativním smyslu. Uvádí, že 

organizace nemusí lákat kandidáty, neboť se jich hlásí nadpočet. Hledání vhodného 

kandidáta však bývá dlouhodobější proces, neboť opravdu vzdělaných i prakticky 

zkušených sociálních pracovníků je nedostatek.  

Osvědčeným a účinným zdrojem pro získávání nových zaměstnanců bývá také 

doporučení od stávajících zaměstnanců. V ziskových organizacích mohou pracovníci 

za toto doporučení dostat i odměnu. V neziskovém sektoru je motivačním faktorem 

pro zaměstnance zejména udržení přátelské atmosféry v podniku, na druhé straně si je 

doporučující zaměstnanec vědom odpovědnosti za kvalitu doporučeného uchazeče 

(Dohnalová et al., 2015). 

Dvořáková (2012) se zaměřuje na to, jaké skupiny uchazečů se zajímají o práci 

v neziskovém sektoru. Mohou to být „idealisté“, kteří vnímají soukromý neziskový sektor 

jako „oázu“ humanity nebo odborníci a specialisté, kteří vnímají práci v neziskovém 

sektoru jako své poslání i přes nižší finanční ohodnocení. Novou skupinu uchazečů tvoří 

v poslední době lidé, kteří přicházejí z podnikatelského sektoru a cítí vnitřní potřebu 

změny ve svém pracovním i osobním životě. 

3.3.2 Výběr zaměstnanců 

Smyslem výběru zaměstnanců je odhadnout vhodnost uchazečů tím, že se předpoví, 

do jaké míry budou zájemci vykonávat úspěšně svěřenou práci. Posuzuje se přitom, 

do jaké míry odpovídá specifikaci požadavků na zaměstnance charakteristika uchazeče 



38 

 

z hlediska jeho znalostí, dovedností, schopností, zkušeností, kvalifikace, vzdělání či 

výcviku (Armstrong, 2015). Tento proces je specifický tím, že ze shromážděných nabídek 

zájemců personalista rozpoznává nejvhodnějšího kandidáta, který bude nejlépe splňovat 

nastavená kritéria obsazovaného pracovního místa (Mužík, Krpálek, 2017). 

Výběr dle Dvořákové (2012) prezentuje proces sběru a hodnocení informací 

o uchazečích pomocí metod výběru, které dle organizace dokážou předpovědět efektivnost 

pracovníka. Výběr se uskutečňuje při rozhodování o přijetí pracovníka z vnějších zdrojů i 

při interním rozhodování o povyšování, vnitřní mobilitě a propouštění.  

Jak uvádějí Vodáček a Vodáčková (2013) je výběr prováděn prostřednictvím 

odborníků z oblasti personální práce s částečnou účastí vedoucího pracovníka útvaru, 

ve kterém by měl nový zaměstnanec pracovat. Volba postupů výběru prvotně záleží 

na charakteru činnosti (odborná, fyzická a psychická náročnost, kvalitativní požadavky 

na provádění práce aj.). 

Při výběru pracovníků do organizace jsou obvykle sledovány dva hlavní cíle:  

1. zjistit, zda je uchazeč způsobilýzastávat práci na obsazovaném místě (zda 

má náležité schopnosti, znalosti a dovednosti či alespoň potenciál k jejich 

rozvoji) 

2. zjistit, zda má uchazeč osobnostní charakteristiky, které jsou pro výkon 

práce na dané pozici žádoucí (zda je spolehlivý, flexibilní, rovněž odolný 

vůči stresu nebo zda je schopný a ochotný spolupracovat apod.). 

Tato dvě kritéria výběru se vztahují k požadavkům obsazovaného místa. Dalším 

může být kritérium kontextuální, při kterém by se mělo uvážit, zda uchazeč vyhovuje 

požadavkům vyplývajícím ze specifik konkrétních pracovních skupin (zda má 

charakteristiky žádoucí pro účinnou spolupráci v těchto skupinách a zda bude uchazeč 

přispívat k vytváření žádoucího obsahu kultury dané organizace. Toto hledisko bývá často 

opomíjeno, ale z hlediska budování žádoucí kultury se jedná o velmi důležitý nástroj 

(Lukášová, 2010). 
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Ke klasickým metodám výběru zaměstnanců patří dotazníky, pohovory a reference, 

přičemž výběrový pohovor je nejběžnější metodou výběru zaměstnanců. K uvedeným 

metodám je možno připojit i výběrové testy a assessment centra (Armstrong, 2015). 

I moderní technologie mohou posloužit při výběru pracovníků. Prostřednictvím 

sociálních sítí získáme nové informace o kandidátech a současně můžeme ověřit již 

získané údaje. Bývají proto používány v různých etapách výběrového procesu, ale 

vyvstává zde řada nejasností, na něž neexistuje jednotný pohled. Může to být otázka 

reliability a validity využití sociálních sítí v tomto kontextu. Z výzkumného šetření 

ohledně využívání této možnosti je však patrné, že pro zaměstnavatele jsou sociální sítě 

významným zdrojem informací, které je však nutné dále ověřit (Jandová, 2015). 

Nepřihlásí-li se dostatek uchazečů o danou pracovní pozici,organizace jsou v těchto 

případech podle Lukášové (2010) nuceny kritéria výběru redukovat, a to mnohdy až 

na pouhou způsobilost k výkonu dané práce. 

3.3.3 Adaptační proces 

Po přijetí uchazečů do organizace následuje proces adaptace pracovníků, jehož cílem 

je přizpůsobení se lidí podmínkám práce v konkrétním podniku, na konkrétní pozici a vžití 

se do stanovených pracovních a sociálních rolí (Mužík, Krpálek, 2017). 

Dle Matouška (2008) může management výrazně ovlivnit rychlost zapracování a 

jakost práce nového pracovníka, jestliže bude nástupu věnovat náležitou pozornost. Mezi 

hlavní kroky patří: uvedení a zaškolení, obeznámení s nejbližším pracovním týmem, 

přesné vysvětlení obsahu práce, kompetencí, práv a povinností. 

Koubek (2009) pojmenovává adaptační proces jako „orientaci“ nových pracovníků. 

Podle něj by se měla orientace zaměřit na tyto tři oblasti: 

 celoorganizační orientace – zprostředkování informací obecného rázu, které 

se týkají všech pracovníků organizace 
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 útvarová orientace – informace ohledně organizační jednotky, v níž se 

nachází příslušné pracovní místo nového pracovníka 

 orientace na konkrétní pracovní místo–charakter a obsah práce na daném 

pracovním místě. 

Řízená adaptace představuje systematickou orientaci a formalizované začlenění 

nového pracovníka do kulturního, sociálního a pracovního systému organizace. Je 

optimální, pokud ji má organizace zpracovanou písemně. Smyslem řízené adaptace je 

snížení fluktuace u nových pracovníků, neboť u nich bývá fluktuace vyšší než u ostatních 

pracovníků. Dalším účelem je snížení ztráty na výkonnosti a zvýšení pracovní spokojenosti 

(Dvořáková, 2012). 

Rovněž Armstrong (2015) upozorňuje, že k překonání možné „adaptační krize“ je 

nutné zajistit pro nové zaměstnance náležité odborné zapracování a sociální začlenění, aby 

se omezily jejich odchody způsobené tím, že si nemohou zvyknout na novou práci.Proto je 

při adaptačním procesu velmi podstatná komunikace, jak zmiňují Horváthová, Bláha, 

Čopíková (2016). Novým zaměstnancům je potřeba poskytnout veškeré informace, které se 

týkají jejich budoucí práce a života v organizaci, poučit je o formálních i neformálních 

pravidlech a postupech. 

Řízenou adaptaci metodicky řídí a organizuje nejčastěji personální oddělení a podílí 

se na ní nadřízený nového zaměstnance a určený mentor. Měla by to být zkušená osoba, 

která vykonává činnost spojenou s pracovním místem nového pracovníka (Mužík, Krpálek, 

2017). Naopak podle Armstronga (2015) by to mohl být někdo, kdo není v organizaci moc 

dlouho, neboť takový průvodce si může vzpomenout na svoje začátky a mohl by se více 

vžít do situace nových zaměstnanců, aby jim uměl poskytnout skutečnou podporu. 

Řízená adaptace není však proces, který je charakteristický jenom pro počáteční fázi 

členství v organizaci. Ve skutečnosti se jedná o trvalý proces, zajišťovaný také 

prostřednictvím dalších personálních činností, jako jsou hodnocení, vzdělávání, nebo 

odměňování (Lukášová, 2010). 
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3.3.4 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Vzdělávání a formování pracovních schopností se v moderní společnosti stává 

procesem na celý život. Člověk, aby byl schopen fungovat jako pracovní síla, musí své 

znalosti a dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat (Koubek, 2009). 

Vzdělávání a rozvoj pracovníků je personální činnost, jejímž zásadním cílem je 

prohlubovat a rozvíjet schopnosti,vědomosti a dovednosti pracovníků za účelem zajištění 

kvalifikované, výkonné a flexibilní pracovní síly (Lukášová, 2010). Jak dále uvádí autorka, 

jsou vzdělávací aktivity také nástrojem socializace pracovníků a prostředkem budování 

kultury organizace, což obojí představuje pro organizaci strategicky významnou roli. 

Z hlediska řízení podniku je zcela nepochybné, že vzdělávací činnost by měla být 

kompatibilní se strategií podniku i se strategií řízení lidských zdrojů. Organizace a 

instituce mají legislativní povinnosti naplňovat další vzdělávání. Vzdělávání může být i 

důležitým motivačním faktorem nejenom pro zvýšení výkonu pracovníka, ale také k jeho 

identifikaci s podnikem (Mužík, Krpálek, 2017). 

Strategicky orientovaný přístup ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců zmiňuje Bláha 

a kol. (2013). V tomto přístupu je kladen důraz na průběžné učení, kdy vzdělávací a 

rozvojové cíle vznikají z reálných organizačních problémů a pracovníci sami mohou 

ovlivňovat obsah vzdělávacích aktivit. 

Organizace by měly podporovat další studium zejména u mladších pracovníků, 

pro které je vhodné se rozvíjet v technických, provozních, procesních, změnových, 

manažerských a leadershipových dovednostech, rovněž v práci na projektech a v možnosti 

spolupráce s inspirativními kolegy (Horváthová, Bláha, Čopíková, 2016). 

Pro nestátní neziskové organizace, na které se ve své práci budu zaměřovat, patří dle 

Dvořákové (2012) proces vzdělávání pracovníků k personálním činnostem, jež vnímají 

jako nákladovou položku. I přesto většina z nich investuje do vzdělávání pracovníků určité 

finanční prostředky. Zájmem těchto organizací by měla být snaha vychovat si komplexně 

vzdělané, samostatně a kriticky uvažující jedince, kteří se nespokojí s pasivní percepcí, 

nýbrž jsou vnitřně motivovaní k neustálému rozvoji.  



42 

 

3.3.5 Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení bývá zaměřeno na tři základní oblasti, a to: výsledky práce, pracovní 

chování a schopnosti a osobnostní kvality. Je výhodné využívat jejich kombinaci a 

stanovit, které z uvedených hledisek bude dominantní (Lukášová, 2010). Dalším kritériem 

může být i perspektivnost pro organizační jednotku, a to například z hlediska věku, 

nahraditelnosti, zájmu spojit svou pracovní kariéru s organizací apod. (Vodáček, 

Vodáčková, 2010). 

Moderní hodnocení pracovníků představuje jednotu ověřování, posuzování, úsilí 

o zdokonalení a stanovování úkolů (cílů) týkajících se pracovního výkonu, uvádí Koubek 

(2009), a považuje hodnocení za velmi efektivní nástroj kontroly, usměrňování a motivace 

pracovníků. 

Cílem hodnocení není jen zhodnotit výkon pracovníka, ale motivovat ho ke společné 

formulaci pracovních úkolů, k aktivnímu řešení problémů spojených s jejich realizací a 

rozvoji svých schopností a dovedností (Dvořáková, 2012). 

Hodnocení slouží jako podklad pro plánování lidských zdrojů v organizaci, jejich 

kariérní růst a rovněž pro odměňování zaměstnanců a další personální rozhodování 

(Mužík, Krpálek, 2017). Což potvrzují i Vodáček, Vodáčková, kteří uvádějí, že hodnocení 

je důležité pro odborné posouzení reálnosti zvládnutí úkolů uvažovanými lidmi, jmenování 

do vyšších funkcí, změnu v pracovním zařazení, zvyšování kvalifikace, rekvalifikace či 

případně i ukončení pracovního poměru. 

Hodnocení pracovníků patří k nejdůležitějším předpokladům plnění všech základních 

úkolů řízení lidských zdrojů: dát správného člověka na správné místo, optimálně využívat 

jeho schopností, formovat týmy, efektivně vést lidi a vytvářet zdravé vztahy a realizovat 

personální a sociální rozvoj pracovníků (Koubek, 2009). 

Hodnocení pracovního výkonu se doporučuje využívat pravidelně a předávat zpětnou 

vazbu od nadřízeného směrem k pracovníkům minimálně jednou týdně. Zaměstnanci 

dostanou informaci, v čem by se mohli zlepšit a jak dále růst. Tato zpětná vazba nemusí 
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být dlouhá a může posloužit k větší spokojenosti a motivaci pracovníků (Horváthová, 

Bláha, Čopíková, 2016). 

Systém hodnocení by měl být takový, aby byl schopen rozlišit výkonné pracovníky 

od nevýkonných a mezi zaměstnanci s různým stupněm požadovaných kompetencí, což by 

se mělo následně projevit v jejich odměňování (Bláha a kol., 2013). 

3.3.6 Odměňování 

Systém odměňování se skládá ze vzájemně souvisejících procesů a postupů 

peněžního a nepeněžního odměňování s cílem zabezpečit, aby se odměňování řídilo 

ve prospěch organizace stejně jako jejích zaměstnanců (Armstrong, 2015). 

Základním účelem odměňování je stimulovat pracovníky k potřebné kvantitě a 

kvalitě odváděné práce. Prostřednictvím odměňování management pracovníky taktéž 

stabilizuje a vytváří v organizaci příznivou atmosféru. Dalším významným efektem je to, 

že odměny posilují žádoucí chování. Chování lidí v organizaci modeluje zejména systém 

hmotných odměn, ale důležité jsou i nehmotné motivační nástroje, které mají podstatný 

dopad na míru angažovanosti a iniciativy pracovníků a na klima uvnitř organizace. 

K efektivním nástrojům patří zejména pochvala, která musí být správně formulována. Dále 

to mohou být různé zaměstnanecké výhody a různé formy bonusů, které pomáhají 

posilovat výsledkovou orientaci či loajalitu k organizaci (Lukášová, 2010) 

Nepeněžní odměny dle Armstronga (2015) dávají prostor k uspokojování rozdílných 

potřeb lidí týkajících se uznání, úspěchu, osobního růstu nebo pracovního prostředí. 

Obsahují nepeněžní uznání za odvedenou práci a dosažené úspěchy, vytváření motivujících 

pracovních míst, poskytování příležitostí k rozvoji schopností a možného kariérního 

postupu nebo zlepšování kvality pracovního života, což umožňuje dosahovat potřebné 

vyrovnanosti mezi pracovním a osobním životem. 

Bednář (2018) uvádí, že nefinanční benefity, jejichž hodnotu je možné přímo vyjádřit 

v penězích (stravenky, poukázky) nebo které jsou penězům podobné (různé nabídky 
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služeb, vstupy do sportovních center), mají někdy zaměstnanci tendenci vnímat jako 

součást základního platu, a ne jako benefit, pokud je dostávají pravidelně.  

Zejména pro mladší generaci není nejdůležitější finanční odměna. Doporučuje se 

uplatňovat systém tzv. celkového odměňování se zaměřením na nehmotné složky odměny, 

jako například náplň práce, dobré jméno zaměstnavatele, práce na zajímavých úkolech, 

možnost zahraniční mobility, kariérní postup, firemní kultura nebo rovnováha osobního a 

pracovního života (Horváthová, Bláha, Čopíková). 

Odměňování je upraveno v zákoníku práce. Využívá se zejména finančního 

odměňování, které tvoří mzda (základní mzda a příplatky) a odměny (cílové prémie, 

osobní ohodnocení atd.). V praxi neziskových organizací nabývá na důležitosti především 

nefinanční odměňování, ale není využíváno v takovém rozsahu, v jakém by si zasluhovalo. 

Odměňování má bezprostřední souvislost s motivací a stimulací pracovníků (Šedivý, 

Medlíková, 2017). 

Také podle Matouška (2008) by měl být způsob odměňování v každé organizaci 

motivující, a to výší odměny i tím, zda je mzda srovnatelná s odměnami v obdobných 

organizacích. Výše odměny by také měla pružně reagovat na konkrétní výsledky 

jednotlivého pracovníka. Systém odměn by měl být spravedlivý a založen na jasných a 

srozumitelných principech.K tomu dodává Bednář (2018), že pro loajalitu zaměstnance je 

důležité kromě výše odměny také to, jakým způsobem ji dostává a jak je mu to 

komunikováno. 

Podle Dvořákové (2012) patří odměňování v nestátních neziskových organizacích 

k nejproblematičtější části řízení lidských zdrojů. Tyto organizace však mohou oproti 

podnikatelskému sektoru využít silnou motivaci svých zaměstnanců, kteří jsou ochotni 

obětovat nižší mzdu za zajímavou, mnohdy i netradiční práci a za vlastní uspokojení z její 

smysluplnosti. 

Jak uvádí Vodáček, Vodáčková (2013) patří k umění manažera, aby posoudil 

vhodnost volby odměňování pro různé podmínky práce, různé lidi, jedinečné procesy nebo 

mimořádné situace, neboť v moderním managementu se nedávají všeobecná doporučení 
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ohledně aplikace různých forem odměn. Manažer by se měl snažit o propojení jednotlivců i 

kolektivů s úspěchy i neúspěchy jejich aktivit. 

3.3.7 Motivace a oddanost 

Smyslem motivace je dle Plamínka (2014) nenásilné vytvoření pozitivního postoje 

k něčemu – často k nějakému výkonu nebo typu chování. Kladný vztah k plnění úkolu 

obyčejně vzniká ze dvou příčin, buď proto, že je její splnění spojeno se ziskem zvenčí 

přicházejících hodnot (finanční odměna), nebo proto, že je její splnění v souladu s vnitřním 

vyladěním pracovníka, který má úkol vykonávat. 

Nakonečný (2005) si klade otázku, proč lidé pracují a odpovídá jednoduše, že většina 

lidí vnímá práci jako prostředek obživy. To vysvětluje pojem pracovní motivace, jejímž 

důležitým aspektem je také očekávání výsledků činnosti, a to v trojím smyslu: splnění 

daného pracovního úkolu, jaká za to bude získána odměna a jaké výdaje s tím budou 

spojeny, tj. vynaložená námaha a čas. 

Dovednost manažera motivovat spolupracovníky znamená vytvořit u nich zájem, 

ochotu a chuť aktivně se angažovat při plnění činností, které odpovídají poslání a cílům 

organizace nebo její části. Jde o propojení zájmu a úsilí účastníka pracovního procesu 

s potřebami organizace, a to cílevědomým působením vedoucího pracovníka (Vodáček, 

Vodáčková, 2013). 

Motivace je podstatná k dlouhodobému udržení zaměstnanců, ke zvýšení jejich 

výkonů i stabilitě v organizaci a tím k dlouhodobé udržitelnosti podniku. Existuje mnoho 

teorií motivace, s jejichž podporou lze porozumět pracovní motivaci pracovníků. 

Na základě znalostí motivačních faktorů mohou zaměstnavatelé vytvářet prostředí, ve 

kterém budou pracovníci motivováni a v důsledku toho i spokojeni (Dohnalová et al., 

2015). 

 Stýblo (1993) si pokládá otázku, jak motivovat pracovníky k setrvání v podniku a 

zajistit jejich stabilizaci. Osvědčilo se sestavení motivačního programu, který má několik 

etap. K cílovému zaměření motivačních programů je nezbytné uskutečnit průzkum potřeb, 
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postojů a zájmů pracovníků. Analýza motivační struktury pracovníků a cíle motivačního 

programu se stanoví v první a druhé fázi. Následně se vytvoří model stabilizace 

pracovníků, který obsahuje stabilizační faktory. Tyto faktory mohou být organizační, 

mimoorganizační a osobní. Následuje realizace programu.  

V průběhu vývoje vznikaly různorodé teorie pracovní motivace. Nejsilnější popud 

k rozvíjení systému motivace v praktickém řízení lidí přinesl Maslow se svojí teorií, kdy 

neuspokojené potřeby bývají hnací silou jednání člověka, a člověk se snaží o seberealizaci. 

Objevují se však námitky, že motivace založená na tomto principu je neúčinná 

(Dvořáková, 2012). 

Z Maslowovy teorie potřeb vyplývá, že umění manažera spočívá ve schopnosti 

v pravou chvíli diferencovaně ocenit preferenční úroveň potřeb různých skupin nebo 

jednotlivců v oblastech, kde vede lidi. Měl by být schopen současně včas posoudit, jestli a 

jak se mění situace, s předstihem načasovat a ve vhodnou dobu využít přiměřené motivační 

působení (Vodáček, Vodáčková, 2013).  

Dle Plamínka (2000) je důležité si uvědomit, jak je strukturováno motivační pole 

z hlediska využívání dvou faktorů, podle nichž se lidská populace významně diferencuje. 

Prvním z nich je tendence zaměřovat se na výsledky (věcná stránka, cíle) nebo na vztahy 

(procesní stránka, cesta k cílům). Druhý faktor je zaměřen na to, zda lidé projevují snahu 

riskovat a přijímat nové výzvy nebo zda silně vyhledávají jistotu a bezpečí. 

Bednář (2018) uvádí, že lidé chodí do práce v podstatě z kombinace těchto důvodů: 

 potřebují prostředky pro svou existenci (to znamená pro peníze) 

 chtějí být s lidmi, se kterými se jim dobře pracuje (tj. kvůli lidem) 

 motiv být užiteční, dělat práci, jež má smysl, přinášet prospěch. 
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Peníze (a další benefity) 

Těžiště motivace 

 

 

 

Lidé (kolegové, zákazníci)    Prospěch, užitek, smysl 

Obrázek 1 Motivační trojúhelník (Bednář 2018) 

3.3.8 Péče o zaměstnance 

Péče o zaměstnance obsahuje činnosti zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, oblast pracovní doby a pracovního režimu, služby pro zaměstnance i jejich 

rodinné příslušníky. Stále více organizací dbá na péči o své pracovníky, neboť šíře a 

úroveň sociálních programů ve firmě ovlivňuje její postavení na trhu práce a jejich image 

(Mužík, Krpálek, 2017). 

Podle Koubka (2009) je péče o zaměstnance tou částí personální práce, která je 

pracovníky (současnými i potencionálními) používána k porovnání organizace s jinými 

organizacemi, čímž se stává nástrojem získávání, stabilizace i motivace pracovníků, a 

zejména tak slouží jejím zájmům. 

Pečovat o pohodu zaměstnanců je dle Armstronga (2015) povinností zaměstnavatelů. 

Plní tím nejen část svých povinností, nýbrž tím také zajišťují část systému celkové odměny 

a rovněž zvyšují pravděpodobnost, že zaměstnanci budou organizaci oddáni a budou 

organizaci považovat za „nejlepší místo pro práci.“ Vítaným způsobem může být v rámci 

rovnováhy mezi pracovním a osobním životem uplatňování flexibilní práce, což 

představuje využívání práce z domova, práci na částečný úvazek, pružnou pracovní dobu 

nebo zkrácení pracovního týdne. 
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Součástí péče o zaměstnance bývá i systém zaměstnaneckých výhod, které zahrnují 

širokou škálu požitků, služeb, zboží a sociální péči. Způsob poskytování výhod může být 

plošný nebo individualizovaný. V rámci programu flexibilních benefitů je zaměstnancům 

umožněno zvolit si benefity podle svých potřeb z vytvořeného portfolia nabízených výhod 

(Dvořáková, 2012).  

Organizace mohou nabízet svým zaměstnancům služby pro jednotlivce, které jim 

pomáhají zvládat jejich problémy (nemoc, rodinné problémy, odchod do důchodu), a to 

např. formou poradenství. Pro skupiny zaměstnanců jsou určeny služby stravovacích, 

společenských a sportovních zařízení, podobně jako služby zařízení péče o děti 

(Armstrong, 2015). 

Pro pohodu na pracovišti jsou mnohdy důležitější než penízea další nabízené výhody 

vztahy mezi lidmi. Nefungující vztahy je možné krátkodobě překlenout vysokou odměnou, 

ale z dlouhodobého hlediska vedou k vysoké fluktuaci. Pokud se v organizaci intenzivně 

pracuje na budování vztahů, posiluje se soudržnost a snižuje se fluktuace (Bednář, 2018). 

S tímto tvrzením se ztotožňuji a potvrzují jej také Mužík a Krpálek (2017), podle nichž 

kvalita pracovních vztahů na pracovišti výrazně ovlivňuje výkonnost celé organizace a má 

rovněž vliv na individuální spokojenost pracovníků. 

3.3.9 Fluktuace 

Určitá míra fluktuace zaměstnanců je pro organizaci přirozená a je v pořádku. 

Zaměstnanci, kteří odcházejí v dobrém, mohou dobře posloužit pro organizaci jako 

pozitivní reklama na trhu práce (Bednář, 2018). 

Výrazná fluktuace pracovníků je však jedním z trvalých problémů, které řeší řada 

organizací, zejména pokud se jedná o odchod kvalitních, výkonných a loajálních 

pracovníků. Průměrná míra fluktuace je v České republice asi 15 %, což činí asi 15 osob na 

každých 100 pracovníků. Doporučená úroveň fluktuace je uváděna v míře 5 až 7 % (Bláha 

a kol., 2013). 
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Zajímavé je zjištění ohledně fluktuace v oblasti nestátního neziskového sektoru. 

Tady totiž dle Dvořákové (2012) není fluktuace vysoká, i když výše mezd je v porovnání 

s podnikatelským sektorem nižší. Nejčastěji odchází zaměstnanci z organizace z důvodu 

nástupu na mateřskou dovolenou nebo kvůli „syndromu vyhoření zaměstnance“. 

Dle Bednáře (2018) existují různá opatření k omezení fluktuace. K opatřením 

hodnotícího a motivačního systému patří výroční benefit, plánovaný růst a oceňování 

nejlepších. Další opatření jsou vhodná na podporu komunikace a spolupráce ve firmě. To 

může být oslava úspěchu, podpora vlastní iniciativy, podpora zlepšování, mimopracovní 

aktivity a společné akce, spolupráce se školami, publicita firmy a informovanost 

zaměstnanců. 

V případě, že zaměstnanec uvádí jiný důvod pro odchod než peníze, mohou být dle 

Bednáře (2018) důvodem následující skutečnosti: 

 Vyhoření – hodně práce, zodpovědnosti, dlouhodobé přetížení 

 Poměry na pracovišti – komunikace v organizaci, vztahy s kolegy a 

nadřízenými 

 Ztráta smyslu práce  

 Nevhodná pracovní doba, případně nevhodné pracovní tempo 

(nepředvídatelné změny) 

 Pocit nejistoty – neznalost strategie firmy a postupu, změny v organizaci 

 Chybějící sebeuplatnění– nemožnost povýšení, změna funkce, pracoviště. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

4 Výzkum 

4.1 Obsah a cíle výzkumu 

Empirická část diplomové práce zahrnuje výzkum výše uvedených teoretických 

poznatků v konkrétních nestátníchneziskových organizacích, které mají pověření k výkonu 

sociálně právní ochrany, konkrétně k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Jak uvádí 

Hendl (2005), výzkum znamená proces tvorby nových poznatků, který obnáší 

systematickou a pečlivě naplánovanou činnost, jež je vedena snahou zodpovědět kladené 

výzkumné otázky a přispět tak k rozvoji daného oboru.  

Cílem mojí práce je zjistit, jakým způsobem se daří doprovázejícím organizacím 

získávat nové zaměstnance a jakým způsobem probíhá v organizacích nefinanční 

ohodnocování a motivace pracovníků. Zajímá mě, co může doprovázející organizace 

nabídnout klíčovým sociálním pracovníkům na pozici průvodců pěstounských rodin, aby 

zůstávali ve své pozici, byli spokojení s pracovními podmínkami a svojí prací přispívali 

ke zkvalitňování služeb pro pěstouny.  

Dalším cílem práce je zjistit, co je pro samotné sociální pracovníky v pozicích 

klíčových doprovázejících pracovníků důvodem pro jejich setrvání v jejich pozici a jaké 

benefity od organizace jsou pro ně důležité a motivující. 

Výzkumné otázky: 

 Jakým způsobem získávají doprovázející organizace doprovázející pracovníky a 

zda se jim daří udržet zaměstnance na pozici průvodce pěstounských rodin? 

 Jak probíhá v organizacích výběr doprovázejících pracovníků, jejich zapracování a 

adaptační proces? 

 Jakým způsobem probíhá v doprovázejících organizacích péče o průvodce 

pěstounských rodin a jak je organizace motivují k setrvání v zaměstnání? 
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 Jaké motivy převažují u sociálních pracovníků na pozicích průvodce 

v pěstounských rodinách pro jejich setrvání v doprovázejících organizacích? 

 Jaké benefity jsou důležité pro doprovázející pracovníky v pěstounských rodinách, 

kteří pracují v nestátní neziskové organizaci? 

4.2 Metodika výzkumu 

Jako výzkumnou metodu diplomové práce jsem zvolila kvalitativní design. Tento typ 

výzkumu je vhodný v případech, kdy se snažíme odhalit podstatu něčích zkušeností 

s určitým jevem. Kvalitativní metody mohou být použity k získání nových a neotřelých 

názorů na jevy nebo mohou pomoci získat o jevu detailnější informace (Strauss, 

Corbinová, 1999). 

Na začátku tohoto výzkumu nejsou stanoveny základní proměnné, ani nejsou 

stanoveny hypotézy, výzkumný projekt nezávisí na teorii, kterou již dříve někdo vytvořil. 

Jde o to, do hloubky prozkoumat jistý široce definovaný jev a přinést o něm maximální 

množství informací (Švaříček, Šeďová, 2007). 

Při kvalitativním výzkumu využíváme induktivní formy vědeckých metod, důkladné 

studium jednotlivých případů, různé druhy rozhovorů a pozorování, s cílem získat popis 

zvláštností případů, generovat hypotézy a rozvíjet teorie o fenoménech světa (Hendl, 

2005). Souhlasím s Hendlem, který práci výzkumníka přirovnává k jednání detektiva. 

Výzkumník podle něj vyhledává a analyzuje libovolné informace, které přispívají 

k objasnění výzkumných otázek, provádí deduktivní a induktivní závěry. 

Pro účely diplomové práce jsem v rámci kvalitativního výzkumu zvolila metodu 

rozhovoru, jež můžeme dle Švaříčka, Šeďové (2007) definovat jako nestandardizované 

dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním výzkumníkem pomocí několika 

otevřených otázek.Podle těchto autorů je rozhovor nejvíce využívanou metodou sběru dat 

v kvalitativním výzkumu. 

Při výzkumu jsem konkrétně využila rozhovorů polostrukturovaných, které používají 

určitý seznam bodů, jichž se rozhovor bude týkat. Formou individuálních rozhovorů se 
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s větší pravděpodobností odhalí skutečné názory respondentů (Horváthová, Bláha, 

Čopíková, 2016). Pořadí bodů nemusí být předem striktně stanoveno, tazatel může 

formulace pokládaných otázek zčásti modifikovat nebo pokládat doplňující dotazy. Určitá 

volnost se osvědčuje jako vhodná k vytvoření přirozenějšího kontaktu tazatele 

s respondentem, do jisté míry se mohou akceptovat jeho osobnostní specifika a vzájemná 

komunikace může plynout pružněji (Reichel, 2009). 

4.3 Výzkumný soubor 

Cílem vzorkování v kvalitativním výzkumu je, aby vzorek reprezentoval vždy určitý 

problém, nikoliv populaci. Není tedy konstruován náhodně, ale záměrněs ohledem na náš 

problém (Švaříček, Šeďová, 2007). Pro výběr v kvalitativním výběru Hendl (2005) mimo 

jiné doporučuje pečlivě zvážit důvod výběru, zda lze objekty výzkumu propojit 

s výzkumnou otázkou, zda je výběr proveditelný s ohledem na čas, peníze a dosažitelnost. 

V rámci mého výzkumu jsem se při výběru respondentů zaměřila na pracovníky 

neziskových organizací, které působí v oblasti doprovázení pěstounských rodin. Pro účely 

výzkumného šetření jsem si stanovila kritérium velikosti těchto organizací z hlediska počtu 

uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče a zvolila jsem organizace s minimálním 

počtem 80 uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče.  

Původně jsem zamýšlela výzkum provést v rámci dvou krajů České republiky. 

Nakonec jsem musela výzkum přizpůsobit zjištění, že na území plánovaných krajů působí 

většina organizací s menším počtem uzavřených dohod. Dalším důvodem rozšíření 

výzkumného vzorku na více krajů byla skutečnost, že některé z oslovených organizací 

nebyly ochotné poskytnout rozhovor na téma mého výzkumu s poukazem na nedávné 

personální změny ve vedení doprovázení nebo velké pracovní vytížení vedoucích 

doprovázení související s očekávanou kontrolou nadřízených orgánů. 

V konečném výsledku byl výzkum proveden v doprovázejících organizacích se 

sídlem ve čtyřech krajích – Plzeňském, Středočeském, Ústeckém a Karlovarském. Některé 

organizace mají pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče i na území jiných 

krajů v rámci České republiky. Nejvíce rozhovorů proběhlo na území Plzeňského kraje, 
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kde se nachází větší množství doprovázejících organizací, které mají uzavřeno více než 80 

dohod o výkonu pěstounské péče. 

Seznam doprovázejících organizací zapojených do výzkumu znázorňuje tabulka 1. 

Pro účely diplomové práce jsem se rozhodla neuvádět názvy oslovených organizací, ale 

pouze kraj, ve kterém organizace sídlí. V rámci zpracování získaných dat rozlišuji 

organizace pořadovým číslem, které jsem zvolila podle časové posloupnosti provedených 

rozhovorů. 

Tabulka 1: Doprovázející organizace zařazené do výzkumného šetření 

Doprov. 

organizace 

(DO) 

Sídlo 

organizace 

(kraj) 

Pověření k uzavírání 

dohod o výkonu PP 

(kraj) 

Počet 

uzavřených 

dohod 

Počet 

klíčových 

pracovníků 

DO 1 Středočeský Středočeský, Plzeňský, 

Hl. město Praha, 

Jihočeský, Pardubický 

Královehradecký 

225 18 

DO 2 Plzeňský Plzeňský 160 12 

DO 3 Plzeňský Plzeňský 85 5 

DO 4 Ústecký Ústecký, Liberecký, 

Středočeský 

124 6 

DO 5 Karlovarský Karlovarský 110 8 

DO 6 Plzeňský Plzeňský 108 6 

Zdroj: vlastní výzkum 

Abych mohla úspěšně zodpovědět výzkumné otázky, oslovila jsem vždy dva 

pracovníky z každé organizace. Nejprve jsem pokaždé prováděla rozhovor s pracovníkem 

na pozici vedoucího doprovázení, v jednom případě to bylo s personalistkou organizace a 

jeden rozhovor proběhl s ředitelem organizace. Další rozhovor probíhal vždy s konkrétním 

zaměstnancem na pozici klíčového doprovázejícího pracovníka, kterého většinou doporučil 

vedoucí doprovázení. V tomto případě jsem si stanovila ještě další kritérium, a to 
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minimální délku praxe na pozici doprovázejícího klíčového pracovníka v délce jednoho 

roku. Důvodem tohoto kritéria byl záměr, aby doprovázející pracovník měl již nějaké 

zkušenosti s doprovázením, a mohl se tak k danému tématu lépe vyjádřit. Maximální doba 

doprovázení stanovena nebyla, ale vzhledem k účinnosti novely zákona o sociálně právní 

ochraně dětí a vzniku pozice klíčového doprovázejícího pracovníka od roku 2013 je 

zřejmé, že maximální délka výkonu této pozice je 7 let.  

Při sestavování vhodných otázek do polostrukturovaného rozhovoru jsem se zaměřila 

na cíle mého výzkumu a stanovené výzkumné otázky. Nejprve jsem si určila okruhy 

zkoumaných oblastí a poté na ně navazující sady otevřených otázek. Otázky se lišily podle 

toho, zda byly určeny pro vedoucí pracovníky nebo klíčové doprovázející pracovníky. 

Okruh otázek pro vedoucí a personální pracovníky organizací obsahoval témata: 

získávání pracovníků, výběr pracovníků, adaptační proces, odměňování a péče 

o pracovníky, motivace a spokojenost pracovníků, stabilita a fluktuace.  

Doprovázejícím pracovníkům jsem při rozhovoru kladla otázky ohledně jejich 

situace před nástupem do jejich pozice, výběrového řízení, adaptačního procesu, jejich 

motivace, spokojenosti, péče ze strany organizace, odměňování a benefitů. 

4.4 Sběr dat a průběh rozhovorů 

Sběr dat probíhal v období od 23. 7. 2019 do 19. 11. 2019. Rozhovory se všemi 

respondenty probíhaly přímo v prostorách oslovených organizací v jejich konzultačních 

místnostech nebo v kancelářích. Snažila jsem se vytvořit vhodné podmínky pro provedení 

rozhovorů. Důležité bylo zajištění soukromí a ticha, aby rozhovory nebyly rušeny dalšími 

osobami či jinými vlivy. Pokládám za výhodu, že rozhovory probíhaly v prostředí 

respondentům důvěrně známém a předpokládám, že z tohoto důvodu mohly rozhovory 

proběhnout v uvolněné atmosféře. 

Před zahájením každého rozhovoru jsem respondenta informovala o obsahu 

rozhovoru a proběhlo podepsání „Informovaného souhlasu s poskytnutím rozhovoru a 
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s využitím informací získaných ze zaznamenaného rozhovoru pro účely výzkumného 

šetření“. 

Na začátku rozhovoru jsem se snažila naladit na osobu respondenta tak, aby průběh 

rozhovoru byl veden citlivě a s porozuměním sdělení pracovníka. Byla jsem si vědoma 

toho, že vedení rozhovoru není jednoduchou záležitostí, a jak uvádí dále Reichel (2009), je 

nutné k němu přistupovat s velkou mírou vstřícnosti, důvěryhodnosti, empatie, a rovněž 

aspektem, bez něhož se podle autora výzkumník neobejde – schopností sebereflexe. 

V úvodu rozhovorů s vedoucím pracovníkem jsem zjišťovala základní údaje 

o organizaci a objasňovala více záměr mého výzkumu. V počátku rozhovorů se sociálními 

pracovníky jsem s nimi nejprve hovořila o jejich současné situaci v organizaci, počtu 

doprovázených rodin a délce jejich praxe. Postupně jsme se dostávali k okruhu otázek, 

které byly vytvořeny v souladu s cílem mého výzkumu, a směřovaly k situaci v minulosti a 

budoucnosti.  

Tabulka 2: Doprovázející klíčoví pracovníci 

Klíčový 

doprovázející 

pracovník (KP) 

Pohlaví 

respondenta 

Počet 

doprovázených 

rodin 

Délka praxe na pozici 

doprovázejícího 

pracovníka 

KP 1 žena 14 2,5 roku 

KP 2 žena 19 3,5 roku 

KP 3 muž 20 1 rok 

KP 4 žena 26 5 let 

KP 5 žena 20 2,5 roku 

KP 6 žena 20 3,5 roku 

Zdroj: vlastní výzkum 

Rozhovory s respondenty jsem zvukově zaznamenávala. Vždy jsem předem 

zjišťovala, zda účastník výzkumu s pořízením nahrávky souhlasí. Získané materiály jsem 

se snažila přehodnocovat bezprostředně po jejich terénním pořízení, abych měla v souladu 
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s Reichlem (2009) jistotu, že jsem dospěla k tzv. teoretické saturaci. Jak uvádí autor, 

výzkum bývá ukončen, pokud vyhodnocování a další sběr materiálu nepřináší již nové 

poznatky. 

4.5 Vyhodnocení získaných dat 

Dalším krokem v realizaci mého výzkumného záměru byla transkripce údajů 

z pořízeného audiozáznamu do písemné podoby. Zvolila jsem variantu doslovné 

transkripce, kdy jsem záznam přepsala do písemného souboru. 

Konkrétní metodou, kterou jsem využila k analýze dat, je metoda zakotvené teorie, 

která představuje soubor systematických induktivních postupů pro vedení kvalitativního 

výzkumu zaměřeného na tvorbu teorie (Švaříček, Šeďová, 2007). Teorie je vytvořena a 

prozatímně ověřena systematickým shromažďováním informací o zkoumaném jevu a 

analýzou těchto dat. Nejde o následné ověření již vzniklé teorie, ale teprve začínáme 

zkoumat oblast a necháváme projevit to, co je v této oblasti podstatné (Strauss, Corbinová, 

1999). 

Definičním znakem zakotvené teorie je využití specifických kódovacích postupů 

(Švaříček, Šeďová, 2007). Při zpracování získaného textového materiálu jsem jako první 

využila techniku otevřeného kódování, při kterém se soubory údajů rozčleňují na dílčí 

celky a segmenty a následně se pojmenovávají a třídí, nebo klasifikují a kategorizují 

(Reichel, 2009).  

Nejprve jsem si tedy analyzovaný text důkladně pročetla a v rámci jednotlivých 

rozhovorů jsem podtrhávala témata, jež se zdála být důležitá nebo se objevovala s vyšší 

četností. Zvažovala jsem v souladu s Hendlem (2005), zda mají vzniklá témata vztah 

ke stanoveným výzkumným otázkám, nastudované literatuře, k pojmům používaným 

respondenty či zda jde o zcela nové myšlenky a uvědomovala jsem si společně s autory 

velkou důležitost této fáze výzkumu, která má za cíl tematické rozkrytí textu.  

Následně jsem každému podtrženému fenoménu přiřadila odpovídající kód, abych si 

usnadnila orientaci. Po dalším přečtení kódů jsem vyzdvihla ty, které měly souvislost 
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s mými výzkumnými otázkami nebo se objevovaly opakovaně. Poté jsem pro ně vytvořila 

příhodné kategorie. 

V další fázi zpracování dat jsem využila techniku axiálního kódování, při které se dle 

Hendla (2005) vytvářejí tzv. osy, které propojují jednotlivé kategorie. Zamýšlela jsem se 

nad tím, které kategorie spolu souvisejí a dále v souladu s doporučením Švaříčka a Šeďové 

(2007) jsem zvažovala a rozhodovala se, které kategorie do další analýzy nezařadím, neboť 

nekorespondují s cílem výzkumného záměru a položenými výzkumnými otázkami. 

4.6 Etické aspekty výzkumu 

Každý výzkum musí dle Hendla (2005) zohledňovat etickou problematiku sběru 

citlivých informací o účastnících výzkumu. Pro účely získání informací do diplomové 

práce jsem od všech respondentů získala poučený (informovaný) souhlas s poskytnutím 

rozhovoru, informovala jsem je předem o účelu a průběhu mého výzkumu. Při zveřejnění 

výsledků diplomové práce zachovávám anonymitu účastníků, neuvádím jejich 

identifikační údaje.  

4.7 Výsledky výzkumu 

Na základě otevřeného kódování dat a v souladu se zaměřením výzkumných otázek 

bylo stanoveno těchto 8 kategorií, některé z nich obsahují ještě několik podkategorií: 

 Získávání doprovázejících pracovníků 

 Výběr doprovázejících pracovníků 

 Adaptační proces 

 Spokojenost doprovázejících pracovníků  

 Motivace doprovázejících pracovníků 

 Péče organizace o doprovázející pracovníky 

 Odměňování doprovázejících pracovníků 

 Stabilita a fluktuace 
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4.7.1 Získávání doprovázejících pracovníků 

a) Způsoby získávání 

Tuto oblast popisovali respondenti z řad vedoucích pracovníků nebo personalistů 

podobně. Jak uvádí respondentka z DO 3: „Probíhá to vyhlášením výběrového řízení, které 

vyvěšujeme na naše webové stránky, jobs, na další portály, kde se vyhledávají práce.“ 

S tím se ztotožňuje i vedoucí z DO 6 a kromě toho oslovují vytipované osoby, které znají 

ze spolupráce organizace. 

Podobné způsoby popisuje i vedoucí z DO 4: „A pak jsme rozhazovali sítě, kolegyně, 

co znají někoho, kdo někde pracuje nebo s kým studovaly.“ Jednu pracovnici získali také 

tím, že ji vedoucí oslovila na semináři, zmínila se o volné pracovní pozici a pak ji 

„přetáhla“ do doprovázení. 

Kompletní výčet uvádí personalistka z DO 1: „Pozice se vypisuje na webové stránky, 

jobs.cz, prace.cz a pracezarohem.cz, ty používáme nejčastěji, plus informujeme ostatní 

pracovníky, aby mohli podat reference, odkaz na tu pozici, někomu známému, ať už třeba 

z výcviku, ze školy, ze seminářů, jakkoliv, dávají to holky i na facebook. Občas se nám 

stává, že nás vyhledají sociální pracovníci sami o sobě, poslali nám životopis i třeba 

naslepo, když jsme neměli vypsanou pozici.“ 

Využití facebookových profilů organizace k upozornění na výběrové řízení či odkaz 

na stránky pracovních portálů zmínily tři organizace ze šesti dotazovaných.  

A jaký je pohled z druhé strany? Jak se o nabízené pozici dozvěděli doprovázející 

pracovníci z řad respondentů výzkumu? Tři doprovázející pracovníci se dozvěděli o pozici 

z inzerátu, dva pracovníci získali informaci o volné pozici od svých známých a jedna 

pracovnice využila možnosti přesunu v rámci stejné organizace. 

b) Počet a profesní profil přihlášených uchazečů 

V tomto bodě se odpovědi respondentů lišily. Personalistka z DO 1 uvedla: „S počty 

problém není. Problém je s tím, že i když to tam zdůrazňujeme, jaké jsou kvalifikační 
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předpoklady pro výkon této pozice dle zákona, tak se nám pořád hlásí lidé, kteří mají 

platonický zájem o tuto oblast, ale nemají pro ni profesní profil. Na pět uchazečů mám 

jednoho kvalifikovaného.“ 

Skutečnost, že uchazečům často chybí potřebná kvalifikace k výkonu pozice 

sociálního pracovníka dle zákona o sociálních službách, zaznívala ve všech rozhovorech 

s vedoucími pracovníky. Kromě potřebného vzdělání chybí uchazečům často i praxe 

v sociální oblasti.  

Situaci na Plzeňsku s počty přihlášených uchazečů hodnotí DO 2: „Vzhledem k tomu 

že je to dost úzce legislativně specifikované, tak zpočátku jsme měli docela nouzi, aby se 

někdo přihlásil, lovili jsme v rovinách známých, na základě jejich doporučení…ale potom 

v druhé polovině toho období se nám hlásilo relativně hodně lidí, až jsme museli udělat dvě 

kola a vybírat a filtrovat, pak jsme si nepozvali ani všechny, kteří poslali CV a motivační 

dopis, což bylo překvapivé. Stávalo se, že se hlásili lidi i bez kvalifikačních požadavků, ty 

jsme nezvali k pohovoru. Víc bylo těch, kteří splňovali.“ 

Obdobně se vyjadřuje DO 3: „Teď je to málo, vybírali jsme naposledy ze tří zájemců, 

dvě absolventky, jedna paní starší. Uchazeče s kvalifikací zveme vždy, i když je tam malá 

praxe, tak je zveme do výběrového řízení… a často ta zkušenost…brali jsme i lidi bez 

zkušenosti, to není úplně tak zásadní.“ 

V DO 5 se také setkávají s malým počtem uchazečů a nestává se, že by uchazeč 

splňoval kvalifikační předpoklady a zároveň měl požadovanou praxi: „Vybrali jsme 

pracovnici tím, že má vzdělání (VOŠ), ale tu práci nedělala, takže úplně začínající, dělala 

v jiné oblasti, neměla praxi.“ 

 V doprovázející organizaci DO 4 kladou důraz na zkušenosti a praxi uchazeče 

o pozici klíčového doprovázejícího pracovníka: „My třeba nechceme nikoho hned po škole 

bez zkušeností. Kdyby se nepřihlásil nikdo další, tak se nedá nic dělat, ale myslím si, že i 

pro ty rodiny je důležitý, aby ten člověk měl nějaký zkušenosti a praxi.“ Dodává, že 

pracovníků se zkušenostmi je málo. 
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Lepší situace je v DO 6, kde vedoucí doprovázení uvedla, že se hlásí minimálně 10 

lidí, i více, musí však rovněž dělat předvýběr podle toho, jestli uchazeči splňují kritéria. 

Mají zkušenost s tím, že asi polovina uchazečů nesplňuje kvalifikační předpoklad. 

c) Motivace uchazečů 

Organizace se pochopitelně zajímají o motivaci uchazečů o práci doprovázejícího 

klíčového pracovníka. 

Mezi nejčastější odpovědi patřilo to, že lidé prostě hledají nějakou práci a častým 

důvodem je zájem pracovat s dětmi, že je to baví a mají rádi děti (DO 2). Cílová skupina 

děti se jeví pro uchazeče jako zajímavá i podle vedoucí z DO 5, která jako další důvod 

uvádí, že „doprovázení je trochu odlišné od sociálních služeb, nechodí se do těch vyloženě 

sociálně slabých…klientela pěstounských rodin je pro uchazeče zajímavější.“ Zaznívalo 

také, že lidé hledají uplatnění v oblasti, kterou vystudovali nebo chtějí změnit organizaci a 

přijdou z jiného typu služeb (DO 6). 

To potvrzuje i zjištění od vedoucí z DO 4, neboť u posledních dvou přijatých 

kolegyň byla předchozí pracovní zkušenost v dětském domově a „tam jim to již nedávalo 

moc smysl a přišlo jim smysluplnější pracovat s tím rodinným systémem…prostě děti patří 

do rodiny, tak zvolili tu změnu.“ 

Personalistka z DO 1 má zkušenost s motivací u zájemců, žejsou to buď lidé, kteří už 

s NRP přišli do kontaktu, ale pracovali v jiných organizacích, které pomáhají dětem a tam 

se potkali s kolegy z doprovázení. Dále jsou to všeobecní sociální pracovníci, kteří hledají 

práci v oboru nebo chtějí udělat změnu, pracovat s jinou cílovou skupinou, případně i lidé 

z komerčního prostředí, kterým práce v NRP nepřipadá tak těžká oblast jako některé jiné. 

Změnu oboru jako motivaci k práci doprovázejícího pracovníka uvádí i vedoucí 

z DO 2: „Je dost uchazečů, kteří mají 15 let kariéry za sebou a chtějí měnit obor, dost 

uchazečů chtělo měnit obor úplně, že byli třeba ekonomy.“ To je dle jejího sdělení 

pro organizaci zajímavé, neboť se jedná o životem zkušené uchazeče, kteří jsou 

přínosnými partnery pěstounům zejména z řad seniorů a další výhodou je vyšší věk dětí 
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uchazečů a možnost pracovat i v pozdějších odpoledních hodinách, často mívají i dobré 

organizační schopnosti. 

Vedoucí z DO 3 se zamýšlí nad motivací:„…ta motivace musí být u uchazeče 

nastavena jinak, než že si tady jde vydělat velké peníze. Většinou je ta motivace, že chce 

pracovat s dětmi nebo dospělými. Další motivace jsou o tom, že když už mám vystudovanou 

školu, tak chci dělat něco, co jsem vystudoval.“ 

Odpovědi od respondentů z řad doprovázejících pracovníků korespondovaly s tím, co 

uváděli jejich nadřízení. Kromě toho, že hledali uplatnění v oboru, který vystudovali, se 

objevovaly odpovědi typu: „Hledala jsem práci na zkrácený úvazek“ (KP 1 a KP 4) nebo 

„Zaujala mě různorodost práce, to, že člověk nesedí jen v kanceláři, ale že se vyjíždí i 

do terénu a člověk je součástí těch rodin.“ (KP2). 

Tři pracovníci se ucházeli o tuto pozici také z důvodu, že jim připadala zajímavá a 

lákavá práce s dětmi. Měli s ní již zkušenosti z dřívější doby (práce ve Skautu, církvi, 

doučování dětí). 

KP 6 chtěla změnit cílovou skupinu, protože se cítila vyhořelá v předchozím 

zaměstnání, nechtěla už pracovat se sociálně slabými rodinami. Měla představu, že práce 

s pěstounskými rodinami bude klidnější. Novou práci hledala i z důvodu stěhování. 

Většina respondentů neměla moc velkou představu o tom, co obnáší tato pozice a co 

si pod tím mají přestavovat. Pouze KP 1 představu měla, protože ji už delší dobu lákala 

oblast náhradní rodinné péče. 

4.7.2 Výběr doprovázejících pracovníků 

a) Metody a průběh výběrového řízení 

Výběrového řízení se dle zjištěných informací zúčastňuje vždy vedoucí doprovázení 

a jako další osoby jsou přítomny, dle velikosti organizace, buď ředitel/ka organizace, 
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personalistka, metodička, v jedné organizaci je přítomna i psycholožka. V řadě organizací 

jsou přítomny i samotné klíčové pracovnice, do jejichž týmů se nový pracovník vybírá.  

Nejčastější metodou výběru pracovníků je ústní pohovor, který používají všechny 

oslovené organizace. V části organizací probíhají kromě rozhovoru i další způsoby, jakými 

se ověřuje způsobilost uchazeče k výkonu doprovázení pěstounských rodin. 

V DO 1 proběhne na začátku telefonický pohovor o podmínkách práce a očekávání 

uchazeče. Po odsouhlasení praktických pracovních podmínek proběhne ústní pohovor s 

personalistkou a další pohovor bývá s vedoucí doprovázení a vedoucí pracoviště.  

Motivační dopis požadují po uchazečích v DO 2. Zajímá je, proč chtějí uchazeči 

do doprovázení a proč si vybrali zrovna jejich organizaci. Baví se o hodnotách organizace, 

co pro uchazeče znamenají. To je podle vedoucí doprovázení hodně důležité. Dále 

proběhne zadání modelové situace: „Dáváme příklad nějaké situace z rodiny, jak by 

reagoval, když by tu situaci přímo sledoval, nebo co by pěstounům poradil, jak by reagoval 

na dítě, jestli by si to dokázal představit.“ Dělají i třetí kolo, zvou si užší výběr 2-3 lidí, 

aby si promluvili se zbytkem týmu, posuzuje se zájem o obor a „drive“ do práce. I podle 

vyjádření KP 2 bylo výběrové řízení pečlivé, zkoumali ji z různých perspektiv, včetně 

modelové situace. „Toho člověka si oťukají, jakým způsobem přemýšlí a nahlíží na ty 

situace.“ 

Ředitel DO 3 požadujetaké motivační dopis, při pohovoru má připravené otázky a 

uchazeči zadává samostatnou praktickou práci. Doprovázející pracovník KP 3 uvedl: 

„Jedna část byla takové povídání sám o sobě, proč tu jsem a co mě na tom láká, zejména 

z důvodu, že jsem předtím studoval práva. Další část byla vyptávání se, jak se 

vypořádávám se stresem, co si od té práce představuju. Závěrem byla modelová situace, 

ze které jsem byl nervózní, ale asi se to povedlo.“ 

Vedoucí v DO 4 zajímá při přibližně půlhodinovém rozhovoru zejména praxe 

uchazeče, jeho orientace v problematice a zkušenosti s cílovou skupinou. Někdy chtějí 

vědět po uchazeči, jak by si poradil s modelovou situací. Při větším počtu uchazečů a 

váhání při výběru se někdy sejdou s uchazečem i podruhé.  
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V DO 6 probíhá předvýběr, při kterém se zjišťuje splnění kritérií, následuje první 

kolo pohovoru. „Vybíráme i tak nějak intuitivně. Když někdo není absolutně vhodný, to 

poznáte už při prvních větách.“ Pak následuje užší výběr a do druhého kola jdou 2-3 

uchazeči. Dle slov KP 6 byly u výběrového pohovoru přítomny pracovnice z celé poradny, 

nejvíce s ní komunikovaly psycholožka a vedoucí doprovázení. 

b) Požadavky na uchazeče 

Základní požadavek na výkon práce sociálního pracovníka, který se vztahuje i 

na osobu klíčového doprovázejícího pracovníka, je dostatečná kvalifikace, jak již bylo 

několikrát zmíněno dříve. Zda uchazeč splňuje toto kritérium, zjišťují všechny oslovené 

organizace nejdříve, neboť nemohou přijmout pracovníka bez patřičného vzdělání 

v sociální oblasti nebo příbuzných oborech vyjmenovaných v zákoně o sociálních 

službách.  

Dalším požadavkem, který vyžadují všechny organizace, je vlastnění řidičského 

průkazu, neboť pracovníci musí pravidelně sami dojíždět za pěstounskými rodinami 

do jejich bydlišť a často se jedná o odlehlé lokality. U některých organizací je po uchazeči 

požadováno i vlastní auto k dispozici, protože organizace nemá služební vozy.  

Třetím požadavkem na osobu doprovázejícího pracovníka je schopnost týmové práce 

a kooperace. V různých obměnách se toto kritérium vyskytovalo u všech respondentů. 

Personalistka z DO 1 považuje schopnost pracovat v týmuza nejdůležitější dovednost 

uchazeče. V DO 2 zjišťují v tomto ohledu, zda má uchazeč zkušenosti s konflikty 

na pracovišti, a jak je umí řešit a obecně osobnostní nastavení ve smyslu týmovosti: „To 

rozhodování je často o tom, ke komu toho člověka vybíráme a kdo ho povede, jakým 

způsobem si tam sednou.“ Vedoucí z DO 4 rovněž zmiňuje důležitost týmové spolupráce, 

aby si kolegové v práci spolu „sedli“, to souvisí podle ní s lidským naladěním a 

osobnostním nastavením. 

Kromě těchto společných základních požadavků se doprovázející organizace 

u uchazečů zaměřují i na další schopnosti a dovednosti, a v tomto ohledu se zjištěné 

skutečnosti trochu liší.  
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V DO 1 se hledí u uchazeče na spolehlivost a samostatnost (schopnost dělat 

samostatné rozhodování, když čelí různým situacím), schopnost zastat administrativní 

práci, zorganizovat si práci a priority, sdílet informace, čistý trestní rejstřík. Také je 

důležitá schopnost být respektovaný v roli průvodce členů pěstounské rodiny. 

Obecně náhled na dítě, na rodinu, komunikační schopnosti, empatii, vcítit se 

do osobnosti dítěte posuzují v DO 2. Podle vedoucí není tak důležitá zkušenost, „…ale 

motivace v tom učit se, jít do toho, neobávat se komunikace, ochota přijmout, co mu 

říkáme a v té situaci se učit.“ 

Požadavky na uchazeče formuluje ředitel DO 3: „…aby zapadl do týmu a do firemní 

kultury, a měl schopnost vypořádávat se se stresem a frustrací, byl pevný a odolný.“ 

Jiný pohled a předpoklady uchazeče je podstatný v DO 4. Je to praxe a zkušenosti, 

lidské předpoklady – respektující přístup ke klientům, smysl pro humor. „Je důležité, 

jakým způsobem působí na lidi, aby byl tak jako lidsky zralý a je jedno kolik mu je let…ale 

ta osobnost, musí to těm lidem sednout nebo musí vyzařovat, že si ví rady.“ To potvrdila 

doprovázející pracovnice KP 4 a ještě doplnila: „Zajímala je také náplň volného času, 

neboť to také souvisí s prací, v jaké člověk potom chodí kondici a jakou má sociální 

bublinu, ve které se pohybuje.“ 

V ostatních organizacích jsou zmiňovány požadavky jako časová flexibilita, 

kreativita (člověk musí situace operativně řešit), samostatnost, základy práce s počítačem. 

c) Důvody přijetí pozice 

Doprovázející klíčoví pracovníci se dále vyjadřovali i k tomu, proč se 

po absolvovaném výběrovém řízení rozhodli pro přijetí pozice.  

Pro KP 3 hrálo mimo jiné velkou roli, že se dobře cítil na přijímacím pohovoru, 

oceňoval lidský, přátelský a otevřený přístup lidí. „I když jsem byl z toho pohovoru 

nervózní, tak jsem si uvědomoval, že se cítím příjemně a dovedu si představit, že bych 

s těmi lidmi byl každý den.“ 
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Také KP 2 a KP 6 se cítily dobře v kolektivu již během výběrového řízení nebo 

krátce po něm. KP 6 uvedla: „Líbil se mi ten kolektiv již u toho výběrového řízení. Byli 

na mě příjemní, působili na mě klidným dojmem, a to mě uklidnilo, že jsem nebyla tak 

vystresovaná.“ 

4.7.3 Adaptační proces 

a) Průběh adaptačního procesu 

Doprovázející organizace mají zpracované postupy pro zaškolování nových 

pracovníků, vytváří plány zaškolování, jejichž součástí bývá, dle sdělení manažerů, délka 

zaškolování, osoby pověřené zaškolováním, postup při zaškolování, hodnocení 

zaškolování v jeho průběhu a na konci zkušební doby. Kromě seznámení se s legislativou, 

metodikou, pravidly a postupy organizace, bývá součástí zaučování zejména předávání 

pěstounských rodin, které bude nový pracovník doprovázet. 

V DO 1 je pracovník uveden do nové rodiny a předpokládá se, že další schůzky již 

bude v rodinách realizovat sám. Zprostředkovávají se také schůzky se všemi vedoucími 

služeb. Primárně zaučuje nového pracovníka vedoucí pracoviště, který tím může pověřit 

někoho z týmu, může to být kdokoliv ze služebně starších kolegů. Delegovat by to dle 

personalistky měl na někoho, kdo to dělat chce. 

Vedoucí DO 2 vidí délku zaučování odlišně než ve většině organizací: „Rok je na to, 

aby se zorientovali v tom oboru a v práci, co to obnáší.“ Půl roku má nový pracovník 

nad sebou někoho – dohled nad tím, jak pracuje. To bývá delší než zkušební doba.Pokud se 

to podaří, tak se novému pracovníkovi věnuje odcházející pracovník, který mu předává 

rodiny.  

Častější hodnocení v průběhu zaškolování mají nastavené v DO 3. Po každém měsíci 

probíhá hodnocení s metodikem a ředitelem, pracovník dostane informaci, jak to bude 

probíhat další měsíc. „Na konci třetího měsíce probíhá závěrečné hodnocení, zaškolovací 

plán se vyhodnotí formou hodnotícího dotazníku, domlouváme se, v jaké oblasti potřebuje 

nejvíce vzdělávat a podpořit.“ Nový pracovník nemá přiděleného mentora, nejvíce se mu 
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věnuje metodický vedoucí, který s ním řeší klientské věci nebo je mu k dispozici 

pracovník, který ty rodiny předává.  

Rovněž v DO 4 během adaptační lhůty probíhají i rozhovory s paní ředitelkou, 

pracovník dává zpětnou vazbu. Na konci zkušební doby se konají rozhovory s ředitelkou, 

vedoucí, vyjadřují se i kolegyně, které s ním jezdily do rodin, reflexe je zajištěna i 

na poradách doprovázení 1x za 14 dní. Dle slov vedoucí „Nový pracovník není určitě 

hozený do vody, zkraje se snažíme, aby měl míň rodin a postupně je přibíral do úvazku.“ 

Mentor je přidělen novému pracovníkovi v DO 5, společně plánují činnosti na každý 

týden, nový pracovník se seznamuje s legislativou a dokumentací. 

V DO 6 provádí v průběhu zkušební lhůty s pracovníkem vedoucí pohovory a 

zjišťuje úroveň znalostí z legislativy, které pracovník postupně získává. Zaučováním je 

pověřen některý z klíčových pracovníků, původní klíčový pracovník představí v rodinách 

toho nového. 

b) Hodnocení adaptačního procesu 

Doprovázející pracovníci hodnotili průběh adaptačního procesu veskrze kladně. 

Příznivě vyznívalo vyjádření průvodce KP 2: „Já si myslím, že se o mě hezky starali a 

formovali mě a měla jsem tu výhodu, že jsem tady byla zrovna jediná nová, o to jsem měla 

tu větší péči. Bylo to hodně pečlivé, probíhaly školení, každý pracovník se zapojil 

v nějakém tématu, a předávali mi informace k tématu, udělali si čas 2-3 hodinky 

dopoledne.“ 

KP 3 oceňuje komunikaci a vstřícnost ze strany organizace, neboť se v té době ženil 

a potřeboval časovou flexibilitu.  

Doprovázející pracovnice KP 1 a KP 6 se shodují v tom, že měly možnost se 

v průběhu zaučování kdykoliv na něco doptat, pokud něco nevěděly nebo zapomněly. 

Vždy byl v organizaci k dispozici někdo, koho se mohly doptat. Pracovnice KP 1 

vyzdvihuje osobu vedoucí, která jí hodně pomáhala ve všem, co potřebovala a kdykoliv se 
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na ni mohla obrátit. Nepocítila, že by její dotazy byly na obtíž, přestože byly časté. To jí 

dost práci na novém pracovišti ulehčovalo. 

V sebehodnocení pracovníků zaznívalo, že se jim podařilo brzy zapracovat a 

zorientovat v organizaci i v samotném doprovázení a zanedlouho byli schopni samostatné 

práce. DP 6 to hodnotí tak, že adaptace v jejich organizaci je velmi rychlá. 

4.7.4 Spokojenost doprovázejících pracovníků 

a) Zjišťování spokojenosti ze strany organizace 

Doprovázející organizace se o spokojenost klíčových pracovníků zajímají a využívají 

k tomu různé nástroje. V každé organizaci probíhá hodnocení pracovníků, rozdílná je 

četnost. Další nástroje jsou již v jednotlivých organizacích rozdílné. 

V DO 1 probíhá jednou za rok hodnocení zaměstnanců realizované vedoucím 

pobočky nebo vedoucím doprovázení, při kterém se průvodce vyjadřuje individuálně 

k tomu, co se mu daří či nedaří v pracovní oblasti a může vyjádřit i svůj názor k fungování 

organizace a případně předávat návrhy na změny či zlepšení. Postoj k této oblasti vyjádřila 

personalistka následně: „No jsou prostě věci, který změnit můžeme, pak jsou věci, který 

organizace změnit nechce, to je u každého zaměstnavatele a pak jsou věci, který se změnit 

nedají.“ 

DO 2 zjišťuje spokojenost a zpětnou vazbu od klíčových pracovníků častěji. Vedoucí 

uvedla: „Máme průběžně 3x do roka manažerský rozhovor nastavený, na začátku roku se 

dělá plán vzdělávání pracovníka, v polovině roku a na konci roku hodnocení, v tom se děje 

zpětná vazba, máme interně ve službě i minidotazníček, co se daří a nedaří, co by 

pracovník potřeboval, co se potřebuje naučit, to ten pracovník vyplňuje předem před tím 

manažerským rozhovorem, ať se máme od čeho odpíchnout a pak se bavíme o tom, jak se 

aktuálně má, dostává zpětnou vazbu, ale zároveň přijímáme to, co potřebuje.“ 

Velkou pozornost věnují spokojenosti i motivaci v DO 3 a v DO 5. Ředitel DO 3 

nástroje popsal následovně: „Máme každoročně velké hodnocení, velký hodnotící dotazník, 



68 

 

pak samozřejmě supervize, tam se to odráží, jak ten tým funguje, podle těch témat, které se 

tam objevují. Další věc je, že si s nimi pravidelně individuálně sedám, aby to bylo 

nastaveno citlivě tak jednou za 3 měsíce společně s metodičkou, a zhodnotíme to období 

pracovně. Ptáme se na to, jak jsou saturovány ty jejich motivace tady, co považují 

za největší motivaci pro práci, co bychom mohli udělat pro to, aby se to zlepšilo.“ 

Vedoucí z DO 5: „Věnujeme tomu pozornost, probíhají pravidelné hodnocení 

pracovníků, 2x ročně motivační rozhovory zaměstnanců s paní ředitelkou, zaměstnanci 

odpovídají formou dotazníků, pak se to individuálně rozebírá s ředitelkou, vyměňují 

požadavky, i stížnosti, ty věci, které je trápí nebo naopak co je dobré.“ 

V DO 6 zjišťují spokojenostrovněž z hodnotících dotazníků. Spokojenost se také 

odráží v plánu osobního rozvoje, zjišťují se zde potřeby zaměstnance, zda byly uspokojeny 

a co by se dalo zlepšit v novém roce. 

 b) Současná spokojenostdoprovázejících pracovníků 

Při položení této otázky se manažeři organizace zamýšleli nad spokojeností svých 

podřízených, tak jak to vidí ze svého pohledu. Většina vedoucích uváděla, že pracovníci 

jsou spokojeni a organizace se po zjištěních jejich požadavků a důvodů případné 

nespokojenosti snaží tyto oblasti řešit.  

Personalistka v DO 1 se setkává s tím, že důvodem nespokojenosti průvodců jsou 

nízké mzdy. Ztotožňuje se s tím, že vyšší finanční ohodnocení by se průvodcům hodilo a 

bylo by i odpovídající s ohledem na náročnost práce sociálního pracovníka. Pro organizaci 

je to v tuto chvíli priorita a ve chvíli, kdy to bude možné, tak se chystá platy zvýšit. 

Souvislost spokojenosti klíčových pracovníků a finančního ohodnocení zmínila také 

vedoucí z DO 4: „Spokojenost? Myslím, že rámcově ano, ale někdy jsou zátěžový období, 

kdy jim to může připadat málo. Kdyby člověk mohl dát o 5 tisíc vyšší plat, bylo by to lepší, 

ale nejde to. Taková ta skepse z toho systému, že některé pěstounské rodiny mají větší 

příjem než sociální pracovník, který do té rodiny chodí, a ještě k tomu ta péče není 

odpovídající těm penězům, co tam jdou. Kolikrát ta práce klíčového pracovníka je náročná 

a je to neziskovka, sociální oblast, nedá se to ohodnotit víc. To prostě přichází na každého 
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taková krize, jestli to má zapotřebí, být toho součástí. To teď třeba hodně řešíme 

na supervizích, ten systém, že není nastaven dobře.“ 

Vedoucí DO 2 zdůrazňovala, že organizaci stále zajímá zpětná vazba 

od zaměstnanců. Podle ní jsou v organizaci hezké vztahy, a to přispívá ke spokojenosti 

klíčových pracovníků. „Naše organizace dost staví na kultuře organizace, v tom je tato 

NNO hodně přátelská, my to pracovní prostředí máme hodně přátelský. Je to cílená práce 

na tom, aby byly dobrý vztahy, a když se nějaký problémy vyskytujou, tak už to má nějakou 

kulturu, aby se dobře řešily.“ Dále zmiňuje důležitost hodnot organizace: „Nám totiž 

hodně pomohlo, že máme ty tři základní hodnoty – úcta, pravdivost a spolupráce. Cílem 

organizace bylo dostat ty hodnoty lidem ve způsobu spolupráce s klientem, mezi sebou, 

s návaznými organizacemi, v rámci těch jednotlivých služeb a on je to tak perfektní nástroj, 

že vždy, když se něco děje, tak já se vrátím k tomu, že ty hodnoty máme a že ten způsob 

reakce tomu neodpovídá, musíme se k tomu vrátit a ono nás to hodně drží.“ 

Současnou spokojenost klíčových pracovníků hodnotí ředitel DO 3 takto: „Myslím, 

že jak jsme poskládali ten nový tým, tak myslím, že jsou spokojeni.“ 

Také vedoucí z DO 5 hodnotí spokojenost klíčových pracovníků pozitivně: „Myslím, 

že jsou spokojení, co se týče materiálního vybavení a zázemí, pokud mají nějaké 

požadavky, tak zatím nebyl problém. Co se týče práce samotné, tak s těmi rodinami my, co 

jsme v organizaci od založení, tak tu práci děláme rádi, jezdíme do rodin rádi. Většině vadí 

to papírování, to jsou tady jen dvě kolegyně, které to vyloženě baví a mají to rády. Takové 

ty požadavky na zvýšení platu, tak to je všeobecně, jako všude.“ 

Nedostatek financí zmiňuje vedoucí DO 2 rovněž: „Ty platy jsou ale nízký, třeba 

ve srovnání s učiteli jsou to hodně rozevřený nůžky.“ 

Vedoucí z DO 6 úvahu o spokojenosti klíčových pracovníků odvíjí od odměňování 

zaměstnanců a její vyjádření bylo překvapivě odlišné od jiných vedoucích. „Myslím, že si 

nemáme na co stěžovat, platy se pravidelně zvyšují. Organizace také neustále pracuje 

na materiálním dovybavení.“ U svých podřízených a kolegů se setkává s tím, že jsou spíše 

spokojeni. 
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Samotní doprovázející pracovníci se také vyjadřovali v rozhovorech ke své současné 

spokojenosti při výkonu doprovázení pěstounských rodin. Převažovala kladná hodnocení, 

občas zazněla i negativní vyjádření. 

Doprovázející pracovnice KP 1 je spokojená s tím, že může využívat flexibilitu 

pracovní doby a zkrácený úvazek. Nevyhovuje jí ohodnocení ze strany organizace, jak 

finanční, tak i jakékoliv jiné, zdá se jí to nedostatečné. 

KP 2 je spokojená a za pozitivum považuje dlouhodobost práce a možnost pracovat 

s rodinou hloubkověji. „Mám tam už vybudovanou nějakou pozici a vztah s nimi, takže 

v těch tématech můžeme jít i do hloubky, máme mezi sebou důvěru.“ 

KP 4 zmínila v souvislosti se spokojeností na pozici tyto skutečnosti: „Zcela 

upřímně, teď máme takovou náladu v týmu, že řešíme nefungující příbuzenskou 

pěstounskou péči, tak to mě docela ovlivňuje. Je to jeden z pohledů na tu práci a není to 

úplně zásadní, i když se mě to trochu dotýká.“ 

Doprovázející pracovnici KP 5 přináší spokojenost možnost práce z domova a 

celková flexibilita. Rovněž zdůrazňuje pozitiva hlubšího navázání na rodiny v případě 

dlouhodobější práce s rodinou ze strany jednoho pracovníka. Její spokojenost je také 

spojena s možností práce s dětmi, podle ní je to takové odreagování, přichází humor a 

smích, zahrají si společně. KP 6 by práci neměnila, je spokojena s volbou cílové skupiny. 

V organizaci má na starosti i vzdělávání pěstounů, tato činnost ji baví. 

4.7.5 Motivace doprovázejících pracovníků 

a) Motivace z pohledu vedoucích 

Podle personalistky z DO 1 je pro pracovníky motivačním faktorem kolektiv: „Mně 

přijde úplně specifické pro tuto organizaci, že jsou lidi motivovaní těmi osobními vazbami, 

to znamená, že dokud dělají s lidmi, které mají rádi, a nerozpadá se jim to po personální 

stránce, tak jsou relativně spokojení.“ 
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Vedoucí z DO 2 se zamýšlela nad motivací pracovníků z jiného pohledu: „Nejčastěji 

je to smysluplnost, kdy vidí, že mohou zejména pomoci těm dětem, posunout se jim 

do šťastného života, překonat jejich historie, trable, který zažily, že pomůžou v komunikaci 

s pěstouny, hlavně ta smysluplnost ty lidi drží, někdy i životní zvědavost vidět různý 

způsoby života, různý typy lidí, osudy, lákavost vidět trochu pod pokličku těm rodinám, 

v dobrým slova smyslu…u těch starších lidí, jako třeba já…taková ta životní fáze 

přemýšlení o životě, smyslu, jaký ty hodnoty jsou vlastně důležitý, v tom je ta práce 

zajímavá.“ 

Podle názoru ředitele v DO 3, kde nyní působí omlazený tým, je u klíčových 

pracovníků velká motivace to, že se v rámci organizace mohou dál vzdělávat 

ve specifických oblastech, které je zajímají v rámci NRP nebo obecně sociální práce. 

Další pohled přinesla vedoucí z DO 4: „To že se někdy něco zadaří. Teď řešíme, že 

některý rodiny jsou fakt šílený, hlavně ty příbuzenský ve vyloučených lokalitách. Ale když 

těch pět rodin je takových a v jedný se něco daří, tak i v tý jedný to má smysl, někam se to 

posouvá a má z toho ta rodina užitek, tak to dává smysl celý práci. To jsou ty světlý body, 

že aspoň někdy se to daří.“ Jako další motivaci a důvody k setrvání v organizaci vidí 

vedoucí z DO 4 v tom, že oproti jiným neziskovým organizacím mají lehce vyšší platy, 

mají možnost využít následných odborných služeb, mají se s kým poradit a ta síť 

odborníků drží klíčového pracovníka nad hladinou. Pozitivní motivací jsou i dobré 

podporující vztahy v organizaci, v týmu se navzájem povzbuzují a dávají zpětnou vazbu. 

Vedoucí DO 5 považuje za motivaci klíčových pracovníků k setrvání na pozici 

stabilitu v organizaci a také časovou flexibilitu, pracovníci mají pružnou pracovní dobu a 

je na nich, jak si naplánují týdenní čas. Dále jako motivaci k setrvání uvádí soudržnost lidí, 

není tu velká rivalita a lidé drží při sobě v krizových situacích. Mohou se podílet kreativně 

na různých činnostech organizace, ale nejsou nuceni do toho, co jim nejde. Organizaci jde 

o to, dobře využít potenciál pracovníků. 

Pozitivní hodnocení klíčových pracovníků zaznívalo od jejich vedoucí v DO 6. 

Motivaci a spokojenost pracovníků odvozuje vedoucí od toho, že celý tým je sestaven 
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z lidí s hlubokým zájmem o problematiku. Motivací může být i větší volnost než třeba 

na úřadě, zároveň si však pracovníci musí být vědomi odpovědnosti. 

b) Motivace sociálních pracovníků 

Podstatné bylo zjištění, jakou mají motivaci k výkonu doprovázení pěstounských 

rodin doprovázející pracovníci a co je na doprovázení pěstounských rodin baví. 

Pro průvodkyniKP 2 je důležitou motivací samotná práce: „Ta práce mi přináší i 

radost, jsem z těch rodin a dětí nabytá, i z těch jednodenních setkání, táborů, když máme 

možnost být s dětmi delší dobu, ta práce s dětmi mě na tom baví. Je to takové uvolnění, 

odměna po náročném hovoru s pěstounem.“ Další motivací je pro ni i tým, práce v tomto 

kolektivu, kde dokáže jeden člověk toho druhého podpořit a drží při sobě.  

Dlouhodobé vztahy s dětmi a pěstouny motivují doprovázejícího pracovníka DP 3. 

Hodně se mu na té práci líbí, že jezdí pořád do stejných rodin a rodiny se nemění. Má 

pocit, že tou kontinuitou se dá něčeho dosáhnout nebo pomoci. Rovněž ho motivují lidé, 

kteří pracují v organizaci, kolektiv, kde panuje pohoda, řeší ty věci spolu a nikdo si na nic 

nehraje. Je to pro něj příjemná zkušenost v jeho první práci. 

Podobná motivace se vyskytuje i u KP 4: „Navázaný vztah s těmi rodinami, je tam 

větší hloubka, jsou víc otevření k tomu, abychom diskutovali citlivější témata. Už je to 

hodně o tom sdílení a naslouchání a důležitý je ten vztah s dětmi. Líbí se mi, že žiju s těmi 

rodinami, vidím, jak vyrůstají děti a jakým způsobem se vyrovnávají se svým osudem. Je to 

potom také o tom, že už jsme toho hodně upracovali a zvládli.“ Organizace je pro KP 4 

jistotou a také ji motivuje to, že se má možnost opřít o další návazné služby v organizaci. 

Průvodkyni KP 5také baví a motivuje samotná práce s dětmi, možnost jezdit s nimi 

na tábory a víkendové pobyty. Odreaguje se u toho, když si hraje s dětmi a baví ji 

kreativně vymýšlet činnosti a aktivity pro děti. To jí dává dobrý pocit naplnění, neboť ta 

práce je občas vyčerpávající. Hlubší navázání na rodiny a děti vnímá rovněž jako 

pozitivum doprovázení. 
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Jiná motivace se vyskytuje u KP 6, která oceňuje přístup vedení, kdy byla zklamaná 

z předchozího zaměstnání. Zmiňuje, že je pro ni zásadní, že dostává včas výplatu a také 

zpětnou vazbu od vedení. Oceňuje vstřícnost a zájem ze strany vedení, je to podle ní 

opravdové. „Hodně si toho vážím a nechtěla bych to ztratit, protože vím, že vždycky je 

někde problém. Tady to vnímám, že je to taková idylka.“ V této souvislosti zmiňuje i 

skvělý kolektiv, kde se otevřeně hovoří o tom, co se děje v rodinách, navzájem si poskytují 

intervize o tom, co se dá ještě v rodině udělat. Práce jí přináší radost, baví ji mluvit 

s pěstouny, ráda se zajímá o jejich životy a jezdí za nimi domů. Je ráda, když se něco 

povede a když vidí, že jsou děti šťastné. 

d) Čím zvýšit spokojenost a motivaci 

Podle personalistky z DO 1 by měli být na vedoucích pozicích lidé, kteří mají 

kompetence vedoucího pracovníka. Týká se to vedoucích týmů doprovázení na 

jednotlivých pracovištích organizace. „Jsou to klíčoví lidé, protože jak oni to vedou, tak 

udávají tón celému pracovišti a podle nich se lidé rozhodují, jestli tam chtějí být, protože 

šéf dělá atmosféru.“ 

Ředitel z DO 3 klade důraz na zvyšování motivace vhodným nastavením benefitů a 

každoročním zvyšováním platů.  

Z řad doprovázejících pracovníků zazněly i kritické připomínky k poměrům 

v organizaci. Pracovnice KP 1 by považovala za dobrou motivaci, když by si někdo všiml, 

jestli je ta práce odváděná dobře, že jsou klienti spokojení. Uvědomuje si, že nejde chválit 

za každý splněný úkol a standardní úroveň by měla být samozřejmostí, ale organizace by si 

měla všímat toho, že někdo bude dělat jenom to, co musí a pak jsou lidé, kteří se snaží 

dělat něco víc nebo jsou důslednější, ale zatím to dle jejích zkušeností pozornost jejího 

zaměstnavatele příliš nepoutá.  

Zlepšení v oblasti komunikace v organizaci by uvítaly KP 4 a KP 1. Dle KP 4 

komunikační věci občas pokulhávají. KP 2 hovořila o manažerských rozhovorech, které 

mají pracovníci v organizaci se svojí přímou nadřízenou – koordinátorkou pracoviště. 
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Uvítala by, kdyby tyto rozhovory probíhaly i za přítomnosti vedoucí doprovázení nebo 

jenom s ní. Přineslo by to různé úhly pohledu na řešené situace a bylo by to užitečnější. 

Pracovnice KP 6 neměla návrhy, je spokojená. Má možnost vyjádřit případný názor a 

návrhy na zlepšení na každoročním metodickém setkání poboček organizace. „V rámci 

těchto setkání můžeme vyjádřit cokoliv a já se nebojím ani panu řediteli říct cokoliv. Vím, 

že kdyby mě něco trápilo, tak mu můžu zavolat a říct mu nebo tady přijít za vedoucí. 

Nemám tu bariéru, že bych měla strach něco řešit, když mám nějaký problém.“ 

4.7.6 Péče organizace o doprovázející pracovníky 

V rozhovorech zaznívalo od většiny respondentů vyjádření v tom smyslu, že péče 

o klíčové pracovníky a jejich podpora je pro organizaci zásadní záležitost. Vedení 

organizace se snaží pracovníkům poskytovat a zajišťovat různé druhy podpůrných 

opatření. Ve většině organizací mají klíčoví pracovníci možnost pravidelné supervize, 

případně intervize. Často zaznívala také informace o tom, že součástí péče o zaměstnance 

je umožnění dalšího vzdělávání pracovníka podle jeho potřeb a požadavků. V některých 

organizacích probíhají tmelící akce formou teambuildingů. 

V DO 4 kromě toho podpořili pracovnice poskytnutím volna při magisterském studiu 

a jednou za rok vyjedou pracovníci společně na nějakou akci: „Třeba teď pojedeme 

do lázní na masáže. Jsou to vždy od organizace 1–2 dny tmelící akce, abychom si 

odpočinuli. Něco jako teambuilding, ale bez takových aktivit, že by člověk musel něco 

dělat.“ 

Možnost dalšího vzdělávání a profesní profilace mají pracovníci v DO 2, jak uvádí 

vedoucí doprovázení: „Snažíme se jim poskytnout alespoň studijní volno, když už se 

v něčem vzdělávají, i když se třeba nevzdělávají proto, že my to potřebujeme. Třeba 

terapeutický výcvik, ten člověk dělá, ale my ho v terapii nepotřebujeme…částečně dáme 

volno na výcvik, podpoříme ho v jeho zájmu, je to dobrá cesta podpořit vzdělávání. U lidí, 

kteří jsou u nás déle než pět let, tak hledáme, v čem se třeba profilovat, co v tý práci najít, 

co by je zajímalo, protože to všeobecný vzdělávání už je nebaví, tím vším prošli.“ 
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V organizaci mají také každoroční teambuilding, kdy vyjedou na jednu noc, provozují 

týmové aktivity a platí tam nepsané pravidlo, že se moc nebaví o práci. 

Ředitel DO 3 si z pohledu ředitele uvědomuje, že práce s klienty není jednoduchá a 

peníze za to nejsou úplně adekvátní. Snaží se hledat způsoby, jak to udělat, aby to měli 

klíčoví pracovníci co nejlehčí a nejjednodušší. Netrvá na striktním dodržování pravidel, ale 

individuálním nastavení, aby to bylo pracovníkovi příjemné, ale na druhou stranu 

vyžaduje, aby práce byla hotová v termínu. „Pokud pracovník dělá vše svědomitě, jak má, 

tak potom se dá leccos. Všichni jsou s tím srozuměni a funguje to dobře.“Podporou 

pracovníkům v organizaci je metodik, který je připraven poradit, pokud to pracovníkům 

zrovna nejde u nějakého klienta. Ředitel je zase připraven dělat pracovníkům komfortní 

zázemí, zajistit funkčnost vybavení. 

4.7.7 Odměňování doprovázejících pracovníků 

a) Finanční ohodnocení 

Organizace mají nastavené finanční odměňování formou základního platu a dále 

dostávají pracovníci v různém rozsahu i další složky platu, které mohou mít motivační 

charakter. Klíčoví pracovníci mají většinou možnost si i přivydělat při jiných činnostech 

organizace, které souvisí s doprovázením pěstounů. Většinou se jedná o lektorování 

vzdělávacích programů pro pěstouny, pobytové akce s pěstouny a dětmi, poskytování 

odlehčování a krátkodobé péče o děti dle ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí. 

Konkrétní výše základních platů a dalších jeho složek v rámci výzkumu zjišťována nebyla.  

Personalistka z DO 1 zmiňuje, že mzdové náklady jsou největší položka rozpočtu a 

je nutné hledat nemandatorní zdroje mimo dotace a státní granty, potom se dá lépe 

pracovat s odměňováním. Organizace nezvyšuje pravidelně platy, k poslednímu navýšení 

došlo na začátku roku 2018, jednalo se o osmiprocentní zvýšení platů. Pracovníci pobírají 

kromě základního platu jednou ročně odměny. 

Podle vedoucí z DO 2 jsou platy pořád nízké. V porovnání s jinými službami 

v sociální sféře jsou asi průměrné. Pracovníci mají možnost postupovat v platu díky praxi a 
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délce pracovního poměru v organizaci, dostávají příplatek za terénní práci, koordinátoři 

poboček příplatek za vedení. S motivační složkou platu formou osobního ohodnocení 

organizace moc nepracuje, protože není schopná ho moc navýšit. Dvakrát do roka se daří 

vyplácet pracovníkům odměny. Dodává, že pracovníci kvůli platu neodcházejí 

z organizace, spíše je to někdy důvod k tomu, že nenastoupí uchazeč do organizace.  

V DO 3se vedení snaží kopírovat tabulky pro sociální pracovníky ve státní sféře, 

při nástupu pracovníka zohledňují praxi a vzdělání. „Nemáme povinnost postupovat podle 

těch tabulek, ale snažíme se to kopírovat, plus v rámci toho, abychom byli kompetitivní 

v oboru, se snažíme dát něco málo navíc, abychom byli konkurenceschopní a abychom lidi 

motivovali. Snažíme se každý rok jít s platem nahoru, přidávat, dorovnávat to.“ 

„Nejsme závislí jen na příspěvku, máme i nějakou vedlejší činnost, ale to je spíš 

marginální. Teď nemáme žádné projekty. Ještě si u nás mohou lidé přivydělávat. Máme 

akreditované dva vzdělávací programy, máme možnost o víkendech jezdit na víkendové 

vzdělávání s klienty, někteří vzdělávají a někteří jsou s dětmi a dá se tedy přivydělat, to je 

4x do roka, tak pak se to dá, aby to nebylo jen o tom základním platu.“ 

Rovněž v DO 4 a v DO 5 mají vlastní platové tabulky zohledňující dosažené 

vzdělání a délku praxe u organizace, je možnost postupu. V DO 4 dostávají pracovníci 

pololetní prémie podle toho, zda se paní ředitelce podaří získat nějaké peníze navíc, např. 

od sponzorů, protože na to už není kde brát oficiálně ze státních peněz. 

Vedoucí DO 5 uvádí k finančnímu ohodnocení doprovázejících pracovníků: „Není to 

v takové výši, jako platy státních zaměstnanců, na to bychom neměli. Pracovnice mají 

kromě základního platu i osobní ohodnocení nebo příplatek za vedení. Dále mohou získat 

odměnu např. za zaučování, za nějakou výjimečnou akci, třeba když jsme dělali Den rodin, 

za účast na táborech, jiných akcích.“ 

V DO 6 se platy pravidelně zvyšují, a kromě základního platu poskytují osobní 

ohodnocení, čtvrtletně jsou vypláceny odměny a měsíčně odměny za mimořádné pracovní 

výkony, například za akci o víkendu. Vedoucí z této organizace v rozhovoru nesdělila, 

z jakých zdrojů získávají finanční zdroje na vyplácení odměn svým pracovníkům. 
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Zajímavé bylo zjištění od samotných doprovázejících pracovníků. Zaznívaly i 

kritické připomínky, jako v případě KP 1: „Máme jen základní plat, osobní ohodnocení 

nemáme. Odměny máme tak maximálně jednou za rok na Vánoce.“ Se smíchem dále 

dodává, že odměny byly nízké a málem si jich na výplatní pásce nevšimla. Z jejího 

pohledu to zase až tak odměny nejsou.  

Finance nejsou optimální ani pro KP 2 a KP 3. Oba dva pracovníci uvedli, že 

z důvodu nedostatečného finančního ohodnocení by možná v budoucnu uvažovali 

o ukončení pracovního poměru v organizaci. Lepší finanční ocenění by uvítala i KP 5, 

přestože dostává osobní ohodnocení a odměny za různé akce. 

Kvůli financím by rozhodně nezvažovala odchod jinam KP 4. Podle ní jsou sociální 

pracovníci v organizaci dobře ceněni, mají výbornou projektovou manažerku a nejsou 

financováni jen ze státního příspěvku, ale i z nadačních fondů a projektů, spolupracují již 

léta s velkými firmami. Sděluje, že se jí na této organizaci líbí, že je to pro ni jistota. 

Spokojenost s finančním ohodnocením projevila KP 6: „Je to pozitivní, pan ředitel 

se nám snaží 2x ročně zvedat plat, máme osobní ohodnocení, jednou za 3 měsíce v plné 

výši a dva měsíce se dostává asi 25 procent. Pak se taky mezi sebou chválíme, když se něco 

povede. Pan ředitel, když přijede na návštěvu a dělá s námi pohovory, tak jsou od něj 

pozitivní ohlasy na práci.“ 

b) Benefity 

Neziskové organizace, které byly v rámci výzkumu osloveny, nabízejí svým 

zaměstnancům různé formy benefitů. Bylo zajímavé, že se respondenti někdy lišili tím, 

jaké výhody a služby považují za benefity pro zaměstnance. 

Mezi nejčastěji zmiňované benefity patří flexibilní pracovní doba. Tato forma 

nastavení pracovní doby je využívána ve všech organizacích a někteří manažeři považují 

flexibilní pracovní dobu při doprovázení pěstounských rodin jako nezbytnost s ohledem 

na charakter vykonávané činnosti. Ředitel DO 3 v této souvislosti sděluje: „Jedním 

z největších benefitů je to, že je ta práce flexibilní, že pracovník může tu práci naplánovat 

tak, že několik dnů v týdnu pracuje dlouho do odpoledne nebo do večera, a pak zase jen 
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do 12. Když si splní počet hodin za měsíc, tak je to jedno, jak je ten den rozvržený, protože 

povinností je setkat se s dítětem 1x za 2 měsíce a některý děti chodí do školy a je možný se 

s nimi setkat až odpoledne.“ 

Další velký benefit využívaný neziskovými organizacemi je možnost práce 

z domova, tzv. home office. V různých formách ho využívají všechny organizace. 

Nejštědřeji je nastaven v DO 1, kde mají pracovníci na celý úvazek až 5 dní práce 

z domova za měsíc. V ostatních organizacích je možnost home office většinou 

po individuální dohodě. Vedení vychází svým zaměstnancům vstříc a dle slov vedoucích 

není problém se domluvit na home office v případě zdravotní indispozice, péče o malé děti. 

Štědřejší je v tomto ohledu i DO 5, kdy podle vedoucí doprovázení je jedno, odkud člověk 

pracuje. Očekává se však zodpovědný přístup pracovníka a tento systém může fungovat 

jen tehdy, pokud pracovníci řádně plní všechny svoje povinnosti. 

Čerpat lze i další dny volna z práce kromě řádné dovolené. Sickdays jako benefit 

nabízí pět organizací, v jedné organizaci se pracovníci mohou těšit na volný den 

před Vánoci. V DO 1 poskytují pracovníkům narozeninové volno (den volna v týdnu, kdy 

mají narozeniny) a dva dny za rok tzv. plošně stanoveného ředitelského volna. Další den 

volna navíc získají pracovníci v DO 2 na relaxaci a psychohygienu a po pěti letech 

pracovního poměru v organizaci čerpají další týden dovolené navíc.  

V některých organizacích zmiňovalijako benefit možnost bezplatného vzdělávání 

sociálních pracovníků v rámci povinného vzdělávání stanoveného zákonem. Pracovníci 

mají většinou možnosti si sami vybrat formu vzdělávání, organizace jim zaplatí kurzovné a 

cestovné, semináře a kurzy pracovníci absolvují v pracovní době. 

Další benefity jsou již spíše individuální v jednotlivých organizacích. V DO 2 mohou 

pracovníci čerpat slevy v kavárně v dceřiné společnosti a mají kartičku „Benefitku“. 

Ředitel DO 3 nastavil pracovníkům pracovní prostředí jako „dog-friendly office“ a 

„children-friendly office“. K tomu s úsměvem uvádí: „Máme tu pracovnice s malými 

dětmi. Když není školka, tak tu mohou jejich děti omezený čas být, což je dobrý benefit, aby 

se sem vracely kolegyně po mateřské dovolené.“ 



79 

 

Pracovníci v DO 4 mají zadarmo vstupenky v rámci divadelní benefice – týden 

divadla ve městě. Také dostávají příspěvek na havarijní pojištění auta, protože jezdí 

do pěstounských rodin vlastními auty.  

Organizace DO 5 jako jediná poskytuje svým pracovníkům stravenky. Jako benefit 

dále zmiňují, že poskytují pracovníkům služební auto na jízdy za pěstounskými rodinami. 

V jiných organizacích toto jako benefit zmiňováno nebylo, pravděpodobně z toho důvodu, 

že to není jako benefit vnímáno. Dále zde poskytují pracovníkům příspěvek na měsíční 

provoz telefonu, protože používají svoje mobily. 

Doprovázející pracovníci nabídku benefitů vítají. Ptala jsem se jich, které 

z nabízených benefitů jsou pro ně nejzajímavější. 

KP 2 k tomu uvedla: „Pro mě zatím z benefitů vedou ty náhradní volna, možnost si to 

vybírat a pak ty home office, když dělám zápisy, je to pohodlnější psát to doma, v klidu, 

nemuset jít do práce a z práce. Ještě spolupracujeme s masážní firmou a tam máme 

zvýhodněnou taxu na masáže.“ Flexibilitu a možnost práce z domova považují za velký 

benefit i doprovázející pracovníci KP 1 a KP 5. 

KP 3 považuje za benefit lidský přístup, že mu nikdo nešlape na pracovní dobu. Také 

se v organizaci tmelí kolektiv, pořádají se teambuildingy. Za nejdůležitější benefit 

považuje pracovní dobu: „Člověk si to dělá, jak chce… a to je velký plus.“ 

Pro KP 4 je velkým benefitem atmosféra v týmu a přátelské prostředí: „Minimálně 

jednou ročně vyjedeme někam na jednu noc, kde společně trávíme čas. To se udělá takový 

relax nebo organizace zajistí odborný program. Měli jsme i takový výjezd, že jsme dávali 

dohromady společnými silami strategický plán organizace." 

KP 6 vítá flexibilitu práce a také možnost vybrat si jakékoliv vzdělávání. Ředitel 

vychází vstříc a zatím vždy souhlasil s tím, kam se pracovnice přihlásila, organizace 

vzdělávání zaměstnancům hradí.  
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4.7.8 Stabilita a fluktuace 

Tato otázka byla dána respondentům v závěru rozhovoru a z odpovědí vyplynulo, že 

většina z nich považuje situaci ve svých organizacích za stabilní.  

Personalistka v DO 1 si počítala obrátku pracovníků a fluktuace vyšla na 10–12 

procent, takže se podle ní neděje v organizaci nic signifikantně špatného a odpovídá to 

realitě i u ostatních zaměstnavatelů. „Odcházejí lidé, kteří jsou v organizaci velmi dlouho, 

třeba i od začátku, což můžu vnímat jako problém, na druhou stranu se organizace vyvíjí a 

někdy to pomůže, když se ti lidé obmění a dají tomu jinou notu a jiné tempo.“ 

Vedoucí v DO 2 fluktuaci v organizaci připustila. Mají dost pracovníků, kteří jsou 

v organizaci již 5 let a váží si toho. Fluktuace probíhá vzhledem k odchodům pracovnic 

na mateřskou dovolenou, ke studiu, zahraničním cestám, jiné profesní profilaci a rozvoji 

pracovníka. Dějí se i odchody ve zkušební době, protože se člověku nelíbí v organizaci 

nebo mu nevyhovuje charakter a nastavení vykonávané činnosti. Ke stabilizaci pracovníků 

by podle ní přispělo zvýšení státního příspěvku. 

Ředitel DO 3 považuje současný mladý tým pracovníků doprovázení za stabilní, ale 

nevěří tomu, že to vydrží, protože v sociální oblasti je převaha mladých žen, u kterých se 

dá očekávat, že budou mít rodinu. Dnes je podle něj příhodná doba, kdy lidé často mění 

práci a mohou si hledat práci jim na míru. Fluktuace podle něj zase přijde. K vyšší 

stabilizaci by mohlo pomoci, kdyby se do této oblasti hlásilo více mužů. To by se však 

musel změnit systém, je to závislé na penězích. K vyšší stabilizaci týmů by dle jeho názoru 

přispělo, kdyby kolektiv tvořili z poloviny muži.  

V DO 4 mají nyní jednu kolegyni dlouhodobě nemocnou a nevědí, zda se vrátí. 

K vyšší stabilizaci by podle vedoucí doprovázení pomohly systémové změny ohledně 

pěstounské péče. „Největší zátěž je pro pracovníky psychická a pocit, že někde to nemá 

cenu a ti pěstouni mají děti jen účelově.“ 

K fluktuaci a stabilitě se vyjádřila vedoucí v DO 5: „Měli jsme i větší fluktuaci, ale 

zůstává tady takové to zdravé jádro od roku 2011, kdy byla organizace založena, od roku 

2013 stabilně zůstává 5 lidí. K vyšší stabilitě by pomohlo navýšení státního příspěvku 
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na pěstounskou rodinu a rovněž by pracovníci uvítali, kdyby měli o týden delší 

dovolenou.“ 

Doprovázející pracovníci zmiňovali jako možný důvod k odchodu z organizace 

v budoucnosti zejména nedostatečné finanční ohodnocení. Zatím to však nikdo z nich 

nemá v úmyslu. U pracovníků, kteří jsou s financemi spokojeni, zaznívaly jako možné 

důvody odchodu blíže nespecifikované osobní důvody, neuchopení změny v organizaci, 

nestálost rozhodnutí v organizaci, velké množství administrativy a možný odchod 

na mateřskou dovolenou v budoucnu. 

KP 1 k tomu uvádí: „Z dlouhodobého hlediska si dovedu představit, že se člověk 

dostane do situace, kdy je vyčerpaný z této práce, potřebuje změnit cílovou skupinu lidí, 

se kterými pracuje. Jeden z faktorů, kvůli kterým bych uvažovala změnu práce, je 

ohodnocení.“ 
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DISKUSE 

 V této části diplomové práce navazuji na předchozí kapitoly ohledně teoretických 

východisek citované odborné literatury a výsledků výzkumného šetření a tyto oblasti budu 

vzájemně reflektovat a porovnávat.  

První oblastí, kterou jsem se zabývala, byly způsoby získávání doprovázejících 

pracovníků a jejich výběr, zapracování a adaptační proces v rámci doprovázejících 

organizací. 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že organizace využívají k získávání pracovníků 

nejčastěji klasické metody – vyvěšení inzerátu na pracovních portálech a polovina 

z oslovených organizací oznamuje nabídku volné pozice rovněž na svých facebookových 

stránkách. Při získání nového zaměstnance se osvědčily i metody oslovování vhodných 

kandidátů z řad známých, bývalých kolegů nebo spolužáků. Tyto metody jsou dle 

Dohnalové et al. (2015) využívány často, protože jsou finančně méně nákladné a umožňují 

získat nejvhodnější uchazeče v krátkém horizontu. 

Zajímalo mě, zda se prokáže tvrzení Matouška (2008), že hledání vhodného 

kandidáta bývá dlouhodobější proces, neboť opravdu vzdělaných i prakticky zkušených 

sociálních pracovníků je nedostatek, přestože se do sociální oblasti celkově hlásí velký 

počet uchazečů. Tato teze se ukázala jako platná i v současné době. Respondenti ji 

převážně potvrdili, neboť do organizací se stále hlásí řada uchazečů o pozici 

doprovázejícího pracovníka bez potřebné kvalifikace. Někteří vedoucí to vnímají jako 

limitující a doporučovali by rozšířit okruh osob způsobilých vykonávat tuto pozici 

z hlediska kvalifikace i o další profese, například z řad pedagogických nebo 

zdravotnických pracovníků. 

Činnost doprovázejících organizací je zcela závislá na osobách doprovázejících 

pracovníků, kteří přímo spolupracují s pěstounskými rodinami. Předpokládá se, že vybraný 

pracovník bude v rodině pěstounů působit po delší období, aby mohlo dojítk navázání 

hlubšího vztahu s pěstounskou rodinou. O tom se zmiňují i teoretické poznatky, kdy podle 

Pazlarové (2018) by měl být doprovázející pracovník více přítelem v rodině a pomoci 
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pěstounům s jejich každodenními radostmi i starostmi s přijatými dětmi. Měl by s pěstouny 

i dětmi navázat vztah založený na důvěře a vzájemném respektu. 

Organizace by tedy měly uvážlivě a pečlivě vybírat vhodné uchazeče na tuto pozici, 

a podle mého výzkumného zjištění takto výběrová řízení v oslovených organizacích 

skutečně probíhají. Organizace používají při výběrových řízeních většinou klasické 

metody, nejčastěji to bývá ústní pohovor. Vedoucí vybírají nového pracovníka z řad 

uchazečů podle předem nastavených kritérií a často probíhá i více kol výběrových 

pohovorů. Jako základní požadavek na pozici doprovázejícího pracovníka je ze strany 

organizací vyžadována kvalifikace sociálního pracovníka, týmová spolupráce a kooperace 

a držení řidičského průkazu. Vedoucí pracovníci si tedy uvědomují, že je velmi důležité 

z hlediska dlouhodobějšího setrvání uchazeče na pozici sladit nového pracovníka 

do stávajícího pracovního kolektivu. Tuto skutečnost zohledňují již při výběrovém řízení a 

některé organizace si účelově přibírají k pohovoru členy týmu. Vybírá se tak nejvhodnější 

kandidát (nikoliv nejlepší), který bude nejlépe splňovat nastavená kritéria obsazovaného 

místa (Mužík, Krpálek, 2017). 

Z výzkumného šetření vyplynulo i další pozitivní zjištění, že výběrová řízení 

v doprovázejících organizacích probíhají převážně v uvolněné a vstřícné atmosféře. 

Potvrdili to respondenti-budoucí doprovázející pracovníci, kteří se cítili při výběrových 

pohovorech velmi příjemně a ocenili tuto zkušenost, neboť jim to pomohlo překonat 

nervozitu z pohovoru a umožnilo jim to částečně poznat příznivé naladění v organizaci, 

kde chtějí pracovat. Pro část respondentů to byl důvod pro přijetí pozice. Přátelské 

nastavení, které v organizaci panuje, jim dodnes přináší velké uspokojení. Doprovázející 

pracovník KP 3 to vyjádřil přímo: „Uvědomoval jsem si, že se cítím příjemně a dovedu si 

představit, že bych s těmi lidmi byl každý den v práci.“ 

Po nástupu doprovázejících pracovníků do organizace následuje období adaptačního 

procesu. Organizace se při zaučování nového pracovníka řídí stanoveným postupem, který 

mají zapracovaný do Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování 

sociálně-právní ochrany pověřenými osobami. Jedná se o kritérium Standardu č. 7 –

„Přijímání a zaškolování zaměstnanců“. Dle Matouška (2008) by měla být ze strany 

managementu organizace věnována nástupu nového zaměstnance patřičná pozornost.Podle 
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Armstronga (2015) náležitým odborným zapracováním a sociálním začleněním může být 

překonána adaptační krize. 

Při rozhovorech s vedoucími pracovníky jsme adaptačnímu procesu věnovali také 

patřičnou pozornost a vedoucí se detailně vyjadřovali k tomu, jak toto období 

v jednotlivých organizacích probíhá. Často se samotní vedoucí pracovišť nebo metodik 

věnují novému pracovníkovi nebo tím pověří zkušeného doprovázejícího pracovníka, což 

doporučují i Mužík a Krpálek (2017). Respondentka z DO 1 považuje za důležitý souhlas 

pověřeného pracovníka.  

Ve většině případů je stanoveno zaškolování a zapracování na dobu tří měsíců, což 

koresponduje se zákonem nastavenou délkou zkušební doby, ve které může pracovník i 

organizace bez udání důvodu odstoupit od pracovní smlouvy.  

Důležitou součástí zapracování nového doprovázejícího pracovníka je proces 

předávání pěstounských rodin. Noví pracovníci se jezdí do rodin představit za doprovodu 

zkušeného pracovníka, bývá to často odcházející pracovník, kterého mají nahradit. V této 

oblasti jsem zaznamenala v organizacích rozdílné přístupy a stanovené postupy. 

V některých organizacích se po nových pracovnících vyžaduje poměrně brzy samostatná 

činnost a předpokládá se, že již druhou návštěvu v rodině absolvují bez přítomnosti kolegy. 

Setkala jsem se však i s tím, že nový doprovázející pracovník je sám „doprovázen“ 

kolegou nebo vedoucím při návštěvách v pěstounských rodinách. Nejprve probíhají 

návštěvy formou náslechů a následně si zkouší vést schůzku sám, ovšem stále 

pod dohledem zkušenějšího pracovníka. Názor respondentů na tuto oblast se také lišil, 

někteří byli rádi za delší podporu zkušenějších kolegů, jiní byli pyšní na to, že již brzy 

zvládali samostatně vykonávat činnost v pěstounských rodinách. 

U všech respondentů jsem zaznamenala spokojenost s tím, jakým způsobem se jim 

věnovali vedoucí a kolegové v době zaškolování. Oceňovali možnost kdykoliv se na ně 

obrátit s dotazem nebo žádostí o pomoc. Nepřipadali si, že by tím obtěžovali nebo 

zdržovali. Komunikaci, jako podstatný faktor adaptačního procesu, zmiňují Horváthová, 

Bláha a Čopíková (2016), neboť je nezbytné novým zaměstnancům poskytnout veškeré 
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informace ohledně jejich budoucí práce a života v organizaci, poučit je o formálních i 

neformálních pravidlech a postupech. 

V průběhu zapracování a vždy na konci zkušební doby probíhá hodnocení 

pracovníka s vedoucím služby nebo i ředitelem organizace, od pracovníků se vyžaduje 

sebereflexe. Je vhodné, když je součástí tohoto výstupu i plán vzdělávání pracovníka 

na další období.  

A jaká je situace po skončení adaptačního procesu z hlediska zájmu a péče 

organizace o doprovázející pracovníky? Organizace by měly dle Armstronga (2015) 

pečovat o pohodu zaměstnanců, neboť tímzvyšují pravděpodobnost, že zaměstnanci budou 

organizaci oddáni a budou organizaci považovat za „nejlepší místo pro práci“. 

Péče o zaměstnance, jak zmiňují Mužík a Krpálek (2017) obsahuje mimo jiné oblast 

pracovní doby a pracovního režimu, dále poskytování sociální podpory pro zaměstnance a 

jejich rodinné příslušníky. Pracovní doba je v doprovázejících organizacích nastavena 

flexibilně, což obnáší i charakter vykonávané práce. Většina doprovázejících pracovníků 

flexibilní pracovní dobu vítá, což koresponduje s názorem Armstronga (2015). Podle něj 

představuje uplatňování flexibilní práce možnost rovnováhy mezi pracovním a osobním 

životem a patří do něj nejčastěji využívání práce z domova, práce na částečný úvazek, 

pružná pracovní doba nebo případně zkrácení pracovního týdne. 

Jak vyplynulo z rozhovoru, je flexibilní nastavení pracovní doby pro mnohé 

pracovníky důvodem pro přijetí a setrvání na své pozici v organizaci. Pro některé to byl i 

důvod, proč se o místo v organizaci ucházeli.  

A co si pod pojmem péče o zaměstnance představovali oslovení vedoucí? Nejčastěji 

byly zmiňované podpůrné aktivity pro zajištění činnosti doprovázejících pracovníků jako 

supervize nebo intervize. Pracovníci oceňovali možnost podpory kolegy metodika, 

terapeuta nebo psychologa. Vedoucí zmiňovali také pravidelné konání teambuildingových 

akci pro tmelení kolektivu, i relaxaci a odpočinek.  

Nedílnou a respondenty hodně zmiňovanou součástí péče o zaměstnance je možnost 

dalšího vzdělávání, které je dle Mužíka a Krpálka (2017) rovněž důležitým faktorem 
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nejenom pro zvýšení výkonu pracovníka, ale také k jeho identifikaci s podnikem. 

Zaměstnavatel má dle zákona o sociálních službách povinnost zabezpečit sociálnímu 

pracovníkovi další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si 

obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Ze strany vedoucích doprovázejících organizací 

byly kromě toho zmiňovány i možnosti poskytování studijního volna na studium vysoké 

školy nebo účast na terapeutickém výcviku. Pracovníci oceňují možnost sami si vybrat 

z nabídky vzdělávacích akcí, které jim organizace proplatí.  

Zajímavé je zjištění souvislosti spokojenosti pracovníků s nastavením a sdílením 

hodnot organizace, které jedna z oslovených doprovázejících organizací často používá jako 

nástroj ve způsobu spolupráce s klientem i s návaznými organizacemi a rovněž vzájemně 

mezi pracovníky.To je v souladu s jedním ze základních doporučení pro činnost 

neziskových organizací dle Šedivého a Medlíkové (2017), kdy pracovníci by měli chápat 

hodnoty organizace, rozumět jim a společně je sdílet.  

Pro doprovázející neziskové organizaci je více než nezbytné, aby byl pracovník 

vnímán jako „dar“ a management by si měl vážit toho, že má k dispozici silně motivované 

lidi, jak zmiňuje Dvořáková (2012). Organizace si tuto skutečnost ve většině případů 

uvědomují a zamýšlí se nad tím, co by motivaci doprovázejících pracovníků mohlo ještě 

zvýšit. To souvisí i s tím, z jakých důvodů dle Bednáře (2018) lidé chodí do práce. Podle 

něj je to proto, že potřebují prostředky pro svou existenci (to znamená pro peníze), chtějí 

být s lidmi, se kterými se jim dobře pracuje (tj. kvůli lidem) a dále je to motiv být užiteční, 

dělat práci, jež má smysl, přinášet prospěch. 

Zejména třetí důvod se potvrdil v případě oslovených doprovázejících pracovníků. 

Z jejich výpovědí vyplynulo, že samotná práce jim přináší radost a motivuje je tudíž 

k setrvání v organizaci. Zmiňují, že je baví práce s dětmi a charakter vykonávané práce, 

který umožňuje navázat dlouhodobé vztahy s dětmi i pěstouny. Z toho je zřejmé, že tuto 

činnost považují za smysluplnou a přínosnou z hlediska vývoje dětí v pěstounských 

rodinách, překonání jejich traumat a zlepšení kvality života dětí.  

Do organizace chodí všichni respondenti rádi i kvůli dobrému pracovnímu kolektivu 

(tj. kvůli lidem), ve kterém panuje pohoda, a pracovníci se navzájem podpoří a drží 
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při sobě. Tímto se motivační pole pracovníků dle Plamínka (2014) zaměřuje na vztahy, 

kdy pracovníci vyhledávají jistotu a bezpečí. Pro doprovázející organizace je to dobrá 

vizitka, neboť jak uvádí Armstrong (2015) je vytváření pozitivních vztahů na pracovišti a 

vztahů vzájemné důvěry mezi managementem a zaměstnanci jedním z cílů řízení lidských 

zdrojů v organizaci. 

Část respondentů hodnotila velmi pozitivně vstřícný přístup vedení organizace, které 

projevuje zájem o pracovníky a poskytuje častou zpětnou vazbu. To je v souladu 

s doporučením Horváthové, Bláhy a Čopíkové (2016), podle kterých by se zpětná vazba 

měla předávat pracovníkovi od nadřízeného minimálně jednou týdně. Zaměstnanci 

dostanou informaci, v čem by se mohli zlepšit a jak dále růst, taková zpětná vazba může 

posloužit k větší spokojenosti a motivaci pracovníků.  

S motivací a stimulací pracovníků má dle Šedivého a Medlíkové (2017) 

bezprostřední souvislost jejich odměňování, které je vnímáno respondenty různými 

způsoby. Dva ze šesti respondentů jsou spokojeni s výší platu, ostatní by uvítali vyšší 

finanční ohodnocení. Většina organizací poskytuje motivační složky platu v dostatečném 

rozsahu ve formě osobních ohodnocení, odměn a dalších příplatků. Jedna doprovázející 

organizace poskytuje jen základní plat, což je doprovázející pracovnicí vnímáno velmi 

negativně. Organizace jsou si vědomy svých omezených finančních zdrojů, některé jsou 

schopné si zajistit kromě státního příspěvku další příjmy, aby mohly lépe zajistit chod 

organizace včetně platů svých pracovníků. 

Výše mezd je dle Dvořákové (2012) v neziskovém sektoru v porovnání 

s podnikatelským sektorem nižší. Údaj o průměrné výši mzdy doprovázejícího pracovníka 

se mi nepodařilo získat, dá se částečně odvodit z tabulkového nastavení platů ve státní 

sféře, podle kterého se však řídí jen některé z oslovených organizací. Nižší mzda nebývá 

podle Dvořákové důvod k odchodu zaměstnanců z organizace, nejčastěji odchází 

pracovníci z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou nebo kvůli „syndromu vyhoření“. 

To potvrdili i vedoucí představitelé oslovených organizací. Ze strany doprovázejících 

pracovníků však ve třech případech jako možný důvod odchodu v budoucnosti bylo 

zmíněno nedostatečné finanční ohodnocení. 
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A jak přistupují neziskové organizace k nefinančnímu ohodnocení pracovníků? Podle 

Šedivého a Medlíkové (2017) není využíváno v praxi neziskových organizací v takovém 

rozsahu, v jakém by si zasluhovalo. V rámci mého výzkumu respondenti jmenovali 

benefity, které jim organizace poskytují, a přikládali jim různou důležitost a významnost. 

Z jejich odpovědí vyplynulo, že jsou s benefity od organizace převážně spokojeni. 

Při otázce na jejich přání ohledně možnosti dalších benefitů se většina dlouze zamýšlela 

nad tím, co by si ještě přáli. Působilo to dojmem, že jim současná nabídla benefitů 

ze strany organizace připadá dostačující. Vyskytly se nakonec tyto odpovědi: „více 

peněz“, „vyšší finanční ohodnocení s motivační složkou platu“ nebo„Multisportkartu“. 

Současnou situaci v oslovených doprovázejících organizacích považují představitelé 

managementu jako stabilní a probíhající fluktuaci jako přirozený jev, který se vyskytuje 

v každé jiné organizaci. Z jejich pohledu se jim daří udržet zaměstnance na pozici 

průvodce pěstounských rodin. Přesto mají návrhy k tomu, co by mohlo přispět k udržení 

pracovníků v doprovázení. Je to zejména zvýšení příspěvku na výkon pěstounské péče a 

následná možnost zvýšení platu doprovázejících pracovníků. Dále by to mohly být 

systémové změny v doprovázení pěstounských rodin, které by odlišily příbuzenskou 

pěstounskou péči a dávaly by pocit větší smysluplnosti práce. Velmi zajímavý byl názor 

respondenta – ředitele organizace, podle kterého by ke stabilizaci v organizaci a týmu 

doprovázení přispěl větší počet mužů.  
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala oblastí doprovázení pěstounských rodin a 

činností nestátních neziskových organizací, které mají pověření k uzavírání dohod 

o výkonu pěstounské péče. Zjišťovala jsem, jak se daří zajišťovat personální stabilitu 

v těchto organizacích a jakým způsobem probíhají v organizacích vybrané personální 

činnosti, jak organizace o své pracovníky pečují a motivují je k výkonu práce a setrvání 

v organizaci. 

V teoretické části jsem popsala oblast sociálně právní ochrany dětí, náhradní rodinné 

péče a zejména pěstounské péče. Nastínila jsem, jak je nastaven systém doprovázení 

pěstounských rodin, které dle legislativy probíhá v České republice od roku 2013. Dále 

jsem se zaměřila na fungování nestátníchneziskových organizací a následně přešla 

k oblasti řízení lidských zdrojů a popisu jednotlivých personálních procesů, které 

organizace zajišťují v rámci své činnosti. 

Praktická část diplomové práce obsahuje popis zvolené metodologie, výzkumného 

vzorku a výstupů z výzkumného šetření. Pro výzkum jsem využila kvalitativní design, 

metodu polostrukturovaného rozhovoru. Celkem bylo v rámci výzkumného šetření 

provedeno šest rozhovorů s vedoucími pracovníky doprovázejících organizací a šest 

rozhovorů s klíčovými doprovázejícími pracovníky. 

Diplomová práce přinesla odpovědi na výzkumné otázky sondou do personální 

činnosti několika doprovázejících organizací. Uvědomuji si, že z výsledků výzkumu nelze 

vyvozovat jednoznačné závěry, nicméně v některých otázkách se většina respondentů 

shodovala. Z provedeného šetření vyplynulo zejména zjištění, že ve většině nestátních 

neziskových organizací, které působí v oblasti doprovázení pěstounských rodin, je 

věnována patřičná pozornost personálním procesům a péči o doprovázející klíčové 

pracovníky. Vedoucí představitelé ve větší části oslovených doprovázejících organizací se 

zajímají o spokojenost svých pracovníků a jejich motivaci k setrvání v organizaci. K tomu 

využívají různé prostředky a nástroje. Tito vedoucí pracovníci s klíčovými doprovázejícími 

pracovníky pravidelně hovoří a zjišťují od nich zpětnou vazbu, jejich potřeby a motivace. 

Jsou si vědomi toho, že sociální pracovníci v pěstounských rodinách vykonávají náročnou 
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a zodpovědnou práci. Průvodci prožívají s rodinami jejich příběhy, pomáhají dětem 

na životních cestách, na kterých jim většinou chybí ty nejdůležitější osoby, jejich biologičtí 

rodiče. Dá se říci, že doprovázející pracovníci se tak stávají součástí pěstounských rodin, 

důvěrníky pěstounů i dětí.  

Sociálním pracovníkům, se kterými jsem vedla rozhovory, tato práce připadá 

smysluplná a naplňující. Dlouhodobost, důvěrný vztah s pěstouny a hloubku při práci 

s rodinami hodnotí jako přínosné faktory, které pěstounské rodiny posouvají dál a zvyšují 

jejich kompetence. Doprovázející pracovníci potřebují mít k výkonu své práce také jistotu 

a zabezpečení ze strany organizací, pro které pracují. Bylo potěšující slyšet, že pracovníci 

oceňují přátelskou atmosféru a pozitivní týmové naladění ve svých organizacích. Příznivou 

atmosféru v organizaci vnímají pracovníci často již při výběrovém řízení a organizace 

výběrovému řízení a adaptačnímu procesu věnují velkou pozornost. Pozitivně lze hodnotit 

rovněž i další péči doprovázejících organizací o svoje klíčové pracovníky, zájem 

organizací o jejich potřeby a motivaci, další vzdělávání, rozvoj a nabídku benefitů. 

Diskutabilní zůstává otázka finančního ohodnocení klíčových pracovníků, neboť 

v tomto ohledu výzkum nepřinesl jednoznačnou odpověď. Jako nezbytným opatřením 

v oblasti financování doprovázejících organizací se zdá být zvýšení státního příspěvku 

na výkon pěstounské péče. Na druhou stranu se z výzkumu ukázalo, že některé z těchto 

organizací jsou si vědomy nezbytnosti vícezdrojového financování a dobře nastaveného 

fundraisingu tak, aby organizace byla schopna získat více finančních prostředků i 

na provoz a rozvoj své činnosti a s tím související adekvátní ohodnocení svých pracovníků.  

K zajištění personální stability v doprovázejících organizacích by pomohlo 

dle výzkumných zjištění rozšířit okruh osob způsobilých vykonávat tuto pozici z hlediska 

kvalifikace i o další profese tak, aby kvalifikační předpoklady splňovali i další uchazeči 

s vážným zájmem o doprovázení, kteří jsou vybaveni životními zkušenostmi a praxí. To by 

znamenalo nutnost zavést tuto změnu do zákona o sociálních službách. 

Pro další zkvalitnění služeb a usnadnění výkonu doprovázení by bylo také dle mínění 

respondentů vhodné, aby došlo k systémovým změnám v oblasti doprovázení pěstounů tak, 

aby zákon rozlišoval práva a povinnosti příbuzenských pěstounů a zprostředkovaných 
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pěstounů. Změny v zákoně o sociálně právní ochraně dětí jsou ve fázi projednávání, zatím 

není jasné, zda i v této oblasti dojde k žádané změně a rozlišení typu pěstounské péče. 

Odpovědi na moje výzkumné otázky jsem dostávala z údajů, které jsem získala 

pouze prostřednictvím rozhovorů. V průběhu práce jsem si uvědomila, že by výzkum mohl 

být obohacen ještě o porovnání personálních standardů kvality SPOD pro pověřené osoby 

v jednotlivých organizacích, a využít je tak jako nástroj pro zvyšování efektivity služeb a 

spokojenosti klientů i pracovníků. Domnívám se, že pravidelné vyhodnocování standardů 

kvality a jejich aktualizace vycházející ze zkušeností se stávajícími postupy by pomohlo 

doprovázejícím organizacím ještě lépe nastavit jejich procesy a činnosti. Z pohledu 

spokojenosti a motivace pracovníků by mohlo přispět také ke zvýšení personální stability 

v organizaci. 
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