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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tématem zajišťování personální stability ve vybraných 

domovech pro seniory, konkrétně se zaměřením na pozici sociálního pracovníka a 

pracovníka v sociálních službách. Cílem práce je popis procesu řízení lidských zdrojů a jeho 

nástrojů směřujících k zajištění personální stability z pohledu vedení organizace. S tím 

souvisí i záměr zmapování příčin fluktuace, úskalí zajišťování stability a postoje zřizovatele 

k dané problematice. Práce se zaměřuje na vybraná zařízení zřizovaná krajem a soukromými 

subjekty. 

Teoretická část práce se zabývá komplexním popisem služby domov pro seniory 

včetně jejího personálního zajištění, tj. hlavně sociálními pracovníky a pracovníky 

v sociálních službách, aby bylo zřejmé, jak důležité je službu jimi dostatečně zajistit. Dále 

se pak tato část zabývá managementem v sociální oblasti, rolí manažera a do jeho 

kompetencí spadajícího řízení lidských zdrojů. V poslední řadě se teoretická část zabývá 

fluktuací a retencí pracovníků. 

Empirická část práce prezentuje výsledky, které byly získány na základě 

kvalitativního výzkumu. Výzkum byl proveden za pomoci polostrukturovaných rozhovorů 

zaměřených na proces řízení lidských zdrojů, který vedení vybraných domovů pro seniory 

uplatňuje při zajišťování personální stability. Výsledkem kvalitativního šetření bude popis 

řízení lidských zdrojů, jeho nástrojů a úskalí ovlivňujících personální situaci zařízení. Dále 

pak bude výstupem popis příčin fluktuace a pohled na věc ze strany zřizovatele. Výsledky 

výzkumu budou diskutovány s dostupnou literaturou a přinesou případná doporučení. 

 

Klíčová slova: 

fluktuace, podstav, stabilita, zařízení, zřizovatel, vedení, domov pro seniory, nástroje, lidské 

zdroje, příčiny  

  



Abstract 

The diploma thesis deals with the topic of ensuring personal stability in selected 

homes for the elderly, with special focus on the position of a social worker and a worker in 

social services. The aim of the work is to describe the process of human resources 

management and its tools aimed at ensuring personnel stability from the perspective of the 

organization's management. Related to this is the intention to map the causes of fluctuations, 

the obstacles of ensuring stability and the attitude of the founder to the issue. The work 

focuses on selected facilities established by the public and private entities. 

The theoretical part of the thesis deals with a comprehensive description of the home 

for the elderly service, including its staffing, i.e. mainly social workers and workers in social 

services, to make it clear how important it is to provide the service sufficiently with them. 

Furthermore, this part deals with management in the social field, the role of the manager and 

the human resources management falling within his competencies. Last but not least, the 

theoretical part deals with employee turnover and retention. 

The empirical part of the work presents the results that were obtained on the basis of 

qualitative research. The research was carried out with the help of semi-structured interviews 

focused on the process of human resources management, which the management of selected 

homes for the elderly applies in ensuring personnel stability. The result of the qualitative 

research will be a description of the management of human resources, its tools and 

difficulties affecting the personnel situation of the facility. Next, the output will be a 

description of the causes of fluctuations and a view of the founder. The results of the research 

will be discussed with the available literature and will possible recommendations. 

 

Keywords: 

fluctuation, understaffed, stability, establisher, management, home for the elderly, tools, 

human resources, causes 
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Úvod 

Téma zajišťování personální stability v domovech pro seniory je poměrně specifické 

a z hlediska aktuální pandemie poměrně významné téma pro sociální oblast. Obecně 

personál v domovech pro seniory a specificky pak sociální pracovníci a pracovníci v 

sociálních službách jsou nepostradatelným článkem fungování této služby. Svojí činností 

přispívají k rozvoji samotné organizace. Dnes stejně jako i v nedávné době, kdy nabídka 

práce převažovala nad poptávkou, představuje řízení lidských zdrojů velice důležitý proces 

řízení organizace. Zajišťovat péči o klienty vyžaduje značný počet kvalifikovaného a 

kompetentního personálu, po kterém je na trhu práce poptávka.  

Dlouhodobě se ve veřejném a odborném prostoru diskutuje o stárnutí populace, 

nárůstu zájemců o službu domov seniorů a nedostatku kapacity v těchto zařízeních. V 

návaznosti na to se také hovoří o chybějící, nestabilní pracovní síle v oblasti sociální péče a 

jejím nízkém finančním ohodnocení atd. Proto je potřeba už teď věnovat zvýšenou pozornost 

zajištění stabilního, kvalifikovaného, kompetentního personálu v pobytových službách, aby 

byla zajištěna péče o všechny klienty a úměrně tomu i její kvalita.  

Důvodem výběru tohoto tématu je skutečnost, že problematikou zajišťování 

personální stability v sociálních službách se v různé míře zabývají tuzemské i zahraniční 

výzkumy a literatura, ale konkrétně pak situací v domovech pro seniory se zabývá skromný 

počet prací, a to především jen z pohledu zaměstnanců, nikoliv vedení. Téma řízení lidských 

zdrojů je v sociální oblasti poměrně opomenuté, i když má řadu specifik, která musí být 

zohledňována oproti stejné práci v ziskovém sektoru. 

Práce se zaměřuje na personální stabilitu v domovech seniorů a jejím výsledkem 

bude popis procesu řízení lidských zdrojů, kterým vedení organizace stabilitu zajišťuje a 

eliminuje fluktuaci tak, aby byl zajištěn chod služby. Touto problematikou se specificky 

zabývá u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří z velké míry danou 

službu zajišťují, stanovují její kvalitu a jsou jedním z jejích nosných prvků. Práci bude 

doplňovat pohled na téma ze strany zástupců zřizovatele organizace.  

Základem práce jsou rozhovory uskutečněné v rámci kvalitativního výzkumu s 

kompetentními osobami zaštiťujícími personální řízení v organizaci a následně zástupci 

zřizovatele. Výsledky by mohly pomoci upozornit na problémy, kterým musí odpovědné 

osoby při personálním řízení ve svém zařízení čelit a které by případně vyžadovaly centrální 

změnu.   
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1 Domovy pro seniory 

Každý člověk stárne a proces stárnutí je označován jako jedna z mála spravedlivých 

jistot, kterou v životě každý má. S tím jak lidé stárnou, tělo nese břemeno všech životních 

příhod a starší lidé tím mohou být nezřídka oslabení (Malíková, 2011). Za práci a činy, které 

vykonali, si zaslouží pomoc a péči buď od rodiny anebo státu, kterému po celý život odvádí 

část ze své pracovní odměny na to, aby se o ně v případě potřeby postaral. Domov pro 

seniory je pomocí, kterou starým lidem poskytuje stát a jeho systém sociálních služeb, za 

jejich celoživotní práci v případě, že rodina o kterou člověk pečoval, mu není schopna 

pomoci sama. Matoušek (2013) dodává, že se jedná o zařízení náhradního nebo 

alternativního typu bydlení starých lidí, kteří z určitých důvodů nemohou či nechtějí žít 

v přirozeném prostředí, ve svém domově a volí společný život se svými vrstevníky. Zařízení 

sloužící pro ubytování a péči o seniory, tedy domov seniorů, je formou pobytových služeb, 

kterou je možné seniorům v souladu s platnou legislativou poskytovat. 

Lidí, kteří potřebují tuto formu pomoci, pomalu a jistě přibývá i díky prodlužující se 

délce života a s tím spojeným nárokům na zdraví a růstem tíživých životních situací. Situace 

je dle ČSÚ (Senioři v Česku, 2014) a Haškovcové (2010) taková, že podíl osob 

v důchodovém věku (65+) se pozvolna zvyšuje, a proto problematika nárůstu osob ve vyšším 

věku, nabývá v posledních letech na aktuálnosti. Populace ve vyspělých zemích obecně 

stárne, jak nám reflektují veřejně uváděná data statistických úřadů a jejich prognózy.  

 Z tohoto důvodu vyžaduje problematika zvýšenou pozornost z hlediska nárůstu 

adresátů pomoci, počtu zařízení, personálního zajištění a financí. Rostou nároky na služby a 

s tím úměrně roste i nárok na kvalifikovanou pracovní sílu a její objem. Zařízení je typický 

příkladem instituce jasně danou organizační strukturou, řádem, kompetencemi, posláním a 

to vše soustředěné často do jedné budovy, aby služby a vše okolo mohlo probíhat racionálně 

a efektivně. (Horecký a Průša, 2019) 

Poskytování této služby je reakcí na nepříznivou situaci osob ve věku 65 plus a 

výjimečně nižšího věku v situacích zákonem určených. Služba je vymezena a rozsahem 

definována v § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen 

ZSS) a v § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb. ZSS, kterou se provádí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách, v platném znění. Domovy pro seniory mají významnou roli i přesto, 

že se u nás rozšiřují další možnosti péče o seniory, ať je to domácí pečovatelská služba nebo 

péče o seniory ze strany rodinného příslušníka v jejich přirozeném prostředí, doma. Podle 
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Čermáka, Faltové a Sobotkové (2017), Dudové (2015) je míra pobytové institucionalizace 

seniorů považována v tuzemsku za poddimenzovanou, ale v rámci evropské unie nijak 

nevybočuje. Za pozornost nestojí jen samotný nárůst seniorů (žadatelů) potřebujících 

pomoc, nedostatek pracovních zdrojů, ale i nedostatek studentů sociálních oborů na všech 

úrovních vzdělání, osob pracujících v přímé péči a jejich věk, jak uvádí. 

Pracovníci přímé služby domovů pro seniory se dnes setkávají s vyššími nároky 

kladenými na jejich práci, náročnější péči o seniory, prací v „nelehkém prostředí“, což může 

některé z nich vést k odchodu do jiných služeb, mimo obor, syndromu vyhoření. Odchod ze 

zařízení/služby může poskytovateli značně přitížit v době, kdy jsou služby na hraně svých 

možností. Čermák, Faltová, Sobotková (2017) a Glosová (c2006) uvádí, že trend v péči o 

seniory pobývajících v domovech pro seniory by měl směřovat k tomu, aby senioři měli 

možnost svobodné volby vrátit se do svého přirozeného sociálního prostředí, kde mohou 

prožít závěrečnou fázi svého života obklopeni svými blízkými. 

Tato vize zůstává stále ve velké míře na nenaplněna a služby pobytových zařízení 

pro seniory dosahují svých limitů a stav péče je nevyhovující. Ke zlepšení situace by mohl 

do budoucna napomoci změna ve financování dlouhodobé péče, nastavení jejich podmínek 

a kombinaci ambulantních a terénních služeb. Zájem o službu domovů pro seniory je veliký 

i z důvodu nedostatečné sítě terénních sociálních služeb pro seniory, protože chybí jak lidé, 

peníze tak legislativa. (Dlouhá, 2012) 

1.1 Model služby 

Domovy pro seniory je pobytové zařízení určené pro seniory, s vhodným 

uzpůsobením typu stavebního, místního, materiálního a personálního, které vychází z potřeb 

a požadavků seniorů (Glosová, c2006). Zařízení musí být schopné pojmout a postarat se 

nejčastěji o několik desítek klientů dle typu a rozsahu poskytovaných služeb. Zároveň musí 

jít o místo bezpečné ve smyslu, že se v něm klient cítí přirozeně volný a zároveň chráněný. 

Klient by se měl v zařízení cítit co nejvíce komfortně, čemuž by měly dopomáhat 

doporučené standardy kvality domovů pro seniory ČR a zákonem stanovené podmínky. 

Je důležité, aby zařízení a jeho dispozice napomáhaly účelu služby, čili podpoře 

sociálního začleňování, ochranou před sociálním vyloučením, aby dokázaly reagovat na 

široké spektrum potřeb klientů a personálu. Glosová (c2006) poznamenává, že 

architektonická úprava zařízení musí vycházet ze systému pomoci a péče starším občanům, 

aby se v ní dali kvalitně a efektivně poskytovat služby v oblasti péče o uživatele služby např. 

při podávání a přijímání stravy, zajišťování osobní hygieny, chůzi, atd. 
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Služba je personálně zajištěna pracovníky různých profesí počínaje odbornými, až 

po manažerské pracovníky, kdy nejvýznamnější roli hrají pracovníci v sociálních službách 

(dále jen PSS) jako pečovatelky, sociální pracovníci (dále jen SP) a zdravotnický personál. 

Model služby vychází z potřeby řešit nepříznivou životní situaci, zdravotní stav u osob, které 

nejsou schopny samostatného života, plného zapojení do společnosti a vlastní ochrany před 

vnějšími vlivy. (Matoušek, 2013) 

Potřebou rozumíme pocit jednoho nebo více nedostatků, které se snažíme odstranit. 

Velmi často ne-li téměř vždy jde u žadatelů o přijetí do těchto zařízení při přijímání o 

kombinace více vlivů a také toho, že se v jejich okolí nenachází žádná osoba, která by o 

daného člověka mohla, chtěla a dokázala pečovat. Nejčastěji tedy jde o ztrátu schopnosti 

pečovat sám o sebe, která přivádí seniory do služby. U každého žadatele je posuzována jeho 

nepříznivá sociální situace a na základě toho je, nebo není dané osobě přiděleno místo 

v zařízení. Při hodnocení bývá dle Malíkové (2011) subjektem zájmu nejenom žadatel, ale i 

jeho rodina a její zázemí, či osoby blízké, které by mohli, chtěli a dokázali pečovat o žadatele 

mimo zařízení. Domov pro seniory zajišťuje i služby spojené s bytovými potřebami jako je 

úklid, praní, ošetřovatelská péče. Hovoříme zde i o zdravotnické péči, která je zde 

poskytována povinně na základě v § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Služba domova pro seniory reaguje například na tyto situace spojené se ztrátou 

schopnosti pečovat o sebe samostatně (Modelu sociální služby domov pro seniory, 2015): 

 Absence někoho, kdo byl schopen či ochoten poskytovat péči, může zahrnovat i 

situace, kdy pečující už péči o seniora nezvládá, onemocní nebo zemře. 

 Zdravotní péče není dostupná.  

 Osamělost, odstrčení (vyloučení) ze společenského života. Ztráta sociálních 

vazeb, nedostupnost duchovní péče. 

  Náročné nevyhovující podmínky bydlení, nedostupnost – nepřístupnost životně 

nezbytných zdrojů (bariérové sociální příslušenství atd.)  

 Ztráta přístřeší – exekuce, neschopnost hradit nájem, energie, nebýt na obtíž. 

 Nedostupnost potřebných terénních služeb.  

 Špatná sociální situace – finanční tíseň ve spojení se zdravotními potížemi: 

chudoba, senior nezvládá hradit náklady na celkové zajištění živobytí, na udržení 

domácnosti, nemá prostředky na zaplacení terénní služby apod.  

 Nemožnost návratu do původního domova z LDN či jiných léčeben, z azylových 

domů, ubytovny (bez potřebného zázemí by se ocitl „na ulici“) 
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1.1.1 Typy zařízení pro seniory 

Pobytové služby pro seniory se dělí na tři hlavní typy podle ZSS. Jedná se o domov 

pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní a týdenní stacionář. Další pobytové služby 

pak jsou penziony a domy s pečovatelskou službou, která však podléhají jiným právním 

normám. Novák (2018) uvedená zařízení definuje následovně: 

 Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám v nepříznivé sociální 

situaci, které jsou odkázány na pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nabízí formu 

ubytování v jedno i více lůžkovém pokoji, celodenní stravování, úklid pokoje atd. 

Domovy seniorů jsou často spojené se službou domov se zvláštním režimem.  

 Domov se zvláštním režimem je služba určena pro osoby se sníženou soběstačností 

z důvodu chronického duševního onemocnění a různých forem demence. Forma 

ubytování a poskytování služeb v tomto zařízení je přizpůsobena potřebám těchto 

osob. 

 Denní a týdenní stacionáře poskytují pomoc osobám se sníženou mírou 

soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního postižení, duševním onemocněním, které 

jsou odkázány na pomoc jiné osoby. Denní stacionář navštěvují pouze v průběhu 

dne a v týdenním pobývají v pracovní dny. 

 Penziony pro seniory jsou obytné jednotky pro jednotlivce nebo manželské páry 

zřizovány obecně nebo soukromě s nabídkou různých služeb dle potřeb klientů. 

 Domy s pečovatelskou službou jsou zařízení poskytující ubytování v bytě. Na rozdíl 

od ostatních typů zařízení je zde převážně zajišťována denní pečovatelská služba.  

Dále lze domovy pro seniory rozdělit podle toho, zda je veřejným (příspěvková 

organizace zřízená krajem nebo obcí) nebo soukromým (vč. nestátních neziskových, 

církevních - neziskových) zařízením. Oba typy zařízení mají z pohledu zákona o sociálních 

službách nastaveny stejné práva, role, povinnosti. Rozdíly lze hledat ve financování, kdy roli 

hraje vztah ke krajské síti sociálních služeb, tedy přístup k dotacím. (Malíková, 2011) 

Dle Sršňové a jejího šetření (2019, s. 57-58) nejsou očima expertů mezi veřejnými a 

soukromými zařízeními žádné významně velké rozdíly, maximálně v kvalitě vybavení a 

některých aktivitách, poskytovaných službách. Celkově je v ČR 534 registrovaných 

poskytovatelů služeb domovů pro seniory (RPSS, 2020). Počet lůžek v domovech pro 

seniory čítá dle údajů ČSÚ (2020) 36 688. Veřejných domovů pro seniory dnes může být 

v systému zhruba 70 % a soukromých domovů přibližně 30 %. 
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1.1.2 Služba jako reakce na potřeby 

Senioři stejně jako všichni lidé ve společnosti mají potřeby, které je nutné uspokojit 

alespoň v rozsahu odpovídajícím běžné životní úrovni. Pokud vycházíme z teorie A. H. 

Maslowa potřebují zachovat své přiměřené zdraví, pečovat o finance, být materiálně 

zabezpečeni, cítit se bezpečně a mít své soukromí, být ku prospěchu a získat za to určitou 

míru uznání, seberealizace, atd. Potřeby seniorů se oproti zbytku společnosti liší pouze 

v jejich uspokojování a naplňování. Člověk, který postupně stárne, se může často cítit více 

ohrožen a pomalu se začíná smiřovat s určitou mírou závislosti na jiném člověku, ostatních 

(rodina, blízcí,…). Haškovcová (2010) uvádí, že stárnoucí lidé proto chtějí mít jistotu, že 

o ně bude v případě potřeby nebo nějaké události postaráno. Podpora starších lidí musí tudíž 

přesně cílit k tomu, aby byly naplněny jejich vlastní potřeby a nalezeny přístupy k řešení 

jejich problémů za pomoci funkční rodiny, dalších blízkých lidí, ale případně i nějaké ze 

služeb terénního a ambulantního charakteru jako osobní asistence, pečovatelská služba, 

denní stacionáře. Pokud není možné využít ze zmíněného spektra možností, přichází na řadu 

služba domov pro seniory. 

V Domovech pro seniory se pracuje s potřebami v těchto oblastech osobní hygiena, 

zvládání úkonů péče o svou osobu, stravování, zdraví, bydlení, samostatný pohyb, 

komunikace, seberealizace, schopnost uplatňovat své práva, bezpečí, společenský život - 

kulturní, schopnost postarat se o své záležitosti (Modelu sociální služby domov pro seniory, 

2015). 

1.1.3 Poskytovaná péče 

Činnosti, které služba v návaznosti na potřeby poskytuje, jsou dány zákonem o 

sociálních službách, vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění a patří mezi ně konkrétně 

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí (Malíková, 2011). 

V podstatě jde o všechny potřeby, které v životě člověk obecně má. Taktéž v dnešní 

době roste péče o duchovní stránku života klientů, péče o poslední starosti klienta, jeho 

odchod a s tím spjatá komplexní paliativní péče, doprovázení (Matoušek, 2008). Pro seniory 

je vždy nejdůležitější udržet si svou pohyblivost, a proto je důležitá i rehabilitační činnost a 

současně i podpora rodiny. 
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Při poskytování péče seniorům hraje velký význam respektování lidské důstojnosti. 

I v současnosti se lze setkat s despektem k lidské důstojnosti starých lidí, kdy může docházek 

k mnoha problémům jak například, když je pokoj sdílen a sdílející osoby si lidsky nesednou, 

personál se nechová ke klientům eticky a plně je nerespektuje. Při poskytování péče je 

potřeba co nejvíce vycházet z potřeb seniorů, ovšem v rámci možností zařízení a kapacity 

služby, tak aby nikdo nebyl v uspokojování upozaděn. (Glosová, c2006) 

1.1.4 Cílová skupina 

Cílovou skupinou služby domov pro seniory jsou osoby ve věku šedesát pět let a 

výše. V některých případech je pro přijetí do služby přípustný i věk nižší než šedesát pět let, 

za podmínky přiznaného invalidního důchodu atd. V případě splnění minimální výše věku 

jsou dalším faktorem pro uznání nároku na službu změny zdravotního stavu, vyžadující 

komplexní celodenní péči, kdy jsou vymezeny jednotlivé schopnosti, tedy požadované 

činnosti péče a podpory, které nemohou zajistit členové domácnosti ani s pomocí jiných 

sociálních služeb (Matoušek, 2008). Dále mohou být cílovou skupinou osoby s projevy 

stařecké demence, ale tyto osoby jsou častěji umísťovány do domovů se zvláštním režimem. 

Obecně jsou cílovou skupinou osoby se sníženou schopností pečovat o sebe, osoby 

mající dlouhotrvající zdravotní stav závažnějšího charakteru, který je oprávněným důvodem 

pro využití služby domova pro seniory nebo případně domova se zvláštním režimem. 

Samotný věk nad šedesát pět let však dle Malíkové (2011) automaticky neznamená, že se 

člověk nachází v nepříznivé sociální situaci a tím u něj vzniká nárok na využití pobytové 

sociální služby v domově pro seniory, atd. V návaznosti na cílovou skupinu je také potřeba 

zmínit, že jde téměř vždy o osoby pobírající starobní důchod (pokud splnili podmínky pro 

jeho přiznání) a případně i jiné. 

1.1.5 Standardy kvality poskytovaných služeb 

Standardy kvality v sociálních službách jsou dokumenty veřejné a dostupné široké 

veřejnosti. Dokument shrnuje a stanovuje dohodnutá kritéria, která umožňují posuzovat 

kvalitu sociální služby (Matoušek, 2016). Standardy kvality v oblasti poskytování sociálních 

služeb jsou normou stanovující minimální zákonem dané požadavky na funkcionalitu 

v oblasti procedurální, personální a provozní. Obecně lze říci, že standardy představují 

normy stanovující pravidla a chování. Standard je popisem toho, jak má vypadat kvalitní 

sociální služba poskytovaná klientům. Jedná se o metodický přínosný prvek pro 

poskytovatele a uživatele sociálních služeb (Malíková, 2011). 
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Kontrolu standardů, tedy objektivní hodnocení provádí a poskytuje inspekce, která 

porovnává poskytovanou službu se standardy. Inspekce je zpočátku fungování služby 

dobrovolná a v případě jejího nevyužití je později povinná. Jednotlivé standardy jsou 

aplikovány na všechny služby bez ohledu na poskytovatele a řídí se vyhláškou č. 505/2006 

Sb., ZSS vydanou MPSV. Ve vyhlášce je obsaženo celkem 15 standardů. 

Soupis standardů dle vyhlášky MPSV č. 505: 

1. Cíle a zásady poskytování sociálních služeb 

2. Ochrana práv osob 

3. Jednání se zájemcem o sociální službu 

4. Smlouva o poskytování sociální služby 

5. Individuální plánování průběhu sociální služby 

6. Dokumentace o poskytování sociální služby 

7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 

8. Návaznost poskytované sociální služby na dostupné zdroje 

9. Personální a organizační zajištění sociální služby 

10. Profesní rozvoj zaměstnanců 

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 

12. Informovanost a poskytované sociální službě 

13. Prostředí a podmínky 

14. Nouzové a havarijní situace 

15. Zvyšování kvality sociální služby 

V oblasti standardů se projevuje také práce inspekce, která plnění standardů hodnotí 

systémem bodů na základě prováděcího právního předpisu. Dále v oblasti standardů 

angažuje i největší profesní organizace poskytovatelů soc. služeb u nás, Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb České republiky (dále jen APSSCR), která utváří 

doporučený rámec a vytvořila značku kvality v sociálních službách se zaměřením i na služby 

domov pro seniory, domov se zvláštním režimem atd. Standardy jako takové by dle APSSCR 

měly být podnětem pro kvalitnější poskytování sociálních služeb a dodávat záruky 

uživatelům a jejich rodinám, kteří skrze ně lépe zjistí, co mohou očekávat od nabízených 

služeb, zařízení jako celku. Je také nutné si uvědomit, že samotné standardy nejsou (viz 

výše) jen o kvalitě poskytování sociální služby, ale i o prostředí, v níž se poskytují, jeho 

vybavení, kdy tyto dva prvky dílčím způsobem určují výše zmíněnou kvalitu služeb a 

kvalitní pracovní prostředí pro pracovníky přímé péče. Ke standardům se připojují i 



 

18 

 

metodické pokyny a doporučené postupy MPSV v oblasti materiálně technických standardů 

č. 2/16 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou 

formou. (Malíková, 2011) 

Nikdy však nezáleží úplně na tom, jak jsou zařízení vybavena (hlavně v případě 

soukromých), ani jak přesně dodržují standardy kvality, ale na pečlivém výběru pracovníků, 

kteří zajistí kvalitní úroveň služby a tím i dodržování většiny standardů. Kvalitu péče dle 

Lukeše (2019) v konečném důsledku nenastavuje nikdo z vedoucích pracovníků, ale 

pracovnice – paní, která se o uživatele služby stará, čili podává stravu, pomáhá s péčí, 

hygienou a je vždy nejblíže. Na druhou stranu standardy jsou zaručeny zákonem a míru 

tolerance a hodnoty udává vedení zařízení. 

1.1.6 Personální zajištění 

Optimálním počtem pracovníků v přímé péče (PSS, SP) chápeme celkový počet 

klientů na počet pracovníků, tak aby poskytování služby probíhalo efektivně a odpovídalo 

potřebám klientů. Optimálně by dle Modelu sociální služby domov pro seniory (2015) měl 

být vždy 1 pracovník na hlavní pracovní poměr v přímé péči na 2,30 až 2,55 klientů, když 

hovoříme o optimální až základní variantě. V případě neoptimálního personálního zajištění, 

tedy v krizové variantě by měli být až 3 klienti na 1 pracovníka v hlavním pracovním poměru 

v přímé péči. 

V případě, že se na personální zajištění díváme z hlediska konkrétních pracovníků, 

mělo by optimální nastavení v rámci služby být v poměru 1 pracovník v sociálních službách 

na 2,5 až 3,2 klientů. U pozice sociálního pracovníka, který může být na pozici vedoucího 

směny, by měl stav v optimálním případě odpovídat počtu 1 SP na zhruba 13 pracovníků 

v sociálních službách. Počet klientů připadajících na 1 sociálního pracovníka by neměl 

překročit hranici 25 s ohledem na organizační strukturu zařízení. (Model sociální služby 

domov pro seniory, 2015) 

Ukázkový model personálního zajištění služby při zohlednění optimálního počtu 

klientů na 1 pracovníka může být v následujícím složení: vedoucí služby – sociální 

pracovník – pracovníci v sociálních službách – zdravotní sestry - aktivizační pracovník – 

rehabilitační pracovník - speciální pracovníci (lékař, psycholog, pedagog) – případně i 

dobrovolníci. (Model sociální služby domov pro seniory, 2015) 
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1.2 Dostupnost služby 

Subjekty zodpovědné za dostupnost sociální služby stanovuje ZSS a jeho konkrétní 

paragrafy 94, 95 a 96. Tuto povinnost ukládá na ministerstva, kraje a obce. U dostupnosti je 

důležité plánování a spolupráce obcí, krajů s poskytovateli a uživateli těchto služeb. 

V případě dostupnosti lze rozeznávat u sociálních služeb její dimenze typu – existenční, 

teritoriální, časová, kapacitní, finanční, informační atd. 

1.2.1 Teritoriální dostupnost služby 

U pobytové služby, jako je domov pro seniory, je důležitá hlavně její dostupnost 

v místě, kde její cílová skupina klientů žije nebo pobývá po značnou část života, jsou 

s místem nějak spjati, mají k němu vazbu a v době, kdy pocítí nepříznivou sociální situaci 

spojenou se stářím, je jim služba dostupná. Roli hraje také lokalizace v rámci obcí, zda je 

v jejich jádru, širším středu, nebo na periférii, aby zařízení bylo v místě s dobrou dostupností 

veřejné dopravy, zdravotnických zařízení, obchodů. 

1.2.2 Časová dostupnost služby 

Významnou roli v dostupnosti sociální služby sehrává i její provozní doba, jíž 

rozumíme časový interval, po který je služba klientovi k dispozici. Je vhodné, aby služba 

byla klientovi k dispozici téměř okamžitě ve chvíli, kdy ji začne potřebovat, bez dlouhého 

čekání na vyřízení žádosti a posouzení nároku na službu, jak tomu dnes často bývá. Podle 

dokumentu Model sociální služby domov pro seniory (2015, s. 6): „Naplnění potřeby klienta 

se však dostává do konfliktu s efektivitou služby a zároveň je v jistém rozporu se zněním § 

49 zákona o sociálních službách, kdy služba domova pro seniory je určena lidem, „kteří mají 

sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby“, nikoli však soustavnou a nepřetržitou pomoc a podporu.“ 

Služba domovů pro seniory by měla být klientovi k dispozici po celý den, každý den 

v roce. Nicméně se počítá s tím, že, pracovníci v přímé péči, zdravotničtí pracovníci jsou jen 

lidé a nemohou být k dispozici všem a stále. Proto tito pracovníci průběžně vyhodnocují 

situaci klientů a jejich priority tak, aby skutečně mohli všem efektivně poskytovat 

plnohodnotnou pomoc bez toho, aby byl někdo upozaděn. (Model sociální služby domov 

pro seniory, 2015) 
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1.2.3 Kapacitní dostupnost služby 

Dostupnost také souvisí s dostatečnou kapacitou míst v regionu, obci s ohledem na 

počet obyvatel, což je u mnoha regionů problém. Na místa v zařízeních jsou dlouhé „čekací 

fronty“, a tudíž často na nastalou sociální situaci u seniora není možné reagovat hned. 

Kapacita nových zařízení by měla vycházet z potřeb regionu, plánů sociálních služeb, 

demografické analýzy atd. S kapacitní dostupností je spojeno i personální zajištění služby, 

aby byla pomoc poskytnuta všem klientům přiměřeně stejně. (Haškovcová, 2010) 

Senioři by měli mít možnost žít v konkrétním pokoji a zůstat zde až do doby, kdy 

opustí tuto sociální službu. Haškovcová (2010, s. 236) píše že: „dlouhodobě se pouze 3-4 % 

seniorů starších 70 let se stává klienty domovů pro seniory.“ O domově pro seniory nelze 

uvažovat jako o místě, kde končí „většina starých lidí“. Na konci roku 2019 bylo dle ČSU 

(2020) neúspěšně podáno 60 643 žádostí o místo v domově pro seniory, ale počet žádostí je 

reálně nižší, protože jednotlivec může podat více žádostí. 

1.2.4 Finanční dostupnost služby 

Finanční dostupnost služby je velice zásadní a znamená, že si klient službu bude moci 

dovolit, pokud je to služba poskytovaná za úhradu. K zajištění finanční dostupnosti 

napomáhá příspěvek na péči, který definuje Malíková (2011) na základě ZSS jako peněžní 

obnos náležící především  lidem v nepříznivém zdravotním stavu, který je odkazuje na 

pomoc jiné osoby v oblasti soběstačnosti denní péče o svou osobu. Příspěvek na péči náleží 

osobě, o kterou má být pečováno, ne však tomu, kdo o tuto osobu pečuje. Zákon rozeznává 

čtyři stupně příspěvku na péči podle toho, jak je omezena schopnost zvládnout péči o svou 

osobu a jak je velká závislost na pomoci jiného člověka u každého žadatele separátně. 

Hovoříme zde o závislosti v rozsahu od mírné až po úplnou. O příspěvek se žádá na 

kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v jehož spádové oblasti má žadatel 

trvalý pobyt. 

Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc pro osoby starší 18 let činí dle MPSV (2020): 

 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) 

 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové 

sociální služby, 12 800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 

 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové 

sociální služby, 19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 
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V návaznosti na cílovou skupinu služby domov pro seniory a v souvislosti s 

příspěvkem na péči je také potřeba uvědomit si, že jde téměř vždy o osoby pobírající starobní 

nebo jiný druh důchodu. Pobyt v zařízeních pro seniory a poskytovaná péče není bezplatná 

a musí se pravidelně hradit, k čemuž příspěvek na péči v případě nároku může být využit 

jako dofinancování platby za službu, když senior nemá dostatek prostředků. 

1.2.5 Informační dostupnost služby 

Služba domov pro seniory by měla být pověřenými orgány obcí nebo složkami 

organizace tak, aby se informace o ní dostali k cílové skupině klientů. Významné je zde 

právě hledisko potenciálních klientů a volba správných informačních toků tak, aby se k nim 

nebo jejich rodinám, osobám blízkým informace o služby dostaly. Volba informačních 

kanálů souvisí také s místem, kde je služba poskytována a jaké zde mohu existovat sociální 

vazby, na základě kterých by se informace šířily. (Haškovcová, 2010) 

1.3 Organizační a systémová struktura sociální služby 

V naší společnosti existuje řada objektivních příčin (věk, zdravotní stav, životní styl 

a návyky, znevýhodňující prostředí atd.) a jejich souběh vedoucí ke vzniku nepříznivých a 

různorodých sociálních situací Na tyto situace je potřeba reagovat skrze pomoc jedincům či 

skupinám jedinců, což vyžaduje řadu specifických a diverzifikovaných sociálních služeb se 

pevnou organizační strukturou. Domov pro seniory je služba formální organizace s jasně 

vymezenou organizační strukturou (formální), nástroji, zdroji, procedurami, pracovními 

rolemi a zároveň komplexní zařízení zasazené do jedné budovy s odpovídajícími parametry, 

aby vše bylo zorganizováno efektivně vzhledem k naplnění cílů služby. (Molek, 2019) 

Organizování můžeme tedy označit jako vytvoření vnitřní struktury organizace, 

zajištění pracovní síly, dostupnost služby. Cílem organizace je dle Tajanovské a Plickové 

(2020) zajistit efektivně fungující prostředí umožňující spolupráci všech zainteresovaných, 

určit specializaci pro každého na všech úrovních a její následnou koordinaci. 

Jak má zařízení, v němž se služba poskytuje, vypadat, se řídí předepsanými standardy 

a doporučeními, aby všichni uživatelé měli stejné nebo podobné podmínky. Stejně tak řada 

prvků, které služba nese a jež musí odpovídat potřebám cílové skupiny seniorů, vychází ze 

standardů, zaručujících každému stejnou pomoc/péči. Zařízení mají tedy obdobnou 

organizační strukturu - hierarchii, počet pracovníků dle počtu klientů, vzdělání pracovníků 

dle legislativy a stejné standardy poskytování služeb. K zajištění kvality sociální služby 

dochází skrze legislativně ukotvené standardy a postupy. Zásadním ukazatelem kvality 



 

22 

 

služby jsou hlavně pracovníci poskytující službu. Neexistuje zde možnost vstupní kontroly 

kvality, protože služby se tvoří a spotřebovávají zároveň. Důležité z tohoto hlediska jsou dle 

Armstronga (2007) pracovní týmy a jasně definované pracovní role jak provozních, tak 

odborných pracovníků, aby týmy mohly fungovat efektivně a jednotlivý pracovníci na sebe 

navazovat. 

Horecký (2014) poznamenává, že spolupráce musí fungovat nejen v týmu, ale i mimo 

něj s ostatními týmy působícími ve službě, aby vznikl multidisciplinární tým. V pobytové 

službě domov pro seniory také často dochází ke kumulaci činností, díky čemuž může 

docházet k nejasné hranici mezi kompetencemi a těmi, kdo jimi zrovna disponují, což se 

také odvíjí od zřizovatele a nelze jistě říci, jaký model je nejvhodnější. 

1.3.1 Systémové zařazení ve struktuře sociálních služeb 

Když se hovoří o systémovém zařazení, je potřeba zmínit systém sociálního 

zabezpečení, který je často chápán úzce jako důchodové zabezpečení a sociální služby, ale 

v širším pojetí zahrnuje péči o zdraví, zabezpečení ve stáří, zabezpečení v nezaměstnanosti, 

atd.  Služba domova pro seniory a s ním i spojená pečovatelská služba z hlediska funkčnosti 

dle MPSV (2009) spadají do systému sociálních služeb, služeb sociální péče, kdy tyto služby 

mají sloužit lidem jako pomoc při zajištění fyzické a psychické soběstačnosti. 

Systém sociální pomoci reaguje především na stavy hmotné a sociální nouze, které 

není občan schopen vyřešit svépomocně nebo za přispění své rodiny. Hlavním cílem je 

adresátům pomoci umožnit v co nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti 

a v případě, kdy to možné není, zajistit jim pobyt ve vhodném prostředí s odpovídajícím 

zacházením. Když se na problematiku podíváme optikou toho, na jakém místě jsou služby 

poskytovány, tak domov pro seniory řadíme mezi formy pobytové služby. (Petrová, 2006) 

Za právní základ sociální pomoci se považuje čl. 30 odst. 2 zákona č. 2/1993 Sb. 

Listiny základních práv a svobod, kterým se občanům garantuje právo na zabezpečení 

základních životních podmínek v případě ocitnutí se ve stavu hmotné nouze. V rámci 

sociální pomoci/péče zaměřené na starší občany se pomoc realizuje skrze obce nebo kraj, 

kdy tyto veřejné subjekty nebo jimi zřízené složky rozhodují o přijetí do služby, ukončení 

zapojení do služby, přemístění do jiné služby, o úhradě služby, zapojení do společenského 

života a skupin vrstevníků, zajištění společného stravování, řešení otázky bydlení pro starší 

občany. (Petrová, 2006) 

Sociální služby se mohou částečně krýt s veřejnými službami a to proto, že veřejné 

služby jsou také poskytovány v zájmu občanů. Jsou financovány z veřejných rozpočtů, 
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podrobně definovány legislativou než jiné veřejnosti nabízené služby, což značí jejich 

značnou závislost na politickém rozhodování v oblasti sociální a veřejné politiky státu, krajů, 

obcí. Sociální služby mohou být poskytovány i na komerční bázi, kdy oproti veřejným 

službách mají řadu odlišností jako například vytváření zisku, menší závislost na politickém 

rozhodování atd. Podle práva Evropské unie spadají sociální služby do oblasti služeb 

v obecném zájmu. (MPSV, 2009) 

1.3.2 Zřizovatelé a poskytovatelé sociálních služeb 

Kdo zřizuje, poskytuje a prostřednictvím koho jsou služby poskytovány, stanovuje 

zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách, jsou 

zřizovateli obce, kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a poskytovateli 

následujícími subjekty: územní samosprávné celky (obce, kraje) a jimi zřizované právnické 

osoby, MPSV a jim zřizované složky státu, jiné právnické osoby, fyzické osoby. Sociální 

služby mohou poskytovat jen takové subjekty, které k tomu mají oprávnění k poskytování 

sociálních služeb na základě kladného rozhodnutí o registraci do systému. (Malíková, 2011) 

Poskytovatel pak realizaci služby zabezpečuje skrze vlastní zařízení, jako jsou např.: 

stacionáře, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, poradny, azylové domy, 

chráněné bydlení atd. 

Molek (2019, s. 49) uvádí: „Kombinací zařízení sociálních služeb se vytváří 

předpoklady pro zřizování mezigeneračních a integrovaných center. Sociální služby mohou 

být jak veřejným statkem, tak i tržním produktem.“ Zřizovatelem služby dle Molka (2019) 

mohou tedy být v podstatě dva typy organizací, a to organizace neziskového sektoru a 

organizace ziskové: 

 Organizace neziskového sektoru jsou právnické osoby, které byly zřízeny nebo 

vytvořeny ve smyslu podnikání a jejich činnosti jsou upraveny zákonem 108/2006 

Sb. a vyhláškou č.505/2006 Sb. Jedná se tedy o zařízení veřejná, která mohou 

generovat zisk, ale ten musí být následně použit pouze k naplňování poslání 

organizace, nikoliv k přerozdělení mezi vedení a zřizovatele.  

 Organizace ziskové jsou založeny za účelem generování zisku, a tudíž poskytují 

služby na tržním způsobu, jde tedy o zařízení privátní. 

Když se podíváme na typ organizace, který u nás dominuje, je to téměř jednoznačně 

neziskový typ organizace. Oba typy organizace mají však společné znaky, kterými by měla 

být kvalitní služba adresátovi a vzájemná výhodná směna. 
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1.3.3 Financování sociálních služeb 

Financování sociálních služeb se řídí podle ZSS, který vychází ze zahraniční praxe. 

Sociální služby jsou v České republice financovány na základě více zdrojového způsobu. 

Když se podíváme na zdroje financování, jsou to úhrady od klientů (strava, ubytování atd.), 

kdy podle Molka (2019, s. 51) je důležité: „posílení příjmu osoby, která dle odborného 

posouzení státní posudkové komise službu potřebuje.“ Dále je to financování skrze dotace 

ze státního rozpočtu, dotace z rozpočtu kraje a obce, dotace z fondů Evropské unie, 

příspěvky zřizovatelů, úhrady od zdravotních pojišťoven, prostředky z vedlejší činnosti. 

Finanční prostředky z dotací se rozdělují mezi poskytovatele sociálních služeb na vybrané 

služby, které občané daného kraje nebo obce potřebují na základě komunitního plánování 

sociálních služeb. Poskytovatelé splňující podmínky registrace dle zákona, mají v souladu 

se ZZS, stejný přístup ke všem zdrojům financování. Tento systém je v dnešní době 

limitujícím prvkem rozvoje sociálních služeb, jak uvádí Molek (2019). Financování 

z jednotlivých zdrojů je variabilní a souvisí s typem služby, strukturou jejích uživatelů, 

poskytované kvalitě a typu subjektu. 

Zásadním prvkem zvyšujícím kvalitu ve sféře financování sociálních služeb a 

dostupnosti vybraných služeb je příspěvek na péči, jenž se poskytuje osobám závislým na 

pomoci jiné fyzické osoby s cílem zajištění potřebné pomoci. Výše příspěvku se odvíjí od 

věku klienta, míře závislosti a potřeby péče (závislost – lehká, středně těžká, těžká, úplná). 

Příspěvek na péči se používá jako prostředek určený ke krytí pouze části nákladů na péči, 

kdy klientovi umožňuje samostatné rozhodnutí o způsobu zabezpečení svých potřeb. 

Výstupem toho je dle Malíkové (2011), že se stát zbavuje rozhodující role v tom, kdo se o 

občana postará a volba je tak na samotném jedinci. Efektem pak je, že jsou veřejné finance 

využity účelněji. 

Pobytové služby jsou financovány na základě tří hlavních pilířů, mezi kterými jsou 

úhrady od uživatelů soc. služeb, dotace ze státního rozpočtu - nenárokové, platby od 

zdravotních pojišťoven. Dle Maršíkové (2014) jsou, co se nákladovosti týče, na špici právě 

pobytové zařízení domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením a domov 

se zvláštním režimem. 

Komerční poskytovatelé sociálních služeb mají oproti ostatním provozovatelům 

rozdílný způsob financování. Hlavním a základním zdrojem financí těchto zřizovatelů jsou 

platby od uživatelů služby a dále v menší míře platby od zdravotních pojišťoven, mají-li 

s nimi uzavřené smlouvy. Dále pak jejich zdroje pochází z dalších podnikatelských aktivit. 
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Tito zřizovatelé se mohou ucházet o granty, ale dotace z veřejných zdrojů jim poskytnuty 

nejsou. Komerční zřizovatelé však v případě ucházení se o granty často naráží na to, že 

nejsou registrovanými poskytovateli sociálních služeb a nemusí tak přijmout určitá a pevná 

pravidla, což se státu a jím zřizovaným výkonným složkám nezamlouvá. (Institut pro 

sociální politiku a výzkum, 2020) 

V současné době probíhá v gesci MPSV diskuze o východiscích pro systémovou 

změnu financování a dalších úpravách sociálních služeb, protože systém přerozdělování 

financí z veřejných zdrojů nereflektuje reálnou potřebu na daném území. 
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2 Personální zajištění sociální služby 

Zabezpečení poskytované sociální služby z personálního hlediska je prvořadým 

úkolem pro zajištění kvality nabízené služby a spokojený pobyt uživatelů služby. (Pospíšil, 

2019) Personální stránka poskytovaných sociálních služeb se řídí Standardy kvality 

sociálních služeb, konkrétně standardem č. 9 a 10, kdy poskytovatel má písemně pevně 

stanovenou organizační strukturu, počet pracovníků vč. jejich profilů, požadavků na ně, 

osobnostních předpokladů odpovídajícím zaměření služby, počtu klientů a jejich potřebám.  

Základním stavebním kamenem sociální služby jsou lidé, kteří službu poskytují a 

skrze které se služba utváří. Organizační struktura, počet pracovníků, jejich odborná 

kvalifikace, předpoklady a kompetence musí odpovídat charakteru služby a jejím 

uživatelům. Bez splnění zákonných způsobilostí a dalších předpokladů není možné činnost 

vykonávat. Ve službě domov pro seniory se mísí dvě skupiny pracovníků, kdy na jedné 

straně stojí provozně orientovaní lidé a na druhé straně sociálně-zdravotnicky (odborně) 

orientovaní lidé. Personální hierarchie zařízení začíná shora u ředitele, který zastupuje 

zřizovatele a je jednajícím subjektem za zařízení. Zároveň odpovídá zřizovateli za plnění 

úkolů, řídí organizaci, utváří organizační a řídící složku organizace. Odbornou stránku 

činnosti, která vede k naplnění podstaty služby, vykonávají pracovníci přímé péče (SP, PSS 

atd.). (Malíková, 2011) 

Řízení sociálních služeb včetně personální stránky je zodpovědností manažerů nebo 

vedoucích pracovníků v sociálních službách a při řízení lidských zdrojů plní dle Matouška 

(2013) funkce jako obstarávání personálu, tvorba podmínek pro vlastní rozvoj a rozvoj 

zaměstnanců, plánování, organizování, vedení - komunikace, kontrolování – hodnocení 

práce podřízených; pomáhání při tvorbě pracovních vztahů a pracovního klima, rozvíjení 

produktivity, týmovosti a s tím spojenou tvorbu týmů. 

2.1 Pracovníci v přímé péči 

Pojem pracovníci v přímé péči je v rámci praxe domovů pro seniory běžně používán, 

ale zákon o sociálních službách tento pojem nezná a využívá názvu pracovníci v sociálních 

službách. Pracovníci v sociálních službách jsou lidé, kteří v rámci výkonu určité sociální 

služby uskutečňují odbornou činnost. (Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) 

Odborná činnost poskytovaná pracovníky přímé péče je zaměřena na pomoc, podporu a péči 

o uživatele sociální služby. Poskytovaná odborná činnost je vymezena základními činnostmi 

v § 35 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a konkrétněji pak u jednotlivých druhů 
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sociálních služeb. Odbornou činnost vykonává jen vymezený okruh pracovníků 

specifikovaný v § 115 ZZS a jimiž jsou za zákonem stanovených podmínek: SP, PSS, 

zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, poradci typu od manželského po rodinného 

vč. dalších odborných pracovníků poskytujících přímo sociální služby a dobrovolníků. 

Každý z těchto pracovníků má povinnost splňovat odbornou způsobilost dle ZZS. 

2.1.1 Pracovní nároky na vybrané pracovníky v sociálních službách 

Když se řekne kompetentní osoba v sociální oblasti, měli bychom si představit 

jedince, který má znalosti, dovednosti, schopnosti, je schopný, šikovný a má oprávnění, 

splňuje formální požadavky na poskytování pomoci. Kompetence pracovníků přímé péče 

přímo souvisí s pojetím sociální práce a jejími odlišnostmi od ostatních pomáhajících oborů, 

protože sociální práce operuje v prostředí interakcí mezi člověkem a jeho sociálním 

prostředím. S ostatními pomáhajícími obory sociální práci pojí pomoc potřebným v jejich 

tíživých životních situacích, kdy kompetence pracovníků hrají zásadní roli. (Musil, 2004) 

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti v sociálních službách podléhají úpravě 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kvalifikační požadavky obecně jsou 

stanoveny zákonem o sociálních službách a vztahují se na SP a PSS bez ohledu na to, v jakém 

zařízení pracují a s jakou cílovou skupinou pracují (Matoušek, 2013). Hlavním 

kvalifikačním požadavkem je vzdělání, tedy odborná způsobilost - § 110 ZSS, opravňující 

k výkonu práce sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. Vedle odbornosti 

zákon dále od pracovníků přímé péče vyžaduje, aby byli svéprávní, bezúhonní a zdravotně 

způsobilí. Pracovníci v přímé péči a především pak SP by kromě zákonných požadavků měli 

mít i řadu vlastností a předpokladů pro výkon této činnosti. Mezi takové předpoklady a 

vlastnosti lze řadit komunikativnost, empatii, trpělivost, citlivost, chuť pomáhat, angažovat 

se, být psychicky stabilní, odolný atd. 

Sociální pracovníci smí vykonávat činnost při splnění zákonem požadovaných 

kvalifikačních podmínek pro sociální služby a pro pomoc v hmotné nouzi, SPOD, ve 

věznicích a azylových domech, zdravotnických zařízeních, školách a ostatních školských 

zařízeních. U sociálního pracovníka je odborná způsobilost naplněna v případě, že došlo 

k absolvování studia ve formě (dle ust. § 110 odst. 4. ZSS): 

a) vyššího odborného vzdělávání v akreditovaném programu podle právního předpisu 

ve vzdělávacích oborech cílících na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a 

humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost. 
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b) vysokoškolského vzdělání v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo 

doktorského programu cíleného na sociální - práci, pedagogiku, patologii, péči nebo 

speciální pedagogiku a právo. 

c) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzech uvedených u vyššího odborného 

a vysokoškolského vzdělávání při rozsahu 200 hodin a min. 5 let praxe za podmínky 

ukončeného vysokoškolského vzdělání v oboru neuvedeném u potřebného 

vysokoškolského vzdělání (bod b) 

d) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzech uvedených u vyššího odborného 

a vysokoškolského vzdělávání při rozsahu 200 hodin a při výkonu povolání 

sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s 

maturitní zkouškou v oboru sociálně právním. 

Sociální pracovník má v organizaci své pevné a nezastupitelné místo a v rámci své 

práce využívá celou škálu kompetencí. Sociální pracovníci (80 % z 679 dotázaných) si dle 

průzkumu Elichové a Sýkorové (2017, s. 12-13) myslí, že jsou ti, kdo stanovují finální 

podobu sociální práce v jejich službě/organizaci. 

Z toho lze vyvozovat, že podoba sociální práce a téměř i samotné organizace je 

utvářena sociálními pracovníky a jejich kompetencemi. S tím souvisí i obraz SP ve 

společnosti, která je vnímá jako lidi s mimořádnými schopnostmi vždy se zasazující o pomoc 

druhým, jak uvádí Jankovský (2007, s. 42). 

Sociální pracovník by měl umět přijímat klienta v jeho přirozené podobě, takového, 

jaký je, umět aktivně naslouchat, vidět souvislosti v problémech, vnímat klienta jako 

partnera, nabízet řešení různých situací, být důvěryhodný, mít v práci zálibu, být týmový, 

být psychicky odolný, legislativně znalý, být spolehlivý, pracovat na počítači. (Elichová a 

Sýkorová, 2015, s 85-88) 

Pracovníci v sociálních službách smí stejně jako sociální pracovníci vykonávat svou 

činnost pouze při splnění zákonných požadavků jako je především vzdělání následované 

svéprávností, bezúhonností, zdravotní způsobilostí. U pracovníků v sociálních službách 

v případě požadované odborné způsobilosti konkrétně závisí na vykonávaném druhu 

činnosti – přímá obslužná péče, základní výchovná (nepedagogická činnost), pečovatelská 

činnost, činnost pod dohledem sociálního pracovníka. (Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách). Dle ZSS je u PSS odborná způsobilost naplněna následovně: 
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a) U přímé obslužné péče je vyžadováno základní nebo střední vzdělání a absolvování 

akreditovaného kvalifikačního kurzu. 

b) U základní výchovné činnosti se vyžaduje střední vzdělání s výučním listem nebo 

s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu. 

c) U pečovatelské činnosti je vyžadováno základní, střední všech forem, vyšší odborné 

vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu. 

d) U činnosti pod dohledem sociálního pracovníka je vyžadováno základní, střední 

všech forem, vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního 

kurzu. 

Pracovníci v sociálních službách by měli kromě zmíněných požadavků disponovat i 

všeobecnými znalostmi, znát svůj obor, znát lidské tělo a jeho anatomii, disponovat základy 

ošetřovatelství, mít určitou znalost legislativy a řadu osobnostních rysů jako 

komunikativnost, otevřenost, ohleduplnost, spolehlivost, porozumění (Malíková, 2011). 

Protože to oni jsou v konečném důsledku nejčastěji a nejblíže klientovi, pomáhají mu, 

vystupují profesionálně a důstojně vzhledem ke své práci, řídí se pokyny nadřízených a 

individuálními plány klientů. 

Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci se i během svého pracovního 

života musí každoročně podrobovat vzdělávání, které jim musí zajistit zaměstnavatel 

v minimálním rozsahu 24 hodin za kalendářní rok, aby si udržovali a rozšiřovali svou 

kvalifikaci. Systém vzdělávání vedoucí k výkonu profese sociálního pracovníka a průběžné 

vzdělávání je potřeba do budoucna zlepšovat, aby lépe dokázal reagovat na celospolečenský 

vývoj a potřeby. V současnosti je dle Matouška a Matulayové (2020) systém vzdělávání 

sociálních pracovníků akademizovaný, nepříliš praktický, málo oborově specifický, 

nereflektuje fungování společnosti atd. 

2.1.2 Role a kompetence sociálního pracovníka 

Sociální pracovník je člověkem nezřídka označovaným jako „superhrdina“, pracující 

ve prospěch všech, kdo jeho pomoc potřebují. Elichová (2017) říká, že práce sociálních 

pracovníků dnes již často není tím „superhrdinstvím“, kterým by měla být a výkon jejich 

profese se stává frustrující a plný překážek, jež jim systém staví do cesty. Je nutné si 

uvědomovat, že jsou to kvalifikovaní profesionálové vykonávající nezastupitelnou roli 

v sociálních službách. Role sociálního pracovníka vychází z povinností a s nimi spojenými 

kompetencemi, které na sebe lidi vezmou v případě, že se stanou sociálními pracovníky a 



 

30 

 

ostatní pak od nich budou zákonitě očekávat plnění jejich povinností a jistou míru 

profesionality. 

Matoušek (2013, s. 44) popisuje sociálního pracovníka jako člověka pohybujícího se 

v rámci práv, povinností vycházejících od zaměstnavatele, z legislativy a profesních 

standardů, protože jeho zasahování do života klientů musí být legitimní. Dále je to pak osoba 

odborně vzdělaná, svéprávná, bezúhonná, zdravotně způsobilá k tomu, aby byla schopna 

pomáhat potřebným. 

Sociální pracovník je člověk mnoha rolí a škála jeho pracovní náplně může být velmi 

široká, a proto o sociálním pracovníkovi hovoříme jako o specialistovi, úředníkovi a 

člověku. Nezřídka na ramenou sociálních pracovníků leží velká zátěž a zodpovědnost. Role 

sociálního pracovníka je nezastupitelná, jelikož je často vnímán jako vedoucí pracovník 

v sociálních službách, což s sebou nese i činnosti nesplňující charakter sociální práce – 

administrativa, výkazy směn a docházky. SP se tak částečně stává manažerem (např. 

manažer kvality), především v kontextu vykonávané služby (Musil, 2008). Je však třeba dbát 

na to, aby pracovník nespadal příliš do rolí mimo jeho kompetence (finanční a provozní 

záležitosti). 

Činnosti, které SP vykonává dle § 109 ZSS:  

 sociální šetření; 

 zabezpečení sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů 

v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, 

analytické, metodické a koncepční činnosti v sociální oblasti; 

 odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, 

depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a 

sociální rehabilitace; 

 zjišťování potřeb obyvatel obce a kraje a koordinace poskytování sociálních 

služeb. 

Sociální pracovník jako člověk zastávající mnoho rolí, z nichž v některých se 

pohybuje hlouběji a některých povrchněji, musí zvládat základní orientaci, mít přehled o 

mnoha věcech a být ochoten a připraven se rozvíjet pro kvalitu svou a tu, jež sám poskytuje 

v rámci své činnosti. Důležitost jeho role je uložena v doprovázení klienta od počátku (tj. 

zájmu o službu) až po samotné poskytování služeb, ukončení jejich poskytování. Role 

sociálního pracovníka je náročná ve skloubení role profesionála a role osobnosti, protože 
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tyto dvě strany se při jeho práci spojují a reflektují do přístupu k jeho práci a jeho 

kompetencí. (Elichová a Sýkorová, 2015) 

Služba, kterou SP zastupuje, nabízí ve své práci a jež naplňuje jeho práci, musí 

probíhat na základě kvalitního a pro-klientsky založeného vztahu sociálního pracovníka a 

klienta. Kvalita, směřování a klima ve vztahu záleží hlavně na osobnostních rysech SP. 

K práci a klientům by se vždy SP měl stavět přirozeně, pozitivně a naslouchat jejich 

potřebám a přáním. Naslouchání je důležité v tom, aby se dokázal ke klientovi připojit, 

správně ho chápat a přistupovat k němu. Tímto přístupem dle Elichové a Sýkorové (2015) 

kolem klienta vytváří bezpečnou atmosféru, ve které se klient může uvolnit a vyjádřit své 

pocity, kdy SP ho v ničem nepřesvědčuje, neutvrzuje. 

Sociální pracovník se sice pohybuje v rámci psaných i nepsaných pravidel a kodexů, 

ale ke své práci může mít různé přístupy, a proto rozlišujeme typologii přístupů k praxi u 

těchto pracovníků na angažovaný, radikální, byrokratický a profesionální. V kontextu práce 

sociálního pracovníka je pro tyto lidi nejdůležitější znalost etických teorií a problematik, 

hodnot sociálního a etického kodexu, protože jsou to funkční prvky pomáhající se 

rozhodovat v dilematických situací, které pracovníka obklopují. Zároveň je to i způsob jak 

se dobře identifikuje s oborem a získá jistotu své práce. Jistota v jeho práci je spojena 

s metodickou úlohou ve vztahu k ostatním pracovníkům přímé péče, pracovníkům 

provozního charakteru a dobrovolníkům. (Tajanovská a Plicková, 2020) 

2.1.3 Role a kompetence pracovníka v sociálních službách 

Role pracovníků v sociálních službách je spolu s rolí sociálního pracovníka jedním z 

nejvýznamnějších prvků poskytované služby, protože bez jejich činnosti by služba nemohla 

fungovat a klientům by se nedostával potřebný servis. Činnosti, ke kterým jsou v rámci 

výkonu své práce kompetentní, jsou pro organizaci zásadní ve smyslu dosahování kvality 

poskytované služby. Pozice pracovníka v sociálních službách rozlišuje pracovníky dále dle 

konkrétně vykonávané činnosti na přímá obslužná péče, základní výchovná nepedagogická 

činnost, pečovatelská činnost, činnost vykonávaná pod dohledem sociálního pracovníka. Ve 

službě domov pro seniory jde podle Malíkové (2011) hlavně o pracovníky přímé obslužné 

péče a méně často pak o pracovníky pečovatelské činnosti, pracovníky pod dohledem SP, 

pracovníky výchovné nepedagogické činnosti (tj. například v podobě aktivizačního 

pracovníka). Zařazení do dané kategorie činnosti by se mělo odvíjet od činností, úkonů 

konkrétní služby, nikoliv od dosaženého vzdělání. 
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Vymezení okruhu činností jednotlivých pracovníků v pobytových sociálních 

službách dle § 116 odst. 1, písmeno a) – d), ZSS: 

a) Činnost pracovníka přímé obslužné péče v pobytových zařízeních je zaměřena na 

jednoduchý nácvik denních činností, pomoc při osobní hygieně, oblékání, stravování, 

péče o osobní věci, manipulace s přístroji, zajištění čistoty, dezinfekční činnost, 

podpora soběstačnosti, aktivizace, komunikace a posilování sociálních a 

společenských kontaktů – vztahů, uspokojení psychosociálních potřeb, na podílení 

se na realizaci individuálního plánu uživatelů. 

b) Výchovná činnost nepedagogického pracovníka je zaměřena na prohloubení a 

upevnění základních hygienických a sociálních návyků, pracovní aktivity a s tím 

spojenou manuální zručnost, tvorbu volnočasových aktivit spočívajících v osobních 

zájmech a znalostech, aktivizaci schopností v kreativní formě, pomoc při hledání 

zájmů a jejich podporu, asistenční práci. 

c) Činnost pečovatelského pracovníka spočívá ve výkonu prací napojených na přímý 

styk s různě indisponovanými klienty v oblasti péče o jejich domácnost, zajišťování 

sociální pomoci, provádění osobní asistence, pomoc při činnostech vedoucích 

k aktivizaci sociálních kontaktů a psychické pohodě, provádění činností pod vedením 

SP, koordinaci pečovatelské činnosti. 

d) Činnost vykonávaná pod dohledem sociálního pracovníka v oblasti zaměřené na 

sociální poradenství, aktivizační činnosti, vzdělávání – výchova, depistážní činnost, 

zprostředkovatelství sociálních a společenských kontaktů, pomoc při obstarávání 

osobních záležitostí, uplatňování práva. 

Pracovníci v sociálních službách provádějí komplexně obslužné činnosti, které jsou 

nezřídka obtížné a namáhavé, protože musí uspokojit potřeby různě indisponovaných 

uživatelů v nepřetržitém časovém intervalu. PSS vedou individuální záznamy o průběhu 

služby a jejím naplňování, sledují zdravotní stav klientů a případné změny hlásí 

zdravotníkům. Tito pracovníci jsou podřízení vrchní sestře nebo sociálnímu pracovníkovi a 

taktéž by si měli být vědomi svých pravomocí, povinností a toho, že nesmí vykonávat 

jakoukoliv odbornou činnost, ale pouze základní ošetřovatelství a komplexní pomoc 

klientům při běžných činnostech. Role, do kterých se PSS dostávají, reflektují i jejich blízký 

kontakt s klientem a lze je shrnout následovně: aktivizátor, důvěrník, ošetřovatel, utěšovatel, 

zprostředkovatel, poradce atd. (Malíková, 2011) 
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2.2 Provozně techničtí pracovníci  

Provozně technickými pracovníky se v sociálních službách rozumí takoví pracovníci, 

kteří v sociálních službách provádějí jinou než odbornou činnost ve smyslu zákona o 

sociálních službách. V případě těchto pracovníků se jedná konkrétně o vedoucí a provozní 

pracovníky (ředitele, vedoucí pracovníky, ekonomy, účetní, údržbáře, gastronomické 

pracovníky, řidiče, pracovníky úklidu a prádelny). Zmínění pracovníci nemají za povinnost 

splňovat odbornou způsobilost podle zákona o sociálních službách. Alespoň minimální 

odborná způsobilost v sociální oblasti je vhodná pro vedoucí pracovníky, protože se nejedná 

o řízení služeb a zařízení tržně-obchodního charakteru. Tato skupina pracovníků víceméně 

nemusí ani přímo přicházet do styku s klienty. (Model sociální služby domov pro seniory, 

2015) 

Ředitel zodpovídá za fungování organizace a kvalitu služby, již poskytuje. Dále pak 

schvaluje veškeré logistické a obchodní operace jako nákupy, reprezentuje organizaci 

navenek, schvaluje dovolené, příkazy a různé akce a může se zabývat i personálními 

otázkami v případě, že zařízení nemá kompetentní osobu, tedy personalistu. 

Ekonom zastupuje ředitele v nepřítomnosti, zodpovídá za účetnictví, finanční 

operace a výkazy. Pracuje na rozpočtu organizace, sleduje čerpání, schvaluje požadavky, 

hledá zdroje peněz a pracuje na projektech k čerpání peněz. Pod ekonoma spadá účetní, která 

spravuje provozní pokladnu. 

Personální pracovník vede personální agendu, zpracovává mzdy pracovníků a s tím 

související administrativu, evidenci osobních informací dle zákona, evidenční listy. Také je 

zodpovědný za proces hledání nových pracovníků a odcházení starých pracovníků, 

organizuje výběrové řízení a komunikuje s uchazeči. 

Provozní pracovník zodpovídá za proškolení BOZP u nových pracovníků, sleduje 

bezpečnost a ochranu, eviduje vady a zajišťuje jejich nápravu, kontroluje majetek a jeho 

opotřebení. Pomáhá s nákupy a provádí údržbu. Kuchařky zajišťují přípravu stravy, její 

výdej a případně připravují jídlo dle individuálních potřeb klientů. Vedoucí kuchyně 

zodpovídá za její provoz a kvalitu stravy, vede faktury, objednává zboží. 
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3 Management v sociální oblasti  

V soudobé literatuře se setkáváme s mnoha pojetími a definicemi managementu. 

Všechna pojetí však mají společný rámec vymezující management jako schopnost řídit 

určitou činnost (ve službě, podniku) a dosáhnout tak předdefinovaných cílů/záměrů 

organizace. Aby mohly organizace fungovat efektivně, potřebují ke své činnosti určité 

zdroje, s jejichž pomocí dosáhnou požadovaných cílů/účelů, které si stanovily a pro které 

vznikly. Základní a nejdůležitější zdroje, bez kterých by organizace nemohla racionálně 

fungovat a plnit svůj záměr, jsou lidské zdroje (problematika lidských zdrojů a její 

struktury), materiální zdroje (budovy, prostory, materiály, stroje), finanční zdroje (finance 

na provoz, investice), informační zdroje (momentální stav a vývoj organizace, její okolí). 

(Molek, 2019) 

Východiska managementu vychází i z Webera, který si v jeho díle o teorii sociálních 

a ekonomických organizacích (1947) zakládá na názoru, že by systém měl fungovat na 

základě pevných pravidel, povinností a norem. V centru systému stojí byrokratický štáb, 

tedy management, který sleduje a kontroluje dodržování postupů, povinností v dané 

hierarchii dle pracovních pozic. Byrokratická organizace dle něj staví na jasně vymezených 

úkolech, každý je zodpovědný za svou práci a práci podřízených, fungování organizace 

probíhá na základě soustavy pravidel, vedoucí pracovníci se řídí pomocí objektivních 

pravidel. Organizace také vytváří vhodné podmínky pro fungování a stabilitu. (Caha et al., 

2017) 

Základním předpokladem a nástrojem pro splnění cílů managementu jsou zásadní 

činnosti jako: 

 plánování/definování cílů a jak jich dosáhnout;  

 organizování /zařazení lidských a hmotných zdrojů do struktury;  

 formulace pravomocí, povinností a kompetencí;  

 vedení/ zajištění činností a jejich koordinace, komunikace;  

 motivace a hodnocení;  

 kontrola/ porovnávání skutečnosti s plány.  

Management a jeho znalost je významná i tím, že společnost je závislá na různě 

specializovaných institucích a organizacích, které poskytují služby a výrobky. Každá 

organizace je ovládána jednou nebo více osobami, které nazýváme manažeři. Manažeři jsou 

zodpovědní za utváření podmínek, ve kterých nám jsou poskytovány pracovní příležitosti, 

příjmy, výrobky, služby, péče a znalosti. Snad jen málokdo není buď manažerem, nebo není 
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ovlivněn jejich rozhodováním. Vycházet lze i z toho, že management je potřebný ve všech 

typech organizací a jejích úrovních, všech činnostech bez významu toho, kde organizace 

sídlí nebo vykonává svou činnost. (Herman et al., 2008) 

3.1 Role manažera 

Manažer je člověk, který pracuje s lidmi a zároveň koordinuje jejich činnosti tím 

způsobem, aby docházelo k naplnění cílů a záměrů organizace. Práce s lidmi a jejich 

koordinace znamená, že pracuje s pracovníky celého oddělení, skupinou pracovníků nebo 

jednotlivci. Koordinace však neznamená pouze vedení lidí, ale také řízení práce, kterou 

v rámci jejich činnosti vykonávají, dohlížení na složení týmů z různých pracovníků skrze 

oddělení (multidisciplinární tým) a případně i koordinace externích pracovníků v organizaci. 

(Robbins a Coulter, 2004) 

Být manažerem neznamená mít jen uvedené pracovní povinnosti jako vedení lidí a 

jejich koordinace. Manažeři jsou lidé na různých úrovních a není manažer jako manažer, 

proto se rozdělují do skupin na nižší manažery (tzv. ty v první linii – vedoucí úseku, vedoucí 

pečovatelka, atd.), střední manažery (ti utváří meziprostor, řídí práci nižších manažerů- 

vedoucí oddělení, vedoucí sestra, SP, atd.) a vrcholové manažery (nesou odpovědnost za 

rozhodování, organizování, plánování, kontrolu – plnění cílů organizace, strategické 

plánování). (Herman et al., 2008) 

Cíle, jejich určení, prosazení, uskutečňování a to reálně v daném termínu navzdory 

problémům, překážkám i za situace nedostatku zdrojů, to je to, co manažer dělá pro sebe 

samého a ostatní pracovníky. Klíčem k dosažení stanových priorit ve všech oblastech je dle 

většiny manažerů umění vést lidi. K dovednosti práce s lidmi je potřeba v roli manažera 

rozlišovat pojmy řízení lidí a vedení lidí. Řízení lidí znamená říkat jim, co mají udělat. Pokud 

tento pokyn nedostanou, nejsou iniciativní a ochotni v zájmu organizace cokoliv dělat, tzn. 

bez pokynů mnoho práce  neodvedou. Oproti tomu vedení lidí (označováno i jako 

leadership) znamená usměrňování jejich činnosti, nikoliv jim vždy říkat, co mají udělat. 

Vedení lidí je spojeno s jejich motivací, mírným navedením k tomu, aby činili potřebné 

úkony vedoucí k dosažení cílů a záměrů organizace. Z toho vyplývá, že manažerské řízení 

je spíše přesvědčování, aby se něco vykonávalo, a vedení souvisí s motivací, aby nemuselo 

docházet k přesvědčování k vykonávání nějaké činnosti. Z tohoto hlediska musí být manažer 

člověkem připraveným sloužit lidem, jež vede, a ti budou mít z jeho práce prospěch. (Molek, 

2019) 
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Lídr nebo vůdce, i tak je často manažer označován. Manažeři jsou lidé nezřídka do 

této pozice dosazeni a jejich kompetence ovlivňovat dění v organizaci spočívá ve formální 

autoritě, která jim je dána jejich pozicí. Lídr nebo vůdce je taktéž manažer, ale proti řadovým 

manažerům do této pozice nebyl dosazen, nýbrž se na ní vypracoval, neformálně byl 

vytvořen ze skupiny pracovníků. Je to osoba se silným charakterem, schopnostmi vést a 

ovlivňovat lidi, a proto, že mají tendenci k vůdcovství, je tak i nazýváme. Být dobrým lídrem 

ale ještě neznamená, mít kvalitní dovednosti odpovídající manažerské pozici a jejím úkolům, 

jako jsou např. organizování, plánování, kontrola. Pokud manažer není schopný plnit tyto 

úkoly, pak se nemůže stát efektivním článkem ve vedení úseku, oddělení, organizace. Dobrý 

manažer musí ke své práci přistupovat s vědomím, že pouhý talent nestačí a musí se 

znalostně rozvíjet v technických a lidských dovednostech. Mezi činnosti manažera můžeme 

konkrétně uvést aktivizaci podřízených a kolegů, aktivně hledat příležitosti pro rozvoj 

organizace, optimalizovat motivaci týmů v každé situaci, podporovat a vyzývat jedince, 

týmy k iniciativě a kreativitě, vytvářet příhodné pracovní podmínky a atmosféru respektu, 

vzájemné podpory a kooperace, efektivní využívání své kompetentnosti, vedoucího 

postavení a moci. (Koubek, 2015) 

3.2 Manažerské techniky 

Do oblastí vedení a řízení organizace, sociální služby, týmu lidí a jedinců, kteří ve 

službě pracují, se promítá množství interních a externích faktorů, kterým manažeři musí čelit 

de facto neustále, každodenně. Manažerské techniky směřují k dosažení úspěšnosti 

organizace za optimálních podmínek, kdy se k tomuto procesu nejčastěji využívají techniky 

plánování, organizování, vedení - komunikování, kontrolování. Dalšími technikami může 

být například rozhodování, reprezentování, vyjednávání, personalistika. (Koubek, 2015) 

3.2.1 Plánování  

Plánování je proces spojený se stanovováním cílů a způsobů vedoucích k jejich 

realizaci v různě dynamických podmínkách organizací. Nedílnou součástí při plánování je i 

tvorba plánů sloužících ke koordinaci a aplikaci jednotlivých činností. Plánování se pojí 

taktéž s prostředky, časem, kvalitou a manažeři musí zvažovat nejenom současné dění, ale i 

budoucí vývoj, problémy a reagovat na ně nebo jim nejlépe předejít. Plánování je základní 

funkce, ze které vychází další. Při plánování jsou využívány tři časové úrovně. Hovoříme o 

krátkodobém plánování poskytovaných služeb v horizontu 1 roku. V rámci střednědobého 

plánování se v sociálních službách často manažer zaměřuje například na zvyšování kvality 
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v horizontu 5 let. Dlouhodobé plánování se mnohdy týká investování do sociálních služeb a 

odpovídá časovému období více než 5 let. Manažeři při plánování musí nutně myslet 

systematicky, analyzovat, predikovat, a proto se lze setkat s využitím techniky SMART, 

která znamená S jako specifický, M jako měřitelný, A jako akceptovaný, R jako reálný, T 

jako časový rámec. Technika Smart by měla vést k jasně stanoveným cílům, kterým 

porozumí všichni, a tudíž by se měl eliminovat stav, kdy organizace bude stagnovat, 

neposouvat se. (Tajanovská a Plicková, 2020) 

3.2.2 Organizování  

V rámci organizování, vytvoření vnitřní struktury organizace dochází k přiřazování 

jednotlivých úkolů a činností těm, kteří je budou vykonávat a zároveň také zajištění a 

přiřazení zdrojů, které k tomu budou potřebovat. Součástí je i specializace, tedy formování 

pracovní činnosti, aby odpovídala stanoveným cílům a záměrům organizace/služby. Patří 

sem také přidělování odpovědnosti a rozdělení pravomocí pro rozhodování. V podstatě se 

jedná o komplexní systém tvorby účelové struktury pracovních pozic, náplně práce v dané 

organizaci. (Herman et al., 2008) 

Jen za předpokladu správné organizace a přiřazení pracovních rolí kompetentním 

lidem může být vytvořena jistota a dosaženo deklarovaných cílů. Pro organizování v rámci 

poskytování sociální služby je důležité řídit se kritérii jako kvalifikace a specializace 

(vzdělání, zkušenosti, školení,…), zabezpečení pracovního procesu (přiřazení práce 

kvalifikovanému pracovníkovi), čas (jak dlouho má trvat splnění úkolu, rozdělení do směn, 

produkt, klient, místo, čas přípravy), produkt (komplexní znalost poskytované služby a jejího 

zabezpečení), klient (potřeby a očekávání od soc. služby), místo (efektivní rozdělení 

pracovníků na pracovišti). Proces organizování je dynamický, stále probíhá bez konce, 

jelikož kritéria se proměňují a inovují. (Tajanovská a Plicková, 2020) 

3.2.3 Vedení a komunikace 

Vedení je způsob působení pomocí motivace ze strany manažera na své podřízené 

tak, aby dosahovali cílů organizace a naplňovali záměr služby. Mělo by to taktéž znamenat 

pozitivní působení na lidi tak, aby napomáhali prospěchu svému, svého týmu a celku a 

přitom sdíleli podobné hodnoty a kultury v rámci své práce. V případě dobrých manažerů se 

vedení mění a přizpůsobuje se situacím. Podstata vedení je skryta ve znalosti motivačních 

prvků, které lidi mají. Proto je důležité podporovat lidi v jejich vlastní iniciativě, aktivitě, 

zájmu o dění v organizaci a aby byli srozuměni s podstatou fungování organizace a 
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poskytované služby, jejím záměrem, vizí a cíli. Motivace však není jediným důležitým 

faktorem a patří k němu ještě usměrňování (nikoliv manipulace jako při řízení) a stimulování 

lidí. Základem pro správné vedení a motivaci je zásadní otevřená komunikace. (Armstrong, 

2007) 

Armstrong (2007) uvádí, že manažerská práce tkví z 80 % v prosazování, čímž míní 

komunikaci. Manažer musí při komunikaci zohledňovat osobnost daného člověka, čili dobře 

ho znát, což mu pomáhá k dosažení vytyčených cílů a zlepšení nebo upevnění svých 

vlastních schopností. 

3.2.4 Kontrolování 

Kontrolování lze jednoduše označit za činnost porovnávání skutečného stavu 

s plánovanými cíli a dále za nástroj regulace. Aby mohla kontrola probíhat dobře, je potřeba 

mít stanovené standardy výkonů a poskytovaných služeb, sbírat informace a na tomto 

základě provádět preventivní kroky, korekci. Kontrola probíhá na všech manažerských 

úrovních. Do kontroly řadíme činnosti jako monitorování a vyhodnocování výkonnosti. 

Předmětem kontroly není jen ukončený proces, ale účelně se zaměřuje i na probíhající nebo 

nastávající procesy, a tak působí jako prevence před případnými problémy. Tím, že se 

kontrola provádí, dochází k poskytování zpětné vazby těm, jež kontrolujeme. (Herman et al., 

2008) 

Proces kontroly spadá do manažerských kompetencí, ale může být stejně tak 

delegován na jiného pracovníka, interní a externí subjekt. Samotná kontrola napomáhá i 

koordinaci a měla by se skládat z pěti fází, kdy se musí postupovat krok za krokem. 

Zmíněných pět kroků kontroly se skládá z toho, co se bude kontrolovat (lidé, pracovní 

postupy, věci atd.), ověření zjištěných informací, jasného a transparentní vyhodnocení 

zjištěného stavu, představení opatřeních a korekcí pro všechny zúčastněné, poskytnutí 

optimálního času na nápravu a opětovná kontrola. Kontrola se provádí v sociálních službách 

například na základě cílů stanovených ve strategickém plánu, na základě stížností, před 

inspekcí, na základě požadavku zřizovatele. (Tajanovská a Plicková, 2020) 

3.3 Personální management  

Personální management nebo řízení je komplexní pojem - proces zabývající se lidmi 

jako zdrojem práce a péčí o něj, jeho rozvojem a kvalitou. Z celkového hlediska se tedy 

jedná o vědecko-teoretickou disciplínu, činnost v oblasti řízení lidí a oddělení - instituce 

(často označované jako HR) v organizaci. Toth (2010) uvádí, že vymezení personálního 
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managementu zahrnuje činnosti personální práce, plánování, personalistiky, kdy všechny 

zmíněné činnosti vychází ze strategického plánu organizace a dílčí části strategického řízení 

lidských zdrojů. 

Management v oblasti lidských zdrojů lze dle Cahy (2017) řadit do oblasti 

manažerského rozhodování nebo do skupiny manažerských technik. Základním úkolem 

managementu je dosáhnout cíle s vynaložením co nejmenšího objemu zdrojů včetně počtu 

lidí. Strategie v oblasti managementu lidských zdrojů vychází z logiky, že lidská práce je 

výrobní faktor, který je nutné rozvíjet, koordinovat, kultivovat, pečovat o něj, usměrňovat. 

Nejzásadnějším úkolem personálního managementu je zřizovat soulad ve struktuře, 

rozsahu a funkcích pracovních činností. Na základě toho se dále stanovuje a rozvíjí počet 

pracovních míst a jejich kvalita, což je podmínka k rozvoji lidského kapitálu. Úkolem 

personálního manažera je odhadovat vývoj organizace, aby v procesu personálního 

plánování utvářel pracovní místa nebo optimalizoval jejich strukturu, funkci a počet. 

Manažerovým nástrojem k plnění zmíněných úkolů je personalistika (administrace osobní 

agendy), která provádí manažerská rozhodnutí a uskutečňuje stanovené cíle. Dále je pak 

cílem personálního řízení rozvoj kvalitní konkurenceschopnosti organizace. V případě 

sociálních služeb se jedná o rozvoj a kvalitu poskytovaných služeb. Zlepšování ve všech 

oblastech personálního řízení probíhá neustále a systematicky, aby organizace nezačala 

v některých aspektech zaostávat. Do personální řízení se silně promítají sociální politiky. 

(Armstrong, 2007) 

V problematice managementu řízení a vedení lidí se hovoří o managementu (řízení) 

lidských zdrojů a personálním managementu (řízení). Řízení lidských zdrojů je strategické 

zaměření problematiky na vnějšek i nitro organizace např. fungování člověka v širších 

souvislostech, nové pracovní trhy, analýza potenciálního růstu, demografie, trh práce, což 

pomáhá v definování strategického cíle v oblasti lidských zdrojů. (Armstrong 2007, Koubek 

2015) Personální management je oproti tomu zaměřen hlavně na vnitro-podnikové 

záležitosti z hlediska jejího fungování a struktury, např. efektivní péči o zaměstnance, vedení 

lidí. Dnes se tedy hovoří především o řízení lidských zdrojů v závislosti na autorovi. Řízení 

lidských zdrojů je spíše ideologií privátního sektoru sloužícího k dosažení konkurenční 

výhody. 

Koubek (2015), Toth (2010), Armstrong a Taylor (2015) vymezují úkoly řízení 

lidských zdrojů podobně. Zaprvé jako prostředí, ve kterém efektivně a dynamicky dochází 

k tvorbě určitého počtu pracovních míst, jejich struktuře a obsazování schopnými lidmi. 
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V kostce jde o to, aby na určité pracovní místo byl zařazen člověk s odpovídajícími 

schopnostmi a především, aby se byl schopen stále adaptovat na měnící se požadavky ve 

struktuře pracovního místa. Pro daného člověka tedy musíme najít vhodné místo a náplň 

práce, ne místo uzpůsobovat jemu. Zadruhé správně optimalizovat využití času, aby 

pracovníci využili své schopnosti po celý čas pracovní doby. Zatřetí efektivně sestavit týmy 

a do vedení delegovat lidi s efektivním stylem vedení a přitom zajistit i přívětivé pracovní 

vztahy a klima. Začtvrté  můžeme hovořit o osobním a sociálním rozvoji pracovníků, tzn. 

rozvoj osobnosti, kompetencí, schopností, kariéry, spokojenosti. S tím souvisí i možnost 

inovace pracovních podmínek, vzdělávání se, účasti na vnitro organizačních 

akcích/aktivitách, teambuilding. V poslední řadě jde v řízení lidských zdrojů o dodržování 

pracovně právní legislativy v organizaci. 

3.3.1 Strategické řízení lidských zdrojů 

Strategické řízení lidských zdrojů Armstrong a Taylor (2015) popisují jako konkrétní 

rozhodování organizace zaměřené na lidi a vyústění personální strategie organizace.  

Strategické řízení jako samostatný proces se skládá z aktivit, které na sebe vzájemně 

navazují a zabývá se nástroji i cíli. Existuje zde vztah založený na strategickém řízení 

organizace a řízení lidských zdrojů, kdy aktivita vyplývající z tohoto vztahu vede k dosažení 

personálně-strategických cílů. Lidi je nutné vnímat jako bezesporu skoro nejpodstatnější 

složku strategického plánování organizace. Strategické řízení lidských zdrojů se řadí do 

oblasti dlouhodobého plánování záležitostí přesahujících vně organizace – struktura, 

budoucí potřeby, kultura, efektivita, výkonnost, řízení změny, politiky (makro 

problematika). Zaměřuje se na všechny možné aspekty týkající se lidí a s nimi spojené práce.  

Strategické plánování je dle Cahy et al. (2017) záležitostí liniových manažerů, kteří 

jej uskutečňují, usměrňují za účelem dosažení cílů personální strategie a organizace jako 

celku. Strategické řízení je zde proto, aby sloužilo i subjektům, kteří mají svůj zájem na 

výsledcích organizace a jimiž jsou investoři, pracovníci a klienti/zákazníci. 

Armstrong a Taylor (2015) a Caha et al. (2017) formulují cíle strategického řízení 

lidských zdrojů jako udávání směru tak, aby potřeby organizace byly vzájemně provázány 

do systematických a praktických postupů. De facto by to měl být návod vedoucí 

k úspěšnému jednání, naplňování záměru a cílů organizace ve smyslu zajištění organizace 

motivovanými, kvalifikovaný, stabilními a kompetentními pracovníky. Cíle vycházejí i 

z toho, že strategické řízení potřebuje dosáhnout svých záměrů ve víceméně vzdálené 
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budoucnosti, přičemž musejí manažeři správně jednat i v současnosti, aby byly úspěšní i 

v budoucnu. 

Nástrojem strategického řízení lidských zdrojů je dlouhodobé plánování personálií. 

Personální plánování se zabývá popisem procesů, skrze které se promítá strategie organizace 

do personální práce. Plánování vymezuje balanc mezi nabídkou a poptávkou pracovníků 

v organizaci, pracovní kulturu, vzdělávání, vedení a odměny, přístup k zajištění personální 

stability, péči o zaměstnance, možnost podílet se na řízení, sounáležitost pracovníků atd. 

(Koubek, 2015) 

Moderní a strategické řízení lidských zdrojů lze chápat jako vazbu mezi všemi 

podnikovými strategiemi vč. personální. Management lidských zdrojů už není jen záležitostí 

odborníků personální sféry, ale skrze jejich pomoc všech vedoucích pracovníků. Kultura 

organizace a kvalita pracovního prostředí, spokojenost pracovníků se dostává do popředí, 

sdílejí se hodnoty, panuje důvěra a vzájemnost, nikoliv striktní kontrola. Strategické řízení 

personálií a kultura organizace jsou důležité pro podporu týmové práce, podílení se na řízení, 

rozhodování a odměňování. Dochází k rozvoji péče o zaměstnance především v oblasti 

kvalifikační, lidského potenciálu, pracovní flexibility, odměňování a tvořivosti. (Armstrong 

a Taylor, 2015) 

3.3.2 Získávání a zdroje pracovníků 

Získávání pracovníků je podle Molka (2019) a Koubka (2015) komplexní činnost 

vedoucí k zaplnění prázdných pracovních míst v organizaci efektivním způsobem, aby došlo 

k zaujetí co největšího množství vhodných uchazečů o nabízená pracovní místa při 

vynaložení přiměřených nákladů v žádoucím čase. Se získáváním souvisí lokalizace a 

identifikace odpovídajících zdrojů pracovní síly odpovídajícím potřebám organizace, sdílení 

informací o volných místech skrze informační kanály, přesvědčování k příchodu do 

organizace, jednání s potenciálními uchazeči, sběr informací od uchazečů - jejich poznávání, 

administrativní zajištění všech zmíněných činností. Nejde však jen o zajištění kvalifikované 

pracovní síly, ale i motivovaných, loajálních a zaujatých uchazečů, jejichž osobní zájmy se 

co nejvíce ztotožňují se zájmy organizace, což platí i pro hodnotový systém. Tento celý 

proces je zásadní pro tvorbu pracovní síly organizace a rozhoduje o tom, jaké pracovníky 

bude moci organizace využívat k naplnění svých záměrů. V podstatě jde o obsazení 

pracovních míst pracovníky s vhodnými předpoklady v potřebných oblastech pro 

vykonávanou činnost. 
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Koubek (2015) uvádí, že v tuzemských podmínkách využíváme pro získávání 

pracovníků termín nábor, i když řízení lidských zdrojů tyto pojmy odlišuje, protože nábor se 

skládá z vnější pracovní síly, přičemž moderní trendy v získávání se zaměřují hlavně na 

zdroje vnitřní - současní pracovníci. 

V procesu získávání potenciální pracovní síly je zásadní rozlišovat vnitřní a vnější 

podmínky, kdy vnitřní podmínky jsou závislé na nabízeném pracovním místě (povaha práce, 

místo v struktuře organizace, předpoklady a kompetence, pracovní podmínky, pracovní 

doba, organizace práce, místo výkonu činnosti) a konkrétní organizaci (prestiž, poloha, 

pověst, úspěšnost a účelnost, organizační klima a kultura, péče o zaměstnance). Vnější 

podmínky souvisí se situací na trhu práce a jejím vývojem, což znamená sociální, 

ekonomické a demografické podmínky, politickou situaci, platnou legislativu, 

technologický vývoj, sídelní podmínky. (Pospíšil, 2019) 

Správně nastavený informační tok a jeho obsah je značně důležitý, aby nedocházelo 

mezi organizací a uchazečem k nedorozumění vedoucímu k případné nespokojenosti jedné 

ze stran nebo brzkému odchodu uchazeče a tím rostoucím nákladům pro organizaci. Při 

hledání a získávání nové pracovní síly je nutné hledět i do budoucna, aby byly potenciální 

pracovníci stabilní a nedocházelo v organizaci k fluktuaci. V případě správně nastaveného 

informačního toku nedochází k nejasnostem, co se očekávání týče ani na jedné straně. 

(Koubek, 2015) 

Zdroje pracovní síly jsou místa, kde se vyhledávají a odkud se čerpají pracovníci pro 

zajištění činnosti organizace. Tyto zdroje se z pohledu organizace dělí na vnitřní a vnější. 

Vnitřní zdroje pracovní síly jsou tvořeny ze současných pracovníků, které máme k dispozici 

ihned z důvodu uspoření v rámci využití technologie (automatizace, robotizace,…), 

ukončení nějaké činnosti, povýšení/kariérní růst např. pro dostatek zkušeností, vlastní zájem 

pracovníků přejít na volné místo z osobního důvodu. Obsazování volných pracovních míst 

z vlastních zdrojů má výhody (šetření nákladů, znalost pracovníka, návratnost vloženého 

úsilí, motivace pracovníků) i nevýhody (boj o povýšení/růst může snižovat spokojenost a 

zhoršovat vztahy, omezuje přístup nových idejí přicházejících s novými lidmi). Vnější zdroje 

pracovní síly se nacházejí mimo organizaci a mezi nejvýznamnější se řadí nezaměstnaní lidé 

registrovaní na úřadu práce (volná pracovní síla), na školách – čerství absolventi nebo ještě 

studenti, u jiných zaměstnavatelů (např. přivedení vysoce kvalifikovaných pracovníků). 

K těmto hlavním externím zdrojům řadíme ještě seniory, matky na mateřské dovolené, 

studenty, zahraniční – agenturní pracovníky. Mezi výhody mimopodnikového hledání 
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pracovních sil se řadí větší výběr pracovníků, pokrytí místa potřebně kvalifikovaným 

pracovníkem, rychlejší uznání nově příchozího, nové nápady – inovace. Nevýhody získávání 

z vnějších zdrojů jsou růst fluktuace, nákladnost, zkušební lhůta, vyšší mzda/plat, stres, atd. 

(Toth, 2010) 

3.3.3 Výběr pracovníků 

Výběr pracovníků je proces směřující k rozpoznání, který z uchazečů, se kterým jsme 

jednali během získávání pracovníků a jež splnil naše kritéria, je s vysokou pravděpodobností 

ten nejlépe vyhovující požadavkům volného místa se zohledněním všech ostatních aspektů 

jeho fungování v organizaci (např. přispěje ke zdravému pracovnímu klimatu a dobrým 

vztahům na pracovišti, přinese nové nápady, zapadne do týmu a sžije se s organizační 

kulturou, bude schopen se přizpůsobit případným změnám, bude stabilním členem 

organizace). (Koubek, 2015) 

Při výběru se zjišťuje a zohledňuje nejen odborná znalost, ale i osobní předpoklady, 

flexibilita a dále platí, že se musí brát v potaz obecné principy v souladu se zákonem č. 

262/2006 Sb. Zákon ukládá rovné zacházení se všemi pracovníky a garantuje rovné 

podmínky pro uchazeče bez možnosti diskriminace (např. na základě pohlaví nebo věku, 

vyznání atd.). Se selekcí vhodného pracovníka jakožto činností strategické povahy se pojí 

proces tvorby pracovního místa. V tuzemsku je zaběhnutá praxe, že se pracovníci vybírají 

podle toho, do jaké míry nejvíce odpovídají požadavkům obsazované pracovní pozice. 

Avšak nesmí se opomínat, že výběr je činnost, kterou provádí organizace, ale i uchazeč si 

vybírá organizaci. (Toth, 2010) 

Výběr pracovníka není čistě objektivní proces, protože neexistuje metoda selekce 

pracovníků, která by byla vysoce spolehlivá a zaručovala výběr toho opravdu nejlepšího, de 

facto profesionála, odborníka, velmi zkušeného, který by byl bez výjimky schopen plnit 

požadované úkoly bez pochybení či potřeby pomoci. Proto se při volbě pracovníka přihlíží 

k organizačním kritériím, kritériím daného oddělení/úseku, tradičním kritériím (vlastnosti 

pracovníka, požadavky pracovního místa atp.) Výběr pracovníka je několika fázový proces 

skládající se z předvýběru, soupisu nejvhodnějších, testování, vyhodnocení dle úspěšnosti, 

celkového hodnocení až po konkrétní výběr, přijetí. Zmíněný proces, jeho kvalita, 

přiměřenost užívaných technik, přístup personalistů má zásadní vliv na to, s jakými 

pracovníky bude organizace moci fungovat. (Koubek, 2015) 

Výběr probíhá vlastními silami organizace (personalisté, personální manažeři) nebo 

za využití služeb agentur nebo tzv. head hunterů. Nastavení kritérií hodnocení uchazečů a 
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metod hodnocení je pro organizaci důležité, aby místo bylo vhodně obsazeno a přitom 

kritéria byla přiměřená a odpovídající požadavkům. Úspěšný výběr záleží i na schopnosti 

manažera vytěžit od uchazeče co nejvíce informací o něm ve všech formách – ústně, písemně 

– dokumenty, reference. (Pospíšil, 2019) 

3.3.4 Adaptace pracovníků 

Adaptace je zásadní proces, kdy se nově přijatému pracovníkovi dává najevo, že je 

pro organizaci cenným zdrojem a že jeho rozhodnutí k nástupu do organizace bylo 

správným. Molek (2019) mluví o tom, že je třeba se zaměřit na uvedení do organizace, do 

týmu, na pracovní pozici vč. zapracování, aby došlo k uspokojení jeho potřeb a mohl se stát 

stabilním článkem služby. Pro adaptaci může být zásadní tzv. zkušební období, kdy se v jeho 

průběhu a především na konci ukáže, zda proces adaptace dopadl úspěšně a pracovník je 

připraven a ochoten zůstat, cítí se motivován, je umístěn na správnou pozici odpovídající 

jeho kvalifikaci a má dostatek kompetencí, je uspokojen v rámci svých potřeb, je spokojen 

s klimatem a kulturou v organizaci a taktéž s odměňováním. 

Pro adaptaci může být zásadní tzv. zkušební období, kdy se v jeho průběhu a 

především na konci ukáže, zda proces adaptace dopadl úspěšně a pracovník je připraven a 

ochoten zůstat, cítí se motivován, je umístěn na správnou pozici odpovídající jeho kvalifikaci 

a má dostatek kompetencí, je uspokojen v rámci svých potřeb, je spokojen s klimatem a 

kulturou v organizaci a taktéž s odměňováním (Toth, 2010). 

Caha et al. (2017, s. 157) popisuje adaptaci jako přizpůsobování se pracovním a 

životním podmínkám. Smyslem adaptace v organizacích je rychlé zapojení nově přijatých 

pracovníků do pracovního prostředí a komplexní zajištění vysoké pracovní výkonnosti, 

sociálního začlenění, napojení na přiřazené úkoly a postupy jejich plnění. Jak bude adaptace 

probíhat, závisí individuálně na osobnosti každého člověka. 

Adaptace rovná se zaškolení pro výkon činnosti přiřazené pracovníkovi. Zaškolení 

je povinnou činností manažera, aby ji systematicky provedl, nebo tento proces delegoval na 

kompetentního podřízeného (např. vedoucího týmu) a provedli je ve dvou základních 

rovinách pracovní adaptace a sociální adaptace. Pracovní adaptace je proces vyrovnání 

osobních předpokladů s požadavky stanovenými organizací. Sociální adaptace dle Totha 

(2010) evokuje zapojení pracovníka do sociálních vztahů a pomáhá mu utvořit si sociální 

vazby v týmu, na oddělení a v rámci celé organizace. Obě formy adaptace jsou účelné, 

prolínají se a nelze je oddělovat. K úspěšné adaptaci vede zvládnutí obou rovin zapojení 

pracovníka do organizace. 
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Skupiny pracovníků, na které se adaptace zaměřuje, jsou nově příchozí pracovníci, 

vracející se pracovníci (např. po mateřské), pracovníci přesouvající se v rámci podniku 

(měnící pozici, oddělení), když jsou do organizace zaváděny inovace/nové pracovní nástroje. 

Při adaptaci se dle Koubka (2015) dodržuje jistý postup, aby byl proces systematický a 

efektivní, kdy se začíná seznámením se s organizací, její charakteristikou a školeními typu 

BOZP, pokračuje se seznámením pracovníka s místem výkonu činnosti, uvedením a 

zařazením do skupiny, týmu, oddělení. Následně přichází seznámení s provozem organizace 

(provádí se tzv. vstupní rotace – seznámení s činnostmi oddělení, týmů) a na konec samotné 

zapojení pracovníka do práce za pomoci dalších pracovníků a styčných osob. Závěrem jsou 

pracovníkovi předány, svěřeny pracovní pomůcky, nezbytná zařízení atd. 

3.3.5 Hodnocení pracovníků 

Hodnocení pracovníků je součástí řízení pracovního výkonu. Podle Cahy (2017) se 

proces hodnocení pracovníků zaměřuje na hodnocení pracovních výkonů a chování 

pracovníka, vztahy po dobu výkonu činnosti z pohledu dodržování standardů organizace a 

sociálních vztahů. Smyslem hodnocení je dosažení trvalého zvýšení pracovního výkonu na 

základě rozhovoru a rozboru pracovníkovy činnosti za uplynulé období (půl roku, rok,…) 

s cílem zlepšení jeho motivace a lepší optimalizace využití jeho schopností. 

Molek (2019) dodává, že hodnocení je jeden z klíčových prvků řízení, který 

umožňuje zvýšení pracovní výkonnosti, ale i lepší využití pracovníků k dosažení vytyčených 

cílů. Zaměstnavatel, tedy organizace tím získává informace o tom, jaké pracovníky má k 

dispozici a jak přispívají k naplňování cílů organizace. 

Hodnocení je dle Kociánové (2010) permanentní a komplexní proces, jehož 

pravidelnost vytváří motivační klima, umožňuje probírat vykonávanou činnost, plnění 

úkolů, tvoří prostor pro zlepšování se, realizuje opatření, otevírá prostor pro komunikaci, 

vede ke vzájemnému sídlení hodnot, kultury a v poslední řadě sděluje výsledky zjištěné na 

základě hodnocení. Právem pracovníka je vědět, jak na něj zaměstnavatel pohlíží, je 

spokojen s jeho prací, jež pro něj vykonává. 

Komplexně propracovaný systém hodnocení je dobrým nástrojem k získávání 

informací pro rozvoj kvalifikace a vzdělávání pracovníka, plánování jím vykonávané 

činnosti/kariéry, odměňování a motivace, konkurenceschopnosti. Formy hodnocení se 

rozlišují na dva typy, a to formální a neformální. Neformální hodnocení probíhá průběžně 

skrze nadřízeného během výkonu pracovní činnosti, proběhne vždy nárazově, je to součást 

běžného vztahu mezi nadřízeným a podřízeným, jako součást průběžné kontroly, dohledu 
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nad plněnými úkoly a způsoby chování. Neformální hodnocení není nikam zaznamenáváno. 

Formální hodnocení je standardizované, racionálně založené, systematické, založené na 

plánování, prováděné vždy za dané období. Je vždy zaznamenáváno v písemné podobě - 

dokumentace, která slouží jako personální podklad. Formální hodnocení může v případě 

potřeby organizace, problému, ukončení pracovní smlouvy proběhnout i příležitostně. 

(Koubek, 2015) 

Při hodnocení je vždy třeba si uvědomit jeho význam samotný, a dále toho, co nám 

má přinést. Například jde o ověření vhodnosti nastaveného procesu práce, hodnocení 

minulých výkonů pracovníka, jeho chování/postojů atp. Toth (2010) hovoří o tom, že 

efektivnost hodnocení se odvozuje od toho, jak je prováděno a je vždy dobré ho provádět na 

vstupu (přijímání pracovníka), při procesu (formálně a neformálně při výkonu práce), na 

výstupu (při ukončení pracovního poměru). Chybějící nebo nedostatečné hodnocení ze 

strany nadřízených může vést k nespokojenosti pracovníků, kterým chybí zpětná vazba, vidí 

nedostatky v pracovním postupu, což může vést až k odchodu ze zaměstnání. 

3.3.6 Odměňování pracovníků 

Každý člověk, který je zaměstnaný, za vykonanou práci dostává od svého 

zaměstnavatele nějakou odměnu v různých podobách. Tyto odměny se rozlišují na tři hlavní 

části, a to finanční – peněžní odměna (mzda – plat, stravenky, další finanční příspěvky), 

naturální – nefinanční odměna, ostatní odměny plynoucí z pracovní pozice nebo pracovního 

prostředí. Každá organizace by měla mít nastavenou strategii odměňování svých 

zaměstnanců a ti by s ní měli být dobře srozumění, protože je značně ovlivňuje. Zásady a 

způsoby odměňování jsou schvalovány vrcholovým managementem, nebo jsou v sociálních 

službách nastaveny tabulkově. Nezřídka je pro pracovníky významné, když se alespoň 

částečně mohou na nastavení odměňování spolupodílet. Odměňování by se mělo řídit 

základními principy spravedlivostí, efektivností, transparentností, podle přínosu pracovníka, 

odměňování každého, poskytování benefitů, rozumná míra pružnosti odměn, 

konkurenceschopnost. (Armstrong a Taylor, 2015) 

Soudobé odměňování nezahrnuje jen běžné známé prvky jako peníze, naturálie, 

benefity, ale i povýšení, lepší vybavení kanceláře, firemní automobil, telefon atd. Mezi 

odměny se nově řadí i vzdělávání v rámci organizace, taktéž práce z domova. Odměnou pro 

pracovníka může být spokojenost, se kterou z práce chodí, společenské uznání jeho práce, 

pocit užitečnosti, dosahování osobních pracovních cílů a cílů organizace, kdy všechno 
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zmíněné patří do skupiny vnitřních odměn souvisejících s potřebami pracovníka, jak uvádějí 

Koubek (2015) a Pospíšil (2019). 

Matoušek (2008) konstatuje, že odměňování nesporně souvisí s motivací, protože jde 

o nejvíce efektivní nástroj motivace. Když není odměna motivující, není pracovní výkon tak 

efektivní a může docházet k fluktuaci pracovníků. Motivující složkou odměny je nejen její 

výše, ale i podobnost s odměnami v podobných organizacích. Principy odměňování musí 

být jasné, srozumitelné a pracovníkům dostupné a především spravedlivé, pružně reagující 

na změny vnější mimo organizaci a vnitřní související s výkony pracovníků. 

Odměna ve formě platu je forma peněžitého plnění poskytovaná zaměstnancům za 

práci od zaměstnavatele, kdy se jedná o zaměstnance státního aparátu, samosprávních celků, 

příspěvkové organizace, školské právní subjekty, státní fondy. Ostatní zaměstnanci pracující 

u jiných než zmíněných zaměstnavatelů dostávají za svou práci mzdu. Plat se odvíjí od 

náročnosti, odpovědnosti, pracovních podmínek, výkonnosti a pracovních výsledků. 

Zaměstnanci musejí na stejné pozici nebo za práci podobné hodnoty dostávat stejný plat, jak 

říká zákon. Výše platu je stanovena zařazením pracovníka do platového tarifu, který se 

skládá z platové třídy a stupně. (Toth, 2010) 

Odměňování je vnímáno rozdílně u mladých a starších pracovníků, kdy pro každou 

z věkových skupin hrají významnou roli jiné odměny. Pro mladší pracovníky jsou důležité 

kromě financí i odměny ve formě zajímavé náplně práce, kvalitního pracovního zázemí, 

firemní kultury, klimatu na pracovišti, rozmanitost úkolů, flexibilita. (Horváthová, Bláha, 

Čopíková, 2016) 

3.3.7 Motivace pracovníků 

Armstrong a Taylor (2015) označují motivaci za hnací sílu, která aktivuje chování, 

dává mu směr a udržuje ho. Pracovníci a potažmo celé organizace dosahují vysokých 

výkonů, pokud funguje dobrá motivace lidí, kteří vydávají své pracovní úsilí dobrovolně a 

více, než je od nich očekáváno. Motivace se u lidí projevuje v případě očekávání, kdy určité 

jednání nejspíše povede k dosažení cíle a s tím spojeným získáním odměny, která uspokojí 

jejich potřeby. V případě, že jsou lidé vhodně motivováni, vykazují pozitivní chování a jsou 

ochotni udělat i více, než by museli. Lidé jsou obecně motivování sami od sebe, což je 

nejlepší možnost, ale dodatečná motivace ve formě vykonávané práce, dobrého vedení, 

různých odměn, ji ještě posiluje a rozvíjí lidský potenciál k dosahování lepších výsledků. 

Každý člověk má osobnostní charakteristiky, které určují nebo podmiňují, v jaké 

míře, jakým způsobem a jak často se bude při jednání uplatňovat motivační síla. Mezi 
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motivační síly počítáme potřeby, zájmy, hodnoty a postoje, které se stále vyvíjí a proměňují. 

Pokud nejsou motivační síly naplněny nebo uspokojeny, dochází k frustraci, čili nemožnosti 

provést motivované činnosti. U pracovníků je důležitá hlavně pracovní motivace spojená 

s pracovní pozicí a vykonávanou činností, která vyjadřuje jejich přístup k práci jako celku, 

přiděleným úkolům a ochotu je vykonat. Toth (2010) hovoří o tom, že motivace může mít 

pozitivní nebo negativní podobu a tím směřuje k efektivnímu splnění úkolu nebo jeho 

nesplnění, „odfláknutí“.  

Podle Molka (2019) je motivace souborem faktorů majících vliv na lidi, aby něco 

vykonali. Organizace by měla být schopna nabídnout prostředí, ve kterém je možné za 

pomocí odměn, naplňující práce, příležitostí ke vzdělání atp., dosáhnout co nejvyšší míry 

motivace. Pracovní motivaci lze rozdělovat podle toho, jaké podněty ji vyvolávají, a proto 

hovoříme o vnější a vnitřní motivaci. 

Vnitřní motivace se skrývá v nitru člověka, kdy on sám sebe motivuje, když 

vykonává činnost, která uspokojuje jeho potřeby nebo dle očekávání vede k naplnění jeho 

cílů. Tato motivace se projevuje v případě, že pracovníci mají pocit, že jimi prováděná práce 

je důležitá, rozmanitá, podnětná a mají při ní dostatek prostoru pro samostatnou práci, 

autonomii, prostor pro osobní rozvoj atd. (Armstrong a Taylor, 2015) 

 Při tvorbě pracovního místa je důležité, aby podněcovalo vnitřní motivaci, bez 

ohledu na typ organizace. Vnější motivací můžeme rozumět činnosti, které podniká 

management organizace, aby lidi motivoval, kdy sem patří odměňování (zvýšení mzdy, 

finanční odměna, povýšení), tresty (disciplinární řízení, kritika atp.). Pravděpodobněji větší 

vliv na pracovníka mají vnitřní motivace, které mu nejsou vnucovány z vnějšku. 

Nefunkčním modelem vedoucím k demotivaci je metoda „cukru a biče“. Motivace stejně 

jako ostatní složky mající vliv na pracovníky by měla být strategická a jistým způsobem i 

přirozeně se vyvíjející. (Caha et al., 2017) 

3.3.8 Péče o pracovníky 

O pracovníky, jako nejdůležitější zdroj, kterým organizace disponují a především 

pokud pak jde o vysoce kvalifikované jedince, se musí pečovat a to nejen ve smyslu 

vyplácení platů/mezd, ale i ve smyslu dalších záležitostí spojených s péčí jako je pracovní 

režim, pracovní doba, pracovní prostředí, BOZP, rozvoj a vzdělávání, služby poskytované 

na pracovišti (jídelna, kuchyňka s kávovarem, odpočinková zóna atd.), další služby 

poskytované pracovníkům a jejich rodinám (slevy na produkty, služby, naturální odměny) 

atd. K udržení, spokojenosti, cenění si zaměstnavatele a vysokému pracovnímu nasazení 



 

49 

 

vede i dobře nastavená péče o pracovníky. Péče se musí neustále rozvíjet a zkvalitňovat 

vzhledem k měnícím se potřebám a změnám ve společnosti. V současnosti neexistuje 

univerzální definice péče o zaměstnance, existují různá pojetí napříč státy. (Koubek, 2015) 

Pracovní podmínky a jejich nastavení ovlivňují úroveň péče o pracovníky, protože 

čím lépe jsou nastaveny, úměrně tomu je lepší i péče o zaměstnance. Řada z podmínek je 

uzákoněna (Zákon č. 262/2006 Sb., § 224-247 – Péče o zaměstnance), aby pracovníci měli 

stejné výchozí podmínky, nezacházelo se s nimi nekalými způsoby. Mezi uzákoněné 

podmínky patří pracovní doba, doba odpočinku, BOZP, pracovní překážky, péče o 

zaměstnance. Z toho vyplývá dle Kociánové (2010), že péče o pracovníky se dělí na 

povinnou (daná zákony, předpisy, kolektivními smlouvami nad úrovní organizace), smluvní 

(stanovená kolektivními smlouvami na úrovní organizace), dobrovolnou (vychází 

z personální politiky, je součástí konkurenčního boje, výhodnější pozice na trhu práce). 

Péče se taktéž řídí zájmy a z nich plynoucími cíli na celospolečenské, individuální, 

organizační úrovni. Celospolečenské zájmy a cíle se vztahují k občanským právům, rozvoje 

člověka v oblasti zdraví a sociální sféry, sledují stabilitu a smír ve společnosti. Individuální 

zájmy a cíle sledují potřeby a jejich uspokojování skrze a díky vykonávané práci. 

Organizační cíle a zájmy se týkají zaměstnavatele a toho, jak si zabezpečuje pracovní sílu, 

její rozvoj, motivaci k výkonu, stabilizuje zájmy pracovníků, má přívětivou organizační 

kulturu a pracovní klima. (Koubek 2015) 

Péče o pracovníky může být připodobňována odměňování, protože i forma kvalitní 

péče je pro pracovníky odměnou mimo podmínky stanovené zákonem. V personální práci 

jde společně s odměňováním o oblast, kterou pracovníci aktuální i potenciální hodnotí 

vzhledem ke konkurenci, jak uvádí Pospíšil (2019). V oblasti péče se v tuzemsku i zahraničí 

angažují i odbory, které na zaměstnavatele vyvíjí tlak tak, aby docházelo ke zlepšování 

pracovních podmínek a péče. Optimální a kvalitní nastavení péče a pracovních podmínek 

vede k zajištění personální stability v organizaci a snižuje fluktuaci.  
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4 Fluktuace pracovníků 

Fluktuace jako slovo pocházející z latiny a může se vykládat různě, jako například 

„houpání se“ nebo „pohyb“. Pojem je využíván převážně v přírodních vědách a postupem 

času byl přejat i do oblasti lidských zdrojů a jeho managementu. Tuzemská i zahraniční 

literatura se k pojmu staví různě a v podstatě říká, že se jedná o obrat pracovníků v organizaci 

a firmě, kdy ze subjektivních důvodů opouští pracovní místo bez ohledu na to, zda bude 

jejich místo obsazeno, kontinuálně navázáno na jejich práci. Armstrong a Taylor (2015) 

fluktuaci rozdělují základně na dobrovolnou a nedobrovolnou, kdy u dobrovolné je 

realizátorem zaměstnanec a u nedobrovolné zaměstnavatel, i když zaměstnanci sami by 

setrvali. 

Dále pak dělíme fluktuaci na přirozenou, v rámci organizace a pryč (ven) z 

organizace. Přirozená fluktuace znamená jednak odchod pracovníka do důchodu, jeho 

mateřství, rodičovství, či smrt. Fluktuace v rámci organizace poukazuje na povýšení, změnu 

pracovní pozice, přemístění v rámci organizace do jiné části, pobočky atd. Fluktuace pryč 

z organizace reflektuje odchody pracovníků, které nastávají z důvodu podání výpovědi ze 

strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, kdy zaměstnanec následně nastupuje do jiné 

organizace. (Caha el al. 2017, Vnoučková 2013, Reiss 2014) 

Nezřídka se s pojmem fluktuace setkáváme jako s něčím negativním, hodnotou 

reflektující negativní faktor pohybu zajišťující personální nestabilitu a pojící se s kontinuitou 

kvality poskytované služby a návazností znalostí v organizaci. Pracovníci, kteří organizaci 

opouštějí, si dle Armstronga (2007) odnášejí spolu nejen znalosti a lidský kapitál ke 

konkurenci, ale ke konci svého působení v organizaci již nepracují plně efektivně a stojí 

organizaci čas a peníze. 

 Z těchto důvodů se dnes organizace snaží procento fluktuace svých zaměstnanců 

udržet na co nejnižší možné úrovni, či v přijatelných mezích, aby neskončily jako 

„průtokový ohřívač pracovní síly“. Avšak i přesto, že se fluktuace jeví jako negativní faktor, 

přináší řadu pozitivních prvků, bez kterých by organizace mohla stagnovat, nerozvíjela by 

se. (Armstrong, 2007) 

Negativní faktory fluktuace lze shrnout dle Vnoučkové (2013, s. 13) následovně:  

 Ztráta kvalifikované pracovní síly 

 Možná ztráta zákazníků (klientů) 

 Případná ztráta obchodního tajemství, citlivých informací, konkur. výhody 

 Dočasná ztráta kvality péče o zákazníky/klienty  
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 Odliv dodavatelů, ztráta důvěryhodnosti 

 Růst nákladů na udržení provozu bez pracovníka, spojený s udržením procesů  

 Nárůst pracovní zátěže stávajících pracovníků, jejich přetížení 

 Náklady a čas vydané na hledání a adaptaci nového zaměstnance 

 Znevýhodněná pozice potenciálního zaměstnavatele 

Výhodou nebo pozitivní stránkou fluktuace (řízené) jsou dle Vnoučkové (2013, s. 

14) následující prvky:  

 Příliv nové pracovní síly, inovací, nápadů do organizace 

 Představuje objektivní a hodnotící ukazatel pro fungování personální politiky 

v organizaci, jejích částech 

 Přispívá ke stabilizaci produktivního personálu  

 Na vnitřním trhu práce utváří nové příležitosti k postupu, rozvoji, aktivizuje méně 

produktivní pracovníky k postupu a vyšší efektivitě 

 Rozbíjí stagnaci a stereotypy zaběhlé v organizaci 

Míra fluktuace slouží i jako faktor indikující jestli manažer využívá vhodný přístup, 

zda je jeho tým dobře sestaven, je vhodně nastaveno odměňování, hodnocení a také jak 

manažer s pracovníky komunikuje, zachází. 

S fluktuací se přímo prolíná pojem retence, znamenající míru stability zaměstnanců 

v organizaci, tedy jakou má organizace snahu udržet si stabilní stav svých zaměstnanců a 

tím i pokračující kladný vývoj a zachování si znalostí. Nástrojem k zajištění retence 

zaměstnanců by měl být především výstupní pohovor, u kterého je však třeba zvažovat 

validitu zjištěných informací, protože ne vždy zaměstnanec sdělí skutečné důvody. 

Informace získané z výstupních pohovorů se pak analyzují a využívají k lepší podpoře 

stávajících a budoucích zaměstnanců (Hudson, 2017). Mezi retenční strategie mohou patřit 

také rozhovory mezi vedoucími pracovníky/manažery provedené vždy dvakrát, např. při 

hodnocení projektů, kontroly naplňování osobních cílů atd. 

Odpovědnost za fluktuaci může být přenášena na vedoucí/liniové manažery, kteří 

mohou být následně odměňováni za udržení zaměstnanců a stabilitu týmu. Vedoucí a 

manažeři k tomu však musí být řádně vyškoleni, vzděláni, aby byli schopni pružně reagovat 

na možné změny, protože oni své podřízené znají nejlépe. Organizace se často zaměřují při 

stabilizaci na zvyšování finančních odměn a benefitů namísto kvalitního vedení ze strany 
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svých vedoucích pracovníků, protože oni jsou často klíčem k udržení stávajících a získávání 

nových zaměstnanců. (Vnoučková, 2013) 

4.1 Příčiny fluktuace 

Když se zaměříme na příčiny fluktuace, tak jejich spektrum může být velice široké a 

jsou jimi peníze (plat, mzda), přátelství – pracovní prostředí, pracovní výsledky, prostor pro 

seberealizaci, odbornost. Zjištění příčin fluktuace je nutné pro její zamezení a zajištění 

personální stability v organizaci. Podle Bělohlávka (2008) jde o ztrátu vnitřní motivace 

k práci v dané organizaci. Pracovník se snaží uspokojovat své vyšší potřeby (Maslowova 

pyramida potřeb) a pokud k tomu nedochází, postupně klesá uspokojování potřeb na nižším 

stupni.  

Brahman (2009) a Vnoučková (2013) podotýkají, že pracovníci často při odcházení 

uvádějí jako hlavní důvod peníze, avšak většinou tomu tak není a skutečnost nechtějí sdělit, 

nebo si ji nemusí sami dobře uvědomovat. Příčiny fluktuace tak lze z hlediska důvodů 

rozdělit na dvě skupiny, zjevné a skryté. Manažeři často neznají míru fluktuace ani její 

příčiny, o které se nepříliš zajímají, protože chybí výstupní pohovor. Na příčiny je třeba 

nahlížet z individuálního a kolektivního hlediska, jelikož když dochází k menší míře 

fluktuace, jsou příčiny spíše individuálního rázu. Pokud ale dochází k vyšší míře fluktuace, 

je třeba hledat příčiny jak u zaměstnanců, tak i v organizaci jako systému.  

Příčiny fluktuace lze rozdělit dle uváděných důvodů například následovně 

(Vnoučková 2013, Brahman 2009): 

 Nenaplněná očekávání zaměstnanců ve vztahu k tomu, co bylo zaměstnancům 

nabízeno, slíbeno a tím, jak se věci ve skutečnosti mají, co organizace skutečně 

nabízí, jaká je realita každodenní práce. Očekávání zájemců o práci jsou často vysoká 

a mohou se rozcházet s realitou v organizaci. Dochází zde k nesouladu mezi 

pracovníkem a jeho místem. Armstrong a Taylor (2015) dodávají, že je důležité si 

hned na začátku vyjasnit očekávání obou stran, uzavřít psychologickou smlouvu tzv. 

nevyřčených očekávání a povinností. Tato smlouva však neobsahuje jen očekávání 

od práce samotné, ale i chování. Stav psychologické smlouvy lze sledovat 

průzkumem spokojenosti mezi zaměstnanci, kdy je buď vše v pořádku, nebo musí 

dojít k souladu s očekáváními. V oblasti sociálních služeb sem můžeme zařadit 

například syndrom vyhoření. 

 Pracovní klima a kultura značí skupinu hodnot a norem, kteří pracovníci organizace 

sdílí a které šíří mezi nové pracovníky. Můžeme sem zařadit i způsob, jak je se 
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zaměstnanci zacházeno (např. jako se stroji), jak je jim nasloucháno a postaráno o ně 

z hlediska výbavy, pracovních potřeb a pomůcek. V organizaci vždy nalezneme dva 

typy kultury, viditelnou a neviditelnou. Viditelná znamená, jak se lidé chovají, mluví, 

oblékají, atd. Neviditelná značí pracovní klima, jak lidé smýšlí, jak probíhají procesy 

na pracovišti v souladu s normami, firemní politikou, kodexy. Ti, kteří zapadnou do 

kultury a klimatu, jsou se svojí prací více spokojeni a lépe se adaptují na změny. 

Silná skupina pracovníků/tým se sdílenými hodnotami a přívětivým pracovním 

klimatem lépe překonává problémy a změny, je stabilnější. Do kultury a klimatu také 

spadají styly manažerského vedení. Horváthová a kol. (2016) dodávají, že se kvalita 

vedení ze strany vedoucích pracovníků odráží do efektivnosti práce podřízených a 

jejich spokojenosti. 

 Pracovní vztahy a komunikační problémy znamenají nesoulad mezi pracovníky, 

neschopnost adaptovat se na firemní kulturu a s tím spojené problémy v komunikaci. 

Komunikace musí být vždy transparentní, otevřená, vstřícná a upřímná. Vedení musí 

pracovníkům naslouchat, dovolovat jim vyjádřit své pocity a názory, realizovat jejich 

případné nápady a tím upevňovat spokojenost zaměstnanců. Kvalita vztahů na 

pracovišti upevňuje setrvání pracovníků v organizaci, a to i v době, kdy se mohou 

vyskytovat jiné problémy. Dobré vztahy je třeba posilovat různými akcemi typu 

teambuilding, firemní snídaně a jiné akce pro zaměstnance. Tyto akce poskytují pro 

vedení možnost nahlédnout do vztahů mezi jejich podřízenými, lépe je pochopit a 

eliminovat případné potíže, či je efektivně řešit. 

 Odměňování zaostávající za očekáváním neznamená pouze nedostatečné finanční 

ohodnocení, ale také nefinanční prvky jako třeba povýšení, uznání – pochvala, 

benefity, vzdělávání, které se nevážou na pracovní výkon pracovníka. Odměna však 

může spočívat i v tom, že je pracovníkovi přiděleno lepší vybavení, zařízení, 

prostředí (kancelář), více pracovního volna. Když jsou zaměstnanci odměňováni, je 

třeba dávat zvýšenou pozornost na spravedlnost, protože zaměstnanci si mezi sebou 

nezřídka sdílí informace o výši jejich finanční odměny a všech možných benefitech. 

V případě spravedlivě nastavených hodnot dochází ke spokojenosti s výkonem u 

pracovníka samotného, může se účastnit firemních aktivit a případně projektů. 

Spokojenost pracovníků jak s prací, tak pracovním prostředím může vést v případě 

oslovení od konkurence k jejímu odmítnutí. Finanční výše odměny by se měla odvíjet 

od zkušeností, vzdělání, náročnosti práce, ochotou pracovníka. 
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Buckley, Halbesleben, Wheeler (2014) uvádí, že nerovnováha mezi prací a osobním 

životem je ukazatelem toho, že v životě člověka dochází k nejistotě, kdy člověk řeší krom 

práce například nedostatek příjmů, který hledá jinde mimo pracovní dobu. Práce obecně je 

v životě každého člověka bezesporu stabilizující faktor. S tím se pojí pro zaměstnance 

důležitá jistota práce – spolehnutí se na práci, kterou mají a pokud tuto jistotu začnou 

z nějakého důvodu ztrácet, dochází k nesouladu. Pokud je jistota ohrožena například 

restrukturalizací, může zaměstnanec pravděpodobně odejít z vlastního rozhodnutí, aniž by 

se ho tento proces musel dotknout. 

Stabilita v organizaci z hlediska důvěry zaměstnanců ve vedení a nedostatečná zpětná 

vazba a komunikace. Chybějící nebo neexistující zpětná vazba při výkonu práce za určité 

období nebo za splněný úkol, projekt může dedikovat nespokojenost s prací manažera. Na 

druhou stranu příliš časté a kritické hodnocení může vést ke stejnému problému. Tento faktor 

se pojí i s uznáním, kdy zaměstnancům může chybět pocit pochvaly za odvedenou práci a 

pocit opomnění jejich úlohy pro organizaci. Nespokojenost manažerů lze spojovat i 

s nereálnými představami a cíli manažerů/vedení, které nejsou podřízení schopni plnit. 

Vedení může pouze sledovat vlastní zájmy a být k zaměstnancům nedůvěřivé, 

nekomunikativní, brát je pouze jako prostředek k dosažení zisku, profitu. (Horváthová a kol, 

2017) 

Příčin fluktuace může být celá široká paleta od individuálních po skupinové, dle 

nejvyššího dosaženého vzdělání, pracovní kvalifikace. Právě zmíněná kvalifikace 

pracovníků má značný vliv na fluktuaci a dělí se na fluktuaci u méně kvalifikovaných 

zaměstnanců, kvalifikovaných zaměstnanců, a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, jak 

uvádí Bednář (2017) níže:  

 Méně kvalifikovaní zaměstnanci odchází nejčastěji z důvodu nespokojenosti s výší 

finančního ohodnocení, nepříznivého klimatu na pracovišti z hlediska vztahů, pocitu 

nedůležitosti vykonávané práce. 

 Kvalifikovaní zaměstnanci se rozmýšlejí nejčastěji pro odchod z organizace 

z důvodů, jako jsou špatné pracovní klima z hlediska pracovních vztahů, pocit 

nevýznamnosti a pro ně postrádající smysl vykonávané práce. 

 Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci se rozhodnou pro změnu nejčastěji z důvodů 

limitů v oblasti kariérního růstu, malým možnostem seberealizace, nedocenění, 

přetažením ze strany konkurence z hlediska lepších benefitů. 
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Organizace samotné mohou příčiny fluktuace víceméně ovlivňovat. Některé faktory 

mimo organizaci, jako jsou například specifika na místním trhu, situace a příležitosti 

v daném odvětví nemůže příliš sama ovlivnit. Dále zde máme faktory přímo v organizaci, 

jako je odměňování, pracovní prostředí a klima, komunikace atd., které může organizace 

sama ovlivnit. V poslední řadě jsou zde individuální faktory každého pracovníka jako věk, 

rodinný stav, psychika, pohlaví, které organizace nemůže ovlivnit. (Bednář 2017)  

4.2 Důsledky fluktuace 

Důsledky fluktuace mohou být stejně diverzifikované jako její příčiny a dotýkat se 

více oblastí organizace a prostoru mimo ni. Důsledky fluktuace pro organizaci nemusí 

znamenat velké negativum, ale právě naopak. Fluktuace je tedy i z hlediska důsledků vhodná 

a nevhodná. Vhodná fluktuace se pojí s odchodem pracovníků s nízkou efektivitou práce a 

organizaci to může přinést prospěch z více stran. Nevhodná fluktuace pak přináší více 

negativního a organizace tak přichází o obtížně nahraditelné pracovníky s vysokou 

efektivitou práce, řadou zkušeností a know-how Přesto, že zde jsou jistá pozitiva, negativní 

stránka převládá a stejně je tomu i u fluktuace obecně a jejího vnímání. (Hirschfeld, 2006)  

Pozitivní vliv pro organizaci to přináší ve smyslu změny zavedených stereotypů, 

vyvedení ze zajetých kolejí i co se vztahů týče, příležitost k rozvoji a realizaci se stávajících 

zaměstnanců, příchod nového a inovativního lidského kapitálu, ukazatel kvality práce 

manažerů s podřízenými. Negativní vliv pro organizaci je možnost poškození image, ztráta 

znalostí, vyčerpání stávajících pracovníků, změna v identitě týmu, ztráta výkonu. 

(Armstrong a Taylor, 2015) 

4.3 Personální stabilizace 

Zajištění optimálních podmínek, ve kterých nedochází k odchodu pracovníků, je pro 

podnik zásadní, protože v případě fluktuace dochází k dopadům na fungování a hospodaření 

organizace. Udržení pracovníků, především těch „nedostatečných“, kvalitních a 

talentovaných lidí vyžaduje vynaložení značného úsilí, které je často až na hraně možností 

organizace. Dlouhodobý úspěch organizace a její personální stabilita souvisí se schopnostmi, 

znalostmi a pracovním nasazením pracovníků organizace. Tyto faktory jsou ovlivněny 

kvalitou personálního řízení, hlavně co se vzbuzení zájmu o práci v organizaci týče, výběrem 

vhodných uchazečů, efektivním a kvalitním procesem adaptace, pracovními podmínkami, 

péčí o pracovníka, možnostmi rozvoje a stimulací pracovního výkonu. (Armstrong a Taylor 

2015, Toth 2010) 
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V rámci stabilizace pracovníků se vytváří plán stabilizace, jehož cílem je snížení 

fluktuace tak, aby se snižovaly personální náklady a nedocházelo k poklesu produktivity. Na 

fluktuaci má pozitivní vliv spokojenost pracovníků, možnost rozvoje, uznání, styl vedení 

atd. V plánu stabilizace se pracuje s opatřeními reagujícími na příčiny fluktuace, jako jsou 

průzkumy mezi pracovníky, hodnotící rozhovory, pracovní motivace. Organizace musí na 

základě zjištěných dat věnovat pozornost metodám výběru pracovníků, kontrolovat 

pracovníky při činnosti ve smyslu dostatku práce a jejího optimálního rozvržení, 

optimalizovat výši mezd/platů dle pozic, školit zaměstnance, povyšovat, vhodně nastavit 

adaptační proces atd. Organizace z oblasti sociálních služeb se pak skrze supervize musí 

nejvíce zaměřovat na syndrom vyhoření. Cílem plánu stabilizace je ve stanoveném časovém 

období dosáhnout nižší hodnoty odcházení pracovníků a stabilizovat si tak personální 

základnu. (Caha et al., 2017) 

Opatření proti odchodům pracovníků závisí na shromážděných informacích 

organizace vycházejících z analýz (rozhovory, průzkumy). Základní využívaná opatření jsou 

zvyšování pracovní motivace, změny v systému odměňování, změny v systému hodnocení 

a výsledků, změny provedené ke zlepšení pracovního prostředí, změny v úkolech na 

jednotlivých pozicích, změny v odpovědnosti pracovníků, inovace pracovních postupů, 

zvýšení účasti pracovníka na řízení podniku, zlepšení vzdělávacího systému, optimalizace 

informačních kanálů, změny v systému péče o zaměstnance, úprava pracovních podmínek, 

úprava řízení lidských zdrojů, upevňování vazeb na pracovišti. Organizace musí být 

zaměstnavatelem, pro kterého lidé chtějí pracovat, umí si správně vybrat pracovníky a dát 

jim dobrou startovní pozici („pocit kvalitního startu“), umí vést své pracovníky a dodržuje 

své závazky vůči nim. Obecně však nelze uvést žádný spolehlivý návod/postup, jak si zajistit 

stabilitu chtěných pracovníků, kdy záleží také na profesních specifikách. Možnosti 

organizace, jak zajišťovat personální stabilitu a její plánování jsou závislé i na schopnostech 

odpovědných manažerů, personalistů a finančních možnostech. (Kociánová, 2010) 
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5 Výzkumné šetření  

5.1 Cíl výzkumu 

Záměrem kvalitativního výzkumu na téma zajišťování personální stability 

v domovech pro seniory je analýza a popis toho, jak tyto zařízení ovlivňují svou personální 

stabilitu v případě sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. To znamená 

mapování příčin fluktuace, metod a nástrojů získávání a udržování pracovníků, tedy všech 

forem péče o zaměstnance v organizaci, které realizuje vedení. V rámci mapování fluktuace 

je cílem i zjištění, jak s ní organizace pracuje, aby zajistila personální stabilitu. Dílčím cílem 

práce je zjistit, jakou optikou se na personální otázky dívá zřizovatel a zda v tomto smyslu 

nějak koná, spolupracuje s vedením zařízení, jaké podmínky pro jeho vedoucí pracovníky 

vytváří. Zjištěné výsledky budou diskutovány v rámci dostupné tuzemské a zahraniční 

literatury. 

Cílem kvalitativní analýzy a případové studie není závěry práce generalizovat na 

celou populaci, ale přinést přesvědčivé a jasné důkazy o existenci jevu a jeho struktuře 

(Švaříček a Šeďová, 2007). 

5.2 Výzkumný problém a otázky  

Na základě provedené rešerše dostupných tuzemských a zahraničních zdrojů bylo 

zjištěno, že na téma zajišťování personální stability v domovech pro seniory nebo jiných 

sociálních službách bylo realizováno velmi málo výzkumů. Existují různé tuzemské 

dokumenty neodborného charakteru, které se zabývají popisem personálního zajištění v 

různých sociálních zařízení jako například Model sociální služby Domov pro seniory 

Moravskoslezského kraje apod. Co se výzkumů týče, na odborné úrovni nejsou k dohledání 

téměř žádná realizovaná výzkumná šetření na toto téma, kromě výzkumu na téma Řízení 

lidských zdrojů v organizacích sociální práce (Filipczyková, 2015). K dispozici je pouze 

několik málo závěrečných prací zabývajících se tématem personální stability a zjišťování 

příčin fluktuace v různých sociálních službách. V rámci tuzemské literatury jsou k dispozici 

spíše odborné studijní opory jako Rozvoj a řízení lidských zdrojů v sociální práci (Pospíšil 

2019) a Řízení organizací sociální práce (Molek, 2019). K dispozici jsou i odborné 

dokumenty jako Role sociálního pracovníka (2020) vytvořené Asociací poskytovatelů 

sociálních služeb ČR. Zmíněné studijní opory a dokument přináší pohled na problematiku z 

různých úhlů a optikami různých aktérů (SP, management atd.). Jejich záměrem je přenesení 

a popis problematiky managementu a řízení lidských zdrojů do sociální oblasti a totéž platí 
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o roli a fungování manažera. Konkrétně se pak také zabývají tím, co má pověřený personální 

pracovník dělat a kdo se jím v sociálních službách často stává, protože prostředky na 

samostatnou funkci personalisty/personálního útvaru nejsou. Zahraniční literatura pak 

přináší pohledy na fungování personálního řízení v různých sociálních službách, ale bez 

možnosti spojení informací s tuzemskou situací. 

Výzkumné otázky (dále jen VO) a vedlejší výzkumné otázky (dále jen VVO): 

VO1: Jakým způsobem vedení organizace zajišťuje personální stabilitu v zařízení?  

VVO1: Jak závažný problém představuje fluktuace pro zařízení? 

VVO2: Jaké jsou příčiny fluktuace u pracovníků v sociálních službách v zařízení? 

VVO3: Jaké nástroje a opatření jsou využívány k pozitivnímu ovlivnění fluktuace v 

zařízení? 

VVO4: Jaká úskalí se vyskytují při zajišťování personální stability v zařízení? 

VVO5: Jak s problematikou personální nestability pracuje vedení/zřizovatel DS? 

VVO6: Kdo je v organizaci zodpovědný za personální otázky a proč právě on/ona? 

5.3 Metoda výzkumu 

Pro účely diplomové práce byly užity kvalitativní formy výzkumu. Volba 

kvalitativních metod byla podmíněna tématem práce a možnostmi, jež tato pružná metoda 

výzkumu nabízí. Konkrétně jde o možnost sběru detailních informací o zkoumaných jevech. 

Švaříček a Šeďová (2014, s. 17) definují kvalitativní výzkum jako: „Proces zkoumání jevů 

a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na 

hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu.“ Smyslem 

kvalitativního výzkumu je prostřednictvím různých postupů a metod pochopit a odkrýt 

zkoumanou problematiku, podobně jako u detektivní práce. Následně na to navazuje 

interpretace zjištěných skutečností, tedy to, jak respondenti utváří sociální realitu, jak ji 

chápou a jak o ní přemýšlí (Švaříček a Šeďová 2007, s. 18). 

Výzkumník v rámci kvalitativního výzkumu pracuje přímo v terénu, kde vyhledává 

informace, které ho povedou k možným odpovědím na jeho výzkumné otázky a pomohou 

mu utvořit závěry o zkoumané problematice. Výzkumník se seznamuje s lidmi a pracuje 

s nabídkou jejich znalostí, kdy pak získané informace průběžně zpracovává, ověřuje a 

analyzuje po delší časový úsek, kdy závěrem vše interpretuje skrze výslednou zprávu. 

(Hendl, 2016) 

Jako výzkumný design byla využita případová studie, v rámci které se detailně 

zkoumá jeden nebo několik více případů. Případová studie jako základní a klasická forma 
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kvalitativního výzkumu umožňuje zachycení složitostí, popis vztahů a zařazení do širšího 

kontextu a souvislostí.  Případová studie je definována Yinem (1994, s. 13) jako: „empirické 

dotazování, které zkoumá současný fenomén v rámci jeho kontextu reálného života, kdy 

hranice mezi fenoménem a kontextem nejsou jasně evidentní a kde je použito více zdrojů a 

důkazů.“  

Případová studie byla zvolena, protože umožňuje dostat se do nitra zkoumané 

problematiky, zkoumat jeden nebo několik případů a lépe jim porozumět (Švaříček a Šeďová 

2014, s. 96-97). V této práci jde o zkoumání více případů (organizací) a jde tedy o 

vícenásobnou případovou studii. V rámci proveditelnosti případové studie bylo třeba 

sesbírat data pomocí rozhovorů s respondenty stojících v centru problematiky a případně 

dalších materiálů. Pro získání všech potřebných informací je dle Hendla (2016) možné 

využít všech dostupných zdrojů a metod sběru dat. 

Případová studii také může být ve formě instrumentální, kdy se výzkumník zabývá 

jedním nebo více případy, které zkoumá a snaží se jim porozumět, jak uvádí Hendl (2016). 

Nejde zde tolik o konkrétní závěry o jednom případu, ale o závěr jdoucí za hranici všech 

zkoumaných případů. Výzkumník se tedy zabývá tím, proč něco existuje nebo funguje 

v aktuální podobě. 

Smyslem kvalitativního výzkumu a případové studie je porozumět souvislostem, 

získat reálný obraz o zkoumané problematice, popsat konkrétní zkoumané případy a jejich 

kontext (Švaříček a Šeďová, 2014). Práce se zaobírá nepříliš zkoumanou problematikou, 

z čehož vychází, že se pohybuje jak na úrovni deskriptivní, tak na úrovni analytické. 

5.3.1 Výzkumný soubor 

Cílem výběru vhodného výzkumného souboru/vzorku je vždy reprezentace konkrétní 

problematiky a nikoliv celé populace. Nelze zde tedy hovořit o náhodě, co se výběru týče, 

ale o záměru. Při výběru je potřeba pečlivě zvážit jeho důvody, aby došlo k propojení mezi 

objekty výzkumu a výzkumnými otázkami, aby byl výběr časově proveditelný a dosažitelný. 

(Švaříček a Šeďová, 2014) 

Výzkumný soubor je vytvořen z respondentů, kteří mají na starosti agendu řízení 

lidských zdrojů v sociálních zařízeních domov pro seniory a případně domov se zvláštním 

režimem. Dále bude výzkumný soubor doplněn o respondenty z řad zástupců zřizovatele 

vybraných zařízení. U každého zařízení byli na základě metody účelného výběru zvoleni 

kompetentní respondenti z řad vedení zařízení a na základě metody dostupného výběru 

kompetentní osoby zastupující zřizovatele. Cílovými respondenty tedy byli personální 
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pracovníci, ředitelé, zástupci ředitele a pracovníci krajského úřadu. V každém zařízení došlo 

k realizaci jednoho rozhovoru v celkovém počtu 13, kdy v některých případech byly 

přítomny dvě osoby. Následně došlo ke 2 rozhovorům se zástupci zřizovatele. 

Rozhovory s personalisty (potažmo osobami mající personální řízení v kompetenci) 

a zástupci zřizovatele jsem zvolil na základě studia odborné literatury, která je označovala 

jako hlavní aktéry personálního řízení a aktéry vykonávající dohled nad zařízeními. Aby 

došlo k získání velkého množství informací a rozšiřujících dat, přistoupil jsem k rozhovorům 

v polostrukturované a nestrukturované formě. Polostrukturované rozhovory měly za cíl 

zajistit potřebné informace od vedení organizace a případně otevřít cestu k dalším 

respondentům. Nestrukturované rozhovory směřovaly ke zjištění potřebných informací od 

zástupců zřizovatele a proběhly po rozhovorech s vedením organizace. 

 Pracovníci kompetentní k personálnímu řízení 

Výzkumný soubor této skupiny reprezentuje 16 respondentů ze 13 organizací 

poskytujících službu domov pro seniory (dále DS) a domov se zvláštním režimem (dále 

DZR) ve Středočeském kraji, okresech Benešov, Praha-západ, Praha-východ, Příbram a 

Kutná Hora. Mezi nimi se objevilo 5 osob na pozici ředitele, 4 osoby na pozici zástupce 

ředitele, 3 osoby na pozici personalisty a 3 osoby na pozici vedoucí sociálního úseku. 

Ve třech zařízeních se rozhovoru účastnily dvě osoby zároveň. 

 Zástupci zřizovatele v sociální oblasti  

Počet dotazovaných respondentů v této cílové skupině jsou dva. Jeden respondent na 

pozici metodik sociálních služeb a druhý na pozici pracovník registrace poskytovatelů 

sociálních služeb. Oba respondenti jsou ze sociálního odboru Krajského úřadu 

Středočeského kraje (dále KÚ). 

5.3.2 Sběr dat  

Jako hlavní výzkumná metoda pro sběr dat byla využita forma polostrukturovaných 

rozhovorů, která vzhledem ke zkoumanému tématu přináší nejvíce operativního prostoru pro 

výzkumníka a potažmo i respondenta. Polostrukturovaný rozhovor umožňuje jistou míru 

volnosti ve formulaci otázek a přímých reakcích na odpovědi od respondenta. (Švaříček a 

Šeďová, 2014) Tato forma rozhovoru umožňuje získat nejen potřebné, detailní a komplexní, 

ale i rozšiřující informace, které by se pomocí strukturovaného rozhovoru získávaly obtížně.  

Výhodou je taktéž, že rozhovory probíhají s menším vzorkem respondentů, kteří mají 

vliv na chod organizace z různých pozic, a jiná forma výzkumu by od nich neumožnila získat 

všechny důležité informace. Jak uvádí Hendl (2016), rozhovory probíhají na základě 
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vypracovaného scénáře od výzkumníka, který si sám a předem připraví a poslouží k tomu, 

aby výzkumník na žádnou otázku případně nezapomněl. 

V rozhovoru se vyskytují typy otázek zaměřujících se na demografické a kontextové 

záležitosti, otázky na zkušenosti, otázky zaměřené na názory, otázky zaměřené na znalost a 

vnímání, systémové otázky. Řazení otázek a jejich kladení při rozhovoru nemá striktní 

pravidla, avšak měl by se dodržovat postup začínající u zjišťování obecných a kontextových 

otázek až po otázky konkrétnější a hlubší. U polostukturovaného rozhovoru je výhoda, že 

řazení otázek se může v rámci potřeby změnit, aby dotazující dokázal pružně reagovat na 

odpovědi respondenta a zároveň mu tím dával dostatek prostoru pro vyjádření a jistou formu 

pohodlí. Při dotazování je důležité také vystupování a způsob pokládání otázek, který by měl 

být neutrální a probíhat formou rovnocenného dialogu. Zásadní je také využívání 

stimulačních otázek, aby byly odbourány případné zábrany na straně respondenta. (Hendl, 

2016) 

Jako sekundární výzkumná metoda pro sběr dat byla využita metoda 

nestrukturovaného rozhovoru. Získaná data se často liší rozhovor od rozhovoru. Tazatel 

vstupuje do rozhovoru pouze s úvodní otázkou neboli sondou a další otázky se přirozeně 

generují v průběhu interakce. Výzkumník si případně může předem stanovit okruhy témat, 

které ho zajímají a ke kterým se může rozhovor snažit směrovat na základě interakce. Tato 

forma rozhovoru pomáhá porozumět určitému jevu, o kterém mnoho nevíme, chceme ho 

hlouběji pochopit. Dále se pak užívá, chceme-li rozvinout/upřesnit již získané informace a 

téma lépe uchopit. (Wildemuth, 2009) 

U nestrukturovaného rozvoru je výhodou, že není zapotřebí mít připravené a seřazené 

otázky, kromě úvodní, protože zbytek se dle Hendla (2016) bude generovat na základě 

sdělení dotazovaného. Dále je výhodou celková volnost při práci a získávání potřebných 

informací. Nevýhodou je vyšší náročnost zpracování získaných dat a potřeba usilovnější 

práce. 

5.3.3 Průběh sběru a zpracování získaných dat 

Data byla v průběhu výzkumu získávána za pomocí polostrukturovaných a 

nestrukturovaných rozhovorů, které byly v jejich průběhu, na základě informovaného 

souhlasu respondenta, zaznamenávány na nahrávací zařízení. Švaříček a Šeďová (2014, s 

109) poznamenávají, že pro případovou studii nejsou vytvořeny konkrétní analytické 

procedury a do určité míry představuje originální interpretační a analytický přístup. Pořízená 

data jsou následně převedena pomocí tzv. transkripce do textové podoby nebo upravena za 
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využití editačního softwaru v digitální podobě. Upravená data následně projdou 

systematickým kódováním. Po kódování přichází na řadu čištění a redukce dat, která jsou 

pro význam práce irelevantní jako např. data osobního charakteru. Kódování probíhá do 

předem utvořených tematických (zájmových) okruhů na základě systematického kódování. 

Získaná data jsou tedy rozřazena nejčastěji podle jejich významu, důležitosti, cílů práce a 

výzkumných otázek. Závěrem dochází k interpretaci získaných a zpracovaných dat podle 

jejich významu. (Švaříček a Šeďová 2014, Hendl 2016) 

Jak uvádí Švaříček a Šeďová (2014, s. 247) a Hendla (2016, s. 225), proces analýzy 

dat je víceméně specifický a pevně stanovený. Je však zásadní, aby výzkumník uvažoval a 

postupoval racionálně/systematicky a dával tak sesbíraným informacím smysl vzhledem 

k výzkumnému šetření a jeho kontextu. 

Celkově došlo k realizaci 13 polostrukturovaných a 2 nestrukturovaných rozhovorů, 

z nichž byly provedeny 2 telefonicky, 4 online na platformě ZOOM a 9 osobní formou. 

Nejdříve proběhlo 13 rozhovorů v těchto krajských a soukromých zařízeních: Domov 

Barbora Kutná Hora, Domov Kytín, Domov Laguna Psáry, Domov Pod Kavčí Skálou, 

Domov Sedlčany, Domov seniorů Vojkov, Domov seniorů Benešov, Domov seniorů 

Jenštejn, Domov seniorů Uhlířské Janovice, SEN pro SEN, s.r.o., Šarlota Resort & Care, 

Domov seniorů Říčany – ProSeneo s.r.o., Senior centrum Sedlec-Prčice - Gerimed a.s.. 

Následně proběhly 2 rozhovory s pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje. 

5.4 Interpretace výzkumné šetření 

Tato kapitola se zabývá popisem získaných a zpracovaných dat z rozhovorů, které se 

uskutečnily v průběhu března a počátkem dubna 2021. Na základě písemné dohody 

s respondenty zůstanou jejich výpovědi anonymizované a pro citování bude využita 

alternativa v podobě názvu jejich pozice nebo smyšlený název. Názvy zařízení jsou 

v některých případech na žádost respondentů uvedeny pouze ve zkratce vyznačující lokalitu, 

kde jsou situovány. 

5.4.1 Kontext aktuálního dění na území České republiky  

V problematice personálního, ale i obecného řízení v domovech pro seniory se 

dozajista odráží současná situace spjatá s pandemií Covid 19, vyhlášeným nouzovým stavem 

a vládními nařízeními, které ovlivňují celou sféru sociálních služeb a celospolečenské dění 

na našem území přechodně od března roku 2020. Zasažen je každodenní život všech občanů, 

ale pak také klientů a pracovníků sociálních služeb, především pak těch pobytových 
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určených pro seniory, kteří jsou považováni za vysoce rizikovou skupinu ohroženou 

zmíněným onemocněním. Jak uváděla shodně většina respondentů, domovy pro seniory se 

musejí potýkat s dlouhodobou uzávěrou, izolací svých zařízení, mimořádnými opatřeními a 

jejich zaváděním, zvýšenou péčí o klienty z důvodu chybějícího sociálního kontaktu. Situace 

tíživě dolehla jak na samotné klienty, tak na vedení a kompletní personál zařízení. Sociální 

a zdravotní pracovníci museli často pracovat v ochranných oblecích, které jim práci 

ztěžovaly a vyčerpávaly je. Oproti stavu před pandemií se téma smrti stalo v těchto zařízení 

častějším, což má opět dopad na sociální a zdravotnický personál. Vedení DS je zatíženo 

implementací nových legislativních nařízení, které vláda vydává, musí zařizovat ochranné 

pomůcky pro personál a klienty, zajišťovat testování a očkování, komunikovat s rodinnými 

příslušníky klientů, zřizovatelem. V neposlední řadě musí vedení řešit výpadky pracovníků 

z důvodu onemocnění, nařízené karantény (někdy i zneužívané), péče o děti, rodinné 

příslušníky – přechod na ošetřovné z důvodu uzavření škol a školek. 

Situace byla, je a bude bezesporu závažná, i když už probíhá očkování v domovech 

pro seniory a seniorů obecně. Dle výpovědi všech respondentů je zřejmé, že pro ně a jejich 

zařízení byla a je situace velice náročná, ačkoliv pro každého trochu jinak. Součinnost 

zřizovatele při zvládání krize nebyla nijak signifikantní, naopak zde bylo vyjádřeno 

zklamání ze strany poskytovatelů, protože DS očekávala, že jim kraj pomůže nebo poradí 

v případě implementace vládních nařízení a nikoliv, že si všechny informace budou muset 

hledat samostatně a na základě toho vydávat vnitřní opatření, aby došlo k naplnění těch 

vládních a byla srozumitelná pro personál a klienty. 

5.4.2 Situace na trhu práce ve Středočeském kraji  

Situace na trhu práce ve Středočeském kraji byla v minulých letech velice dobrá a 

nezaměstnanost se držela velice nízko. Středočeské inovativní centrum uvádí, že míra 

nezaměstnanosti v kraji se dlouhodobě drží níže, než je průměr celé republiky a je také jedna 

z nejnižších v Evropské unii. Avšak míra nezaměstnanosti se v jednotlivých částech kraje 

liší, což je dáno ekonomickou silou v daných lokalitách a jejich rozvinutostí. Obecně lze říci, 

že čím jsou sledované oblasti blíže Praze, je nezaměstnanost nižší, právě díky možnosti 

dojíždění za prací do hlavního města. Nejlépe jsou na tom dlouhodobě okresy Praha-východ, 

Praha-západ, Benešov. Nejhůře v kraji jsou na tom okresy jako Kladno, Kutná Hora, 

Příbram. V kraji však najdeme i obce, kde nezaměstnanost atakuje hranici 10 %, nebo je 

vyšší. Nezaměstnanost ovlivňuje i koncentrace průmyslu, kdy například v Mladé Boleslavi 

je tolik pracovních příležitostí, že jejich počet převyšuje i úroveň některých krajských měst. 
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Podíl kvalifikovaných pracovníků roste s blízkostí lokality k Praze, kdy často tito uchazeči 

odchází právě z kraje do Prahy s vidinou vyšších výdělků a následně v kraji chybí 

(Středočeské inovativní centrum, 2020). To se týká i situace v domovech pro seniory, jak 

uvedla část respondentů. 

S příchodem podzimní vlny pandemie Covid 19, tj. od října 2020 a povinným 

uzavřením služeb a různých podniků začala míra nezaměstnanosti mírně stoupat a stále 

postupuje vzhůru i přes různé záchranné balíčky, které stát poskytuje podnikatelům a 

firmám. Řada lidí sice v současné době nepracuje, ale i přesto pobírají část mzdy, kdy čekají 

na otevření služeb a podniků, v nichž pracují, a tudíž se nemusí hlásit na úřadu práce jako 

nezaměstnaní. Obecná míra nezaměstnanosti byla podle MPSV (Otevřená data MPSV a ÚP 

ČR, 2021) v březnu 2021 3,70 %, což není nijak výrazné, ale poptávka po práci převyšuje 

nabídku práce, především díky pracovníkům, jejichž podniky a služby (pohostinství, 

hotelnictví atd.) jsou zavřené a oni jsou nuceni si hledat další alternativní zdroje příjmů nebo 

příjem, který budou mít jistý, protože situace se vlivem pandemie velmi rychle mění. 

Dle slov několika respondentů ze zařízení, která více spolupracují s úřadem práce, 

dnes často přicházejí zájemci, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, a respondentům se zdá, 

jako by úřad začal z jara „vymetat šuplíky“ s dlouhodobě nezaměstnanými a snažil se je 

pracovně zapojit. Z určitého pohledu se může zdát, že se úřad práce připravuje na horší časy, 

když se snaží umístit dlouhodobě nezaměstnané v době rostoucí nezaměstnanosti a připravit 

se tak na vlnu nově nezaměstnaných. 

5.4.3 Domovy pro seniory a personální situace  

Personální situace v domovech pro seniory by se dala rozdělit na dvě kapitoly, kdy 

jedna byla dle slov většiny respondentů před-covidová a druhá covidová, tedy současná. 

Před začátkem pandemie byl personální stav v domovech pro seniory víceméně 

stabilizovaný, avšak situace je proměnlivá zařízení od zařízení dle regionu, města, ve kterém 

se domov nachází, jeho kapacity a vzdálenosti od Prahy. V některých DS měli v minulosti, 

tj. v rozmezí dvou až čtyř let zpět personální problémy různého charakteru, ale nejvíce se 

situace týkala pracovníků v sociálních službách a zdravotních sester. Tři z respondentů navíc 

uvedli, že před lety se jim obměnili i sociální pracovníci, ale zde byl důvodem odchod na 

mateřskou nebo neshoda s vedením. S tím se dále pojil problém zajištění si kvalifikovaného, 

stabilního pracovníka, kdy to bylo kvůli dobré ekonomické situaci, vysoké zaměstnanosti 

v kraji a dalším faktorům velmi složité. Shodně situaci vidí i respondent zastupující 

zřizovatele, ale poukazuje také na skutečnost, že dříve bylo obtížné najít nejen 



 

65 

 

kvalifikovaného, ale i nekvalifikovaného uchazeče, tzv. „vzít každého z ulice“, protože 

nebyl o tento druh práce takový zájem. Situace v zařízeních nebyla však nikdy natolik vážná, 

aby byla ohrožena péče o klienty nebo bylo paralyzováno poskytování služby, a věcí se tak 

musel zabývat i zřizovatel.  

Aktuálně se situace oproti minulosti dozajista změnila, ale ani zde nelze říci, že by 

to platilo obecně pro všechny zařízení stejně. Vliv na personální situace měla/má především 

pandemie a s ní spojená míra nemocnosti, potřeby péče o osobu blízkou nebo děti a 

karanténní opatření. Respondenti vnímají personální situaci jako novou a případně 

naléhavější než dříve i díky zvýšené administrativní zátěži, monitorování a implementaci 

proticovidových opatření atd. Řada respondentů uvedla, že zájem o práci je teď mnohem 

vyšší, ale složení zájemců je rozdílné dle regionů. Například respondent z DSB uvedl, že: 

„Covidová doba nám zajistila relativně více pracovníků oproti době před.“ a další z DSSP 

dodává: „Počty těch zájemců enormně narostly, rozdíl proti březnu loňskému je znatelný, 

můžeme si vybírat, teď je lepší doba.“ Respondenti z oblastí, které nejsou poblíž velkého 

města, jsou na kraji okresu/kraje nebo mají horší dopravní obslužnost, se s velkým nárůstem 

zájemců nesetkávají, ačkoliv by to mnohdy očekávali. K tomu dodává ředitel zařízení 

nacházejícího se na hranici kraje a okresu: „Lidé se hlásí o něco více, asi to má vliv, ale že 

by to bylo významné, to ne.“ Respondent z DS Sedlčany taktéž uvádí: „I v téhle době, musím 

říct, že bych čekala větší zájem o tu práci celkově, že se bude hlásit více zájemců a nehlásí 

se, i když hodně podniků je zavřených. Nikdy tady nemáme zástupy zájemců.“ Právě v době 

pandemie může do podvědomí osob zabývajících se personálním řízením v DS vstupovat 

obava o personální zajištění služby z důvodu fluktuace nebo vlivem nemocnosti atd. 

Docházet k tomu může především u těch, kteří se již setkali se situací, kdy fluktuace mohla 

ohrožovat/ohrožovala chod služby, jak uvedl jeden z respondentů. Nejnaléhavější problém 

je v domovech pro seniory z hlediska stability personálu na pozici technickohospodářských 

pracovníků (kuchaři, údržbáři, uklízečky) a zdravotních sester. Až po nich se objevuje 

problém s pracovníky v sociálních službách. Všichni respondenti však shodně uvádějí, že 

jsou optimálně personálně zajištěni, až na výjimku jednoho velkého zařízení, kde sice mají 

dle doporučení zřizovatele dostatek zaměstnanců, ale navýšení jejich počtu by pomohl ke 

„zlidštění“ péče, aby pracovníci měli více času na klienty a nebyli pod tlakem.  

Respondenti také v rámci personálního řízení hovořili o budoucím možném 

slučování služeb DS a DZR, protože je to nevyhnutelné a potřebné. Jak k tomu dodali i 

respondenti zastupující zřizovatele v souladu s respondenty z vedení DS, je také důležité 



 

66 

 

zajistit, aby byly co nejdříve dokončeny a legislativně ukotveny nové personální standardy, 

které by odpovídaly více realitě, potřebám služby a jejího obsazení potřebným počet 

personálu (tj. PSS A SP) atd. Připravované personální standardy by přinesly kýženou změnu, 

na kterou už se dlouho čeká z hlediska personálního řízení, optimalizace počtu pracovníků, 

struktury pracovních pozic atd. Respondenti obecně uváděli, že by jim připravované 

standardy mohly usnadnit práci a oni by se tak často měli čeho metodicky držet a z čeho 

případně vycházet. Současné otázky personálního řízení v sociálních službách jsou částečně 

(Zákon č. 180/2006 Sb.) nebo principiálně (Standard kvality č.9, příloha č.2 Vyhlášky č. 

505/2006 Sb.) legislativně ukotveny v zákoně o sociálních službách a zbytek jsou pouze 

doporučení, jak uvedl jeden z respondentů. Nově připravované personální standardy by 

pomohly i zřizovateli při zpracování sociální agendy týkají se personálních otázek 

v pobytových službách pro seniory a dalších službách obecně.  

Personální situaci v domovech pro seniory by do budoucna pomohla i změna ve 

vzdělávání, potažmo vzdělávacím systému tak, aby na pracovní trh vstupovaly zdravotní 

sestry již po střední škole, nebo aby potřebné vzdělání pro výkon zdravotní sestry získaly 

dříve, než je tomu dnes. Podobně je tomu u pracovníků v sociálních službách, kde je potřeba, 

aby ze škol vycházelo více studentů, schopných jít dělat sociálního pracovníka a práci brali 

i jako morální závazek. Dnes může práci PSS vykonávat téměř kdokoliv po dokončení 

základní školy a absolvování zákonem stanoveného kurzu, což také představuje problém 

v častější fluktuaci.  

Dle respondentů se blíží doba, kdy tyto otázky začnou vystupovat do popředí, protože 

klientů stále přibývá a péče, kterou potřebují, je stále náročnější a komplexnější a více z nich 

vyžaduje služby DZR. Dále se pak klienti do 3 až 5 let od svého umístění do DS přesouvají 

do služby domova se zvláštním režimem, kde však přestává být dostatečná kapacita a 

celkový počet pracovníků vč. kvalifikovaných. Na významu tato problematika pak nabývá 

v okrajových oblastech kraje, okresu, kde nejsou vetší města a zařízení se nachází tzv. na 

vesnici. 

5.4.4 Fluktuace a stabilita v domovech pro seniory  

Když se podíváme na fluktuace ve zkoumaných DS z pohledu respondentů, tak pro 

každé z nich znamená něco jiného. Například v Jenštejnu, Říčanech, Vojkově, Uhlířských 

Janovicích, Kytíně nepředstavuje problém téměř vůbec, jinde zase problém představuje, ale 

nijak markantní, aby to ohrožovalo chod služby. Problematika fluktuace se také odráží 

v regionální diverzitě, kdy lokalita, v níž je zařízení umístěno, hraje důležitou roli. I přesto, 
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že jsou zde mezi zkoumanými DS rozdíly, hodnotí respondenti jejich personální situaci jako 

stabilní a optimálně zajištěnou, krom výkyvů v minulých letech.  

Když se podíváme na fluktuaci blíže z hlediska výpovědí respondentů, je zřejmé, že 

kromě jednoho zařízení převládá fluktuace dobrovolná, kdy pracovníci odchází z vlastního 

rozhodnutí. Pouze v několika málo případech, vyšlo najevo, že zaměstnancům bylo vedením 

doporučeno, aby ze zaměstnání odešli. Pouze ze slov jednoho z respondentů vyplývalo, že 

u nich byla častější nedobrovolná fluktuace. Respondenti k problematice odchodů ze 

zaměstnání uvádějí, že mezi svým personálem mají stabilní jádro, které se neobměňuje a 

kolem něj je vytvořena vrstva pracovníků, kteří po určité době buď odejdou, nebo se zařadí 

do stabilního jádra. Z informací od respondentů plyne, že se pro eliminaci fluktuace a 

zajištění stability snaží dělat vše, co je v jejich možnostech a v souladu se zákonem. 

Respondent zastupující zřizovatele poukázal na to, že fluktuaci jako problém vnímají, ale 

nemohou se situací z jejich pozice příliš mnoho dělat. Nejpalčivěji problém vnímají u PSS a 

zdravotního personálu. Existují cesty, jak případně jimi zřizovaným zařízením pomoci skrze 

finanční prostředky na zřízení pracovního místa, ale to situaci neřeší.  

Další skloňovanou formou je přirozená fluktuace, kdy roste průměrný věk 

pracovníků v sociálních službách a s tím spojený odchod do starobního nebo invalidního 

důchodu, který budou muset do budoucna řešit/již řeší v 7 ze 13 zkoumaných zařízení. 

Například respondent z DS v DSKH dodává: „Věková struktura je poměrně vysoká, před 

třemi lety to začalo, začali odcházet ze zdravotních důvodů nebo do důchodu. Jedna třetina 

zaměstnanců je nad 55 let.“ Navíc k tomu dodává v souladu s výpověďmi více respondentů: 

„Máme starší i provozní pracovníky z kuchyně, prádelny a údržbáře.“  U SP se přirozená 

fluktuace objevuje ve formě odchodu na mateřskou dovolenou.  

Mezi hlavní důvody dobrovolné fluktuace ve zkoumaných DS lze zařadit migraci, 

což se týká především mladších zaměstnanců z okrajových oblastí okresu/kraje. Dále se sem 

pak dle výpovědi několika respondentů řadí odchod za vidinou lepšího platu/mzdy. Děje se 

tak i přesto, že platy PSS za poslední roky rostou a většina respondentů uvádí, že jsou 

poměrně slušně ohodnoceni a už neplatí to tzv.: „V Lidlu za kasou se budu mít lépe.“ Dále 

jsou tu důvody související s dopravní obslužností, což se projevuje v zařízeních, které jsou 

poblíž Prahy, ale leží na kraji okresu a mají horší dopravní dostupnost. Další důvody jsou 

pak především náročnost práce, problémy zdravotního charakteru pramenící z náročnosti 

práce, nutnost nosit ochranné prostředky. Vliv pandemie jako příčinu fluktuace bylo možné 

sledovat ve třech DS a to v DSB, DSP, DSKH, kde došlo k odchodu PSS, jelikož se například 
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obávali nákazy nebo pro ně bylo problematické pracovat v ochranných oblecích. Dále pak 

byla situace i taková, že benešovský domov byl nemocí paralyzován a musela zasahovat 

armáda.  

Míra fluktuace z hlediska pracovního zaměření je nejnižší u sociálních pracovníků, 

kteří jsou dle slov téměř všech respondentů tzv. držáci a můžeme o nich hovořit jako o 

nejstabilnějším článku organizace spolu s pracovníky vedení. Jen v několika málo případech 

došlo k fluktuaci na pozici sociální pracovník z důvodu změny bydliště nebo odchodu na 

mateřskou, ale zde hovoříme o situaci, která pro zařízení problém nepředstavuje. Při pohledu 

na pracovníky v sociálních službách lze zařízení rozdělit na dvě skupiny, kdy jedna s 

fluktuací nemá problém a hovoří o situaci jako stabilizované. Druhou skupinu pak 

představují zařízení především z Benešovska a Prahy-západ, kde sice hovoří o aktuálně 

stabilizované situaci, ale v době pandemie, tj. především ve 3. a 4. čtvrtletí loňského roku 

zažili odliv pracovníků. Respondenti vždy hovořili o tom, že došlo k odchodu zhruba 4 až 5 

PSS a případně i někoho ze zdravotního personálu, což v době pandemie znamenalo značnou 

zátěž a fluktuace u nich byla tedy vysoká, i když zpočátku hovořili o dlouhodobé stabilitě. 

Situaci se jim ve většině případů podařilo s obtížemi vyřešit až na jedno zařízení, kde 

problém částečně přetrvává, ale chod služby ani péče není narušen.  

U pracovníků v sociálních službách je vyšší míra fluktuace dána tím, že na pozici 

často nastupují lidé, kteří práci nikdy nedělali, nedokáží si představit, co práce obnáší, a pak 

u nich rychle dochází k vystřízlivění během zkušební doby/adaptačního procesu a odchází. 

Tomu je velice obtížné předcházet, spíše až nemožné, jak uvedl jeden z respondentů. Tato 

skutečnost je vnímána i zřizovatelem. K PSS respondenti dodávají, že je obtížné při jejich 

výběru odhadnout, zda jsou skutečně schopni práci vykonávat a zda splňují to, co o sobě 

říkají a uvádí v životopisu. Pro všechny respondenty je zásadní, aby zájemce měl morální 

kredit, byl empatický, chtěl pracovat a měl povědomí o tom, co jde dělat, ještě než tam 

nastoupí a přijde případné „rozčarování“. Tento problém odpadá v zařízeních poblíž Prahy, 

kde často dle respondentů z Prahy-východ přichází zájemci z jiných organizací, především 

soukromých a nemocnic, tudíž pracovní náplň víceméně znají a už jim jde spíše o to, jak se 

u zaměstnavatele budou mít a zda zapadnou do kolektivu, než například o finanční 

ohodnocení. Při výběru pracovníků respondenti v současné době upřednostňují spíše mladé 

zájemce, kterých je mezi zájemci o práci na pozici PSS nedostatek, i zde však platí, že čím 

blíže Praze, tím je tento problém menší. 
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Jako největší problém se v oblasti fluktuace jeví zdravotní personál, o kterém 

hovořila značná část respondentů více než o PSS. Dále se často objevovala problematika 

technickohospodářských pracovníků (dále THP), u kterých není ani taková fluktuace, ale je 

velice obtížné na jejich místo najít adekvátní náhradu, protože platy na těchto pozicích jsou 

velmi nízké a práce není nejméně. Především pak jde o pozici kuchaře, kdy nároky a potřeby 

klientů stále rostou a tím i tlak na schopnosti a efektivitu kuchaře. Mladí vyučení lidé dle 

slov respondentů nemají zájem o práci v DS a to ani v této době, kdy mnoho lidí, nejen 

mladších pracujících v pohostinství přišlo o práci nebo ji dočasně ztratilo. Tento problém 

pak trápí především zařízení z Uhlířských Janovic, kde se jej tamnímu vedení domova 

dlouhodobě nedaří řešit. Dle jejich slov by se do budoucna mělo myslet taktéž na THP a výši 

jejich platu, aby práci vůbec někdo byl ochoten vykonávat. Řešení tohoto problému se však 

týká více zařízení napříč zkoumanými domovy. Respondenti poznamenávají, že jde o 

pracovníky, kteří taktéž jako PSS a další zajišťují chod zařízení, protože bez kuchařů není 

jídla, bez údržbářů není možno řešit technické záležitosti atd. 

5.4.5 Prostředky a nástroje k zajištění personální stability 

Osoby mající na starost personální řízení v domovech pro seniory disponují řadou 

běžně užívaných prostředků a nástrojů k zajištění personální stability a eliminaci fluktuace 

v soukromém i veřejném sektoru. V řadě věcí však mají dle slov respondentů svázané ruce 

z hlediska financí a možností zařízení jako takového. Dostupné prostředky a nástroje jsou 

většinou shodné jak v soukromých, tak krajských zařízeních. Například v poskytování 

benefitů zaměstnancům jsou veřejná zařízení omezena vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu 

kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP). Rozdíly lze hledat pouze v rozsahu využívaných 

prostředků, nástrojů v závislosti na možnostech a zájmu vedení domova.  

Mezi základní a zásadní funkce, které vedení zkoumaných domovů využívá (vč. 

povinností vycházející ze zákona), je v první řadě proces získávání pracovníků, výběr 

vhodných pracovníků, následuje adaptační proces, systémem hodnocení, odměňování, 

motivace a péče o zaměstnance.  

K  získání potenciálních uchazečů využívají respondenti nejčastěji webových nebo 

tiskových inzerátů, inzerátů na sociálních sítích, pracovních portálech, v hromadné dopravě, 

novinách, vyhlašování nabídky práce skrze městský rozhlas (příklad DSSP). Některá 

zařízení jako např. DSP poměrně zaspala dobu a jejich webové stránky jsou velmi zastaralé, 

neintuitivní a bez nabídky práce. Respondent z DSP přitom přiznává: „Víme, že webové 

stránky jsou naše slabina. Spádově se nám nedaří získávat pracovníky z regionu a naše další 
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metody nejsou úplně efektivní, což by web mohl vylepšit, jsme si toho vědomi. Ale chybí 

finance a přednost mají momentálně jiné věci.“ Velmi užitečné a kvitované se ukazuje 

doporučení ze strany stávajících zaměstnanců, kdy přivedou zájemce, kteří o práci již mají 

povědomí nebo ji už vykonávali a nedojde u nich k fluktuaci. Zařízení dále spolupracují 

s úřady práce a ve třech případech spolupracovali s agenturami, které jim poskytly poměrně 

kvalifikované pracovníky, z nichž řada u nich pracuje dodnes. Ke spolupráci s úřadem práce 

se respondenti staví poměrně rezervovaně a příliš pracovníků jeho pomocí 

nezískali/nezískávají. V dnešní době jim většinou úřad práce pouze vyvěšuje inzeráty, než 

aby posílal potenciální zájemce. Často také posílal nezaměstnané, kteří nechtěli pracovat, 

přišli si tzv. pro razítko. V DSUJ nikdy služeb úřadu práce nevyužili, DSPKS si spolupráci 

chválí a zbylá zařízení přes něj získávají zásadně méně kvalifikované nebo nekvalifikované 

pracovníky. 

Výběr „správného“ zaměstnance, tedy vstupní pohovor jako prostředek k zajištění 

stability je velmi důležitý. Dle slov respondenta z DSV: „No, je těžké vybrat dobrého 

člověka (hovořeno o PSS), jako dopředu odhadnout, jaký bude už při pohovoru, to 

nepoznáte, jaký skutečně je a zda chce pracovat a něco mu to přinese. Je potřeba ověřit si 

reference, i když dostanete alespoň polopravdu. Od toho člověka jí nedostanete téměř nikdy. 

Je to hlavně na intuici a doufat, že to dopadne dobře.“  Většinou je pro všechny respondenty 

při výběru zaměstnanců důležitý jejich morální kredit, empatie, aby je práce naplňovala, 

něco jim dávala. V některých zařízeních byla zmiňována i dosavadní praxe nebo představa 

o tomto druhu práce (PSS), vzdělání odpovídající profilu PSS, chuť pracovat se seniory, 

komunikativnost.  

Na adaptační proces se všude zaměřují vlastním způsobem dle jejich dobré praxe. 

Proces adaptace mají téměř všechna zařízení nastavena, jak to principiálně vyžadují 

standardy kvality v sociálních službách. To platí až na tři výjimky, kde na tom stále pracují, 

např. v DSB: „Adaptační proces je stále v procesu tvorby.“ Adaptační proces má na starosti 

vždy vedoucí pracovnice oddělení nebo vedoucí úseku, která za nastupujícího pracovníka 

zodpovídá. Adaptace probíhá pod vedením zkušeného pracovníka tak, aby nový pracovník 

viděl pracovní postupy, měl prostor se učit a doptávat se. Tzv. jde o to, aby si práci osahal, 

nebyl při ní pod tlakem a mohl se případně rozhodnout, zda je pro něj vhodná, nebo nikoliv. 

Právě během adaptace a zaškolování zájemci často odchází, protože zjistí, že by je práce 

nenaplňovala, je náročná, museli by nosit ochranné pomůcky, a to se jim nechce, říkají 

respondenti. Adaptační proces trvá zařízení od zařízení různou dobu, většinou 3 až 6 měsíců. 
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Vedoucí pracovník po zkušební době nebo v jejím průběhu hodnotí pracovníka, zda se pro 

práci hodí a zda panuje oboustranná spokojenost. Dle slov respondenta z DSJ: „Vedoucí 

pracovnice po skončení zkušební doby rozhoduje, zda je člověk pro práci vhodný nebo zda 

zapadl do kolektivu a rozhoduje se i sám zaměstnanec. Celkově však adaptace pro nás končí 

po jednom roce, kdy dostane smlouvu na další rok.“  Vedení domovů si je vědomo potřeby 

kvalitně nastaveného adaptačního procesu, aby byl především nastaven tak, že neodradí 

skutečné zájemce o tuto práci, ale na druhou stranu vyselektoval efektivně ty, kteří by 

případně zaměstnání opustili v brzké době z různých důvodů. 

Hodnocení pracovníků a monitoring spokojenosti pracovníků je dalším zásadním 

prostředkem ke stabilitě. Jako nástroj hodnocení využívají respondenti ústní a písemné 

hodnotící pohovory, vždy jednou nebo dvakrát ročně, pouze v DSSS kvartálně. V některých 

zařízeních kombinují písemnou i ústní formu a na hodnocení pracovníků navazují odměny. 

Ve dvou zařízeních si pracovníci nastavují osobní cíle a v jednom využívají formu 

sebehodnocení. Vedoucí pracovnice oddělení nebo úseku hodnotí PSS a ředitel nebo 

zástupce ředitele hodnotí SP a vedoucí pracovníky. Pracovníci dostávají jak negativní, tak 

pozitivní zpětnou vazbu. V řadě domovů probíhá i velké hodnocení všech (celého domova) 

ředitelem za uplynulý rok. Spokojenost pracovníků se pak zkoumá za pomocí dotazníkového 

šetření, v menších domovech i na bázi každodenních rozhovorů se zaměstnanci. Výzkum 

spokojenosti zaměstnanců probíhá většinou jednou za rok, někde i méně. V  zařízení DSP se 

dokonce zaměřují i na osobní problémy pracovníků, které mohou spokojenost ovlivňovat a 

pracovníkům je pomáhají řešit, např. skrze psychologa, nastavený systém péče.  

Základní odměňování je ve formě mzdy nebo platu dle zřizovatele. Plat je stanoven 

tabulkově a dle dalšího zařazení pracovníků v rámci pracovních pozic, s čímž souvisí i další 

finanční ohodnocení jako prémie, osobní ohodnocení. Do peněžních bonusů se loni a letos 

promítly odměny za období pandemie covid 19, jako odměna pro pracovníky za vydané 

úsilí, kdy však nedochází k rovnoměrnému odměňování pracovníků, dle slov respondenta 

z DSPKS. Finanční odměny jsou často navázány na hodnocení pracovníků a záleží na 

zaměstnavateli, jak danou problematiku řeší. Další odměňování ve formě benefitů je ve 

veřejných zařízeních stanoveno rozsahem FKSP, kdy se dle zjištěných informací jedná 

hlavně o vitamínové prostředky, zájmové vzdělávání, penzijní připojištění a doplňkové 

spoření, věcné nebo peněžní dary. V jednom případě šlo o benefit z oblasti půjčky a zápůjčky 

a sociální výpomoc, kdy vedení poskytovalo bezúročné půjčky zaměstnanců v případě 

příznivé finanční situace zařízení. Z FKSP je možné například poskytovat i příspěvek na 
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dopravu do a ze zaměstnání, čehož žádný respondent nezmínil, ani z lokalit, kde by to mohlo 

pomoc přesvědčit zájemce o práci. Vedení domovů dále pro zaměstnance v rámci odměn a 

péče pořádá různé teambuildingy, společenské akce nebo je bere na kulturní představení, 

zájezdy.  

Dále pak vedení domovů využívá motivace pracovníků a péče o ně ve smyslu 

zkvalitňování a estetiky pracovního prostředí, je k pracovníkům vždy otevřené v rámci 

stanovených mantinelů, chodí mezi zaměstnance (různé porady, zahájení dne, předání směn) 

a s pracovníky aktivně komunikuje. Péči o zaměstnance se zajišťuje i odstraňováním 

mantinelů při jejich práci, zakoupením potřebných nebo lepších pomůcek, které jim práci 

usnadní, dodává respondent z DSPKS. Tento mix vytváří prostředí, ve kterém se nikdo 

nebojí v rámci nastavených limitů cokoliv komunikovat a panuje zde důvěra. Hodně jde také 

o osobní postoj vedoucích pracovníků, a jak konkrétně oni přispívají k pozitivnímu 

pracovnímu klimatu. U všech respondentů byl v tomto směru znatelný rozdíl, co se další 

motivace a péče o zaměstnance týká. Problematika se také do určité míry odráží ve velikosti 

zařízení. Vedení domovů se snaží optimálním a kvalitním nastavením péče a pracovních 

podmínek zajišťovat personální stabilitu, někdy i tak, aby kompenzovalo vyšší vytíženost 

pracovníků, hlavně v dnešní době nebo při fluktuaci. Zajímavé je, že většina respondentů 

odmítá supervizi jako možný nástroj péče o pracovníky a dodávají k tomu, že supervizi 

odmítají i samotní pracovníci. Respondent z DSJ dodává: „Supervize nic neřeší. Když je 

problém, jdeme do kanceláře, tady si mi sednou a tady řešíme daný problém a musíte to 

vyřešit jako firma.“ 

5.4.6 Řízení lidských zdrojů v domově pro seniory 

Řízení lidských zdrojů probíhá v DS na základě dobré praxe odpovědných 

pracovníků ve dvou rovinách, které se prolínají. V první rovině se personální práce odehrává 

na základě zákona, principiálně na základě standardů kvality v sociálních službách a 

doporučení zřizovatele. Do první roviny řadíme proces stanovení struktury a počtu 

pracovních míst, nastavení systému přijímání a zaškolování pracovníků, zpracování 

organizační struktury, stanovení kompetencí a povinností pro jednotlivé pracovní pozice, 

nastavení benefitů dle  FKSP atd. Některé ze zmíněných bodů se nastaví pouze na začátku 

fungování služby, ale většina z nich se aktualizuje vlivem personálních změn, vývojem 

služby. Ve druhé rovině dochází již k personálnímu řízení jako takovému, čili hledání 

nových zaměstnanců a výběr nástrojů, výstupní pohovory, motivace pracovníků, monitoring 

spokojenosti a hodnocení pracovníků, plánování lidských zdrojů, administrativa – docházka, 
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dovolené, evidence osobních informací, rozdělení směn, tvorba smluv, finance. Obecně lze 

říci, že řízení lidských zdrojů se řídí zmíněnou dobrou praxí a letitými zkušenostmi 

odpovědných osob, protože respondenti nedisponují vzděláním v oblasti personalistiky a 

chybí personální standardy, což potvrzují slova respondenta z DSUJ: „Dokud nebude daný 

pevně personální standard z pohledu MPSV, tak my se nemáme ani podle čeho pořádně řídit. 

My se tady řídíme naší aktuální potřebou a dle toho, co víme, že funguje a tím, co po nás 

chce kraj (na základě zákona).“ Nezřídka jsou kompetence rozděleny mezi dva pracovníky 

vedení, např. ve složení ředitel – ekonom, ředitel – vedoucí úseku, personalista - zástupce 

ředitele. Někdy dotčené osoby vykonávají například na část úvazku i pozici sociálního 

pracovníka. 

 Když proti sobě postavíme největší zkoumané domovy, co se počtu klientů a 

zaměstnanců týká (Jenštejn, Uhlířské Janovice, Kutná Hora, Říčany a Sedlčany), tak 

personalistku mají pouze v DSUJ a DSKH, ve zbylých nikoliv. Respondent z DSJ k tomu 

podotýká: „ Personalistka musí mít tak minimálně 300 zaměstnanců nebo 500 zaměstnanců. 

Na takhle malou firmu personalistka na plný úvazek v žádném případě není. Mám tady 

asistentku, ale ta mi dělá jen klienty.“ Opačně se vyjadřuje respondent z DSS, který má na 

starosti cca 185 zaměstnanců a pomoc v podobě personalistky by uvítala. Situace a s ní 

spojené potřeby je v těchto větších zařízení tedy odlišná, což je v těchto případech dáno 

nastavením služby, finanční situací, potřebami vedení atd.   

Když se podíváme blíže na rozdělení kompetencí v řízení lidských zdrojů ve 

zkoumaných zařízení, zjistíme, že tuto pozici zastupuje nejčastěji ředitel následovaný 

zástupcem ředitele. Pak jsou to personalisté, kdy u některých respondentů šlo pouze o část 

z jejich celkového úvazku. Ve zbývajících případech mají práci na starost vedoucí sociálního 

úseku vždy v kombinaci s personalistou nebo zástupcem ředitele. Je zřejmé, že respondenti 

poukazují na rozdělení řízení lidských zdrojů mezi více vedoucích pracovníků, především 

kvůli vytíženosti a případně neznalosti některých problematik (smlouvy, platy atd.). 

Například v některých zařízeních náleží finální rozhodnutí o přijetí uchazeče na řediteli, i 

když personalistu nedělá. Do problematiky se se odráží i přetíženost kompetentních osob na 

pozici zástupce ředitele, kdy často musejí zastávat více pozic a mají na starosti širokou škálu 

administrativních agend. Nezbývá jim pak už tolik času a síly na personální řízení, kdy 

respondent z DS Sedlčany k tomu říká: „Já vše v jednom, co se personalistky týká. Na 

personalistku jako takovou nemám čas, přijímám lidi, řeším to s nimi, ale na ty další 

personální věci nemám čas (výstupní pohovory, inovace způsobu hledání pracovníků atd.). 
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Ještě dělám smlouvy, mzdy a vše co se týká zaměstnanců, ale na zbytek prostě není čas, mám 

i jinou práci.“ Tito respondenti následně nejčastěji zmiňují, že by jim pomohla pomoc 

v podobě asistentky nebo personalistky přímo. V jednom případě respondent na pozici 

zástupce ředitele dělal „sekretářku“ řediteli DS.  

Do řízení lidských zdrojů a personální stability v zařízení se může dle slov 

respondentů z DS Sedlčany a DSB značně promítnout změna v personálním obsazení na 

pozici ředitele. Z tohoto důvodu v minulosti v obou zařízeních došlo k fluktuaci pracovníků, 

kdy odchod ředitele znamenal i odchod mnoho pracovníků a změny v nastavení personálního 

řízení. Na respondentech je navíc znát, že se snaží při řízení lidských zdrojů dělat to nejlepší, 

co mohou, protože jednak pracují na základě zákona, na základě doporučení zřizovatele 

v otázce optimalizace počtu pracovníků a navíc to většinou není jejich jediná náplň práce. 

Respondentům z DSPKS, DSSP, ŠRC pomáhají s personální administrativou jejich 

asistentky, aby nebyli příliš zatíženi v tomto směru. Personální administrativa se nejčastěji 

zpracovává v systému Cygnus, kam mají omezený přístup i zaměstnanci a vedou se v něm i 

informace o klientech, řízení péče atd. Oddělené systémy pro personální administrativu a 

řízení služby nikde nemají, vše je vždy vedeno v jednom.  

5.4.7 Vliv a pohled zřizovatele na personálních situaci 

Všichni respondenti se vyjádřili, že jim zřizovatel do personálního řízení nezasahuje, 

ať už jde o zařízení soukromé nebo veřejné, pouze je může omezit ohledně počtu pracovníků. 

Středočeský kraj jako zřizovatel a orgán registrující poskytovatele sociálních služeb na jeho 

území vyžaduje na základě zákona od všech registrovaných DS písemně stanovenou 

strukturu a počet pracovních míst vzhledem k druhu služby, její kapacitě a potřebám klientů. 

Dále je nutné mít stanovené pracovní profily, kvalifikační a osobnostní předpoklady 

pracovníků uvedených v § 115 zákona o sociálních službách, kdy ve službě DS hovoříme o 

PSS, SP a ZP. Dle slov respondentů jde o sdílení údajů, aby měl kraj informace, že je služba 

dostatečně a řádně personálně zajištěna kompetentními pracovníky 

v odpovídajícím/potřebném počtu. Respondenti dále uvedli, že na odbor sociálních věcí 

kraje zasílají skrze OKsystem organizační strukturu vč. osobních údajů pracovníků a 

potřebných dokumentů, každý rok k 30.6 a v případě každé personální změny v průběhu 

roku, vždy k 15. následujícího měsíce. Dále jezdí jednou za rok nebo dle situace na kraj 

konzultovat situaci domova jako celku vč. personálních otázek. Potřebné údaje se tedy 

zasílají v případě jakékoliv personální změny (nástup/výstup/změna úvazku) a při změnách 

v organizační struktuře, říká respondent z krajského úřadu. Z toho vyplývá, že kraj jako 
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registrující orgán vyžaduje hlášení změn týkající se osob vykonávajících činnost SP a PSS, 

ZP v DS a případné změny ve složení a počtu pracovníků.  

Kraj má tedy v rukou nástroje, kterými ovlivňuje všechny domovy bez rozdílu, zda 

se jedná o veřejné nebo soukromé zařízení. Taktéž vydal v rámci systematizace medián, 

který stanovuje, kolik by měly mít DS optimálně pracovníků na počet klientů, protože takové 

údaje v zákoně/standardech chybí. Ale to by měl do budoucna vyřešit personální standard 

pro sociální služby, který by mělo chystat MPSV. Řada nároků na službu uvedených 

v zákoně není fixních nebo konkrétních, a proto je nutné je suplovat, ať už třeba 

doporučeními kraje, vlastními zkušenostmi vedení DS, dalšími personálními standardy pro 

sociální služby atp. Respondenti z několika zařízení přiznali, že se jich optimalizace dotkla 

a museli v minulosti snížit stav pracovníků. Respondent z DSP  ale jako příklad opaku uvádí: 

„Teď máme úvazků o dost více, než bychom měli a nikdo nás zatím s tím, že je to problém, 

nekontaktoval, ale je možné, že to přijde. Máme hlavně hodně úvazků, abychom se zajistili 

proti covidu.“ Respondent z DSJ je v situaci, jako byli dříve jiní respondenti a dodává: „Na 

kraji mám systemizaci a kraj na mě spustil, proč mám víc zaměstnanců, když mám 

systemizaci. My jsme se s nimi pohádali, protože takto to nejde, mám plno lidí, kteří jsou 

indisponovaní, nemocní atd. Potřebuji za ně náhradu, což logicky způsobí nadstav. Mělo by 

se to vypočítávat vzorečkem, kolik máte skutečně pracujících zaměstnanců, ne tak, jak to je 

nastaveno teď a nevychází to z reálné potřeby. Přece nenechám klienty na lůžku jen tak ležet 

bez pomoci, protože nebudu mít lidi. Vycházím z platových prostředků poskytnutých od kraje, 

tak nevidím problém, možná se o to poníží jen odměny, ale to mi nevadí, hlavně že zajistím 

péči. Podpora zřizovatele byla teď za novel, změny platových tabulek, nařízení Ministerstva 

zdravotnictví pro DS během pandemie nulová, všechno jsem si musela zjišťovat sama nebo 

přes firmy, necítím podporu kraje.“ 

V případě financování má kraj v personální oblasti vliv na veřejné DS skrze dotace, 

kdy některá pracovní místa jsou placena z dotací na sociální služby atd. Soukromá zařízení 

nemají na dotace právní nárok, a když už se pokusily o nějakou zažádat, nebyla jim přiznána, 

kromě současných covidových. Problém je dle slov respondentů z vedení DS také 

v případném navyšování počtu potřebného personálu, který jim například zajistil lepší 

aktivizaci a mnohdy i zkvalitnil péči. Podle respondentů KÚ nemá kraj vůli rozšiřovat služby 

DS a jejich personální obsazení, protože má finance od MPSV, se kterými musí vyjít, i když 

došlo za poslední léta k jejich navýšení. Kraj jinak do problematiky nezasahuje, nemá 

víceméně ani jak a personální řízení je čistě v rukou vedení DS. Majitelé soukromých 
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domovů svému vedení do práce také nijak nezasahují, pouze v případě potřeby financování 

např. u benefitů, covid odměn, nákladnějších benefitů, náborového příspěvku atd.  

K fluktuaci zaměstnanců v DS  respondenti z KÚ uvedli, že není během pandemie 

nijak vysoká a jde spíše o to, že přijímali/přijímají mnoho lidí pracujících jako 

záskok/výpomoc na dohodu nebo menší úvazky, aby nahradili nemocné nebo jinak 

indisponované pracovníky, což je přijatelné, ale nekoresponduje to již zmíněnou výpovědí 

respondenta z DSJ. Stejně jako vedení domovů shledávají problém v obsazování pracovních 

míst lidmi, kteří v práci vydrží a mají sociální inteligenci. Z hlediska optimalizace počtu 

pracovníků byl během pandemie problém i to, že v některých zařízeních museli personál 

zastoupit vojáci, aby byla zajištěna péče nebo tam zaměstnanci zůstávali na více hodin 

(přesčasy). V kraji jsou domovy, kde je zaměstnanců méně, ale to je dáno regionálně a 

spádovostí dle slov zmíněných respondentů. Problém je také, že ve veřejných zařízeních 

rostly platy, což si mnohá soukromá nemohla dovolit a pracovníci jim odešli. Celkově ve 

veřejných zařízeních větší problém se zaměstnanci není, pouze v soukromých, ale jinak 

zákonné požadavky všichni plní a stanovené informace na kraj zasílají téměř bez problémů, 

i když během pandemie to bylo/je obtížnější. Když někdo informace nepošle, je to přestupek, 

ale je zde snaha to řešit jiným způsobem, jako třeba domluvou atp. 

Soukromý zřizovatel po svém zařízení vyžaduje to stejné, jako po něm vyžaduje kraj 

jako orgán, u něhož jsou zaregistrováni a musí mu tedy zasílat legislativně definované údaje. 

Významné je, jestli je privátní domov součástí společnosti, která spravuje více takových 

zařízení, nebo zda je řízena přímo vlastníkem/jednateli, jak uvedl respondent z DSSP.  

5.4.8 Úskalí zajišťování personální stability  

Při rozhovorech s respondenty bylo patrné, že nimi rezonuje téma výše platů PSS, 

kdy část respondentů byla názoru, že platy jsou poměrně nízké v porovnání s náročností a 

důležitostí této práce, i když za poslední roky rostly. Druhá část respondentů zastává názor, 

že platy PSS jsou na to, že práci může dělat každý, a vzhledem k její náročnosti přiměřené, 

pracovníci jsou zaplaceni dobře. Dle respondenta z DSUJ záleží také na tom, jak mají 

pracovníky platově zařazené, z čehož je důležité vycházet, a podobného názoru je i 

respondent z ŠRC, který zmiňuje také to, že výše mezd/platů na této pozici není dost 

zajímavá pro mladé lidi a absolventy.  

Do problematiky fluktuace, když hovoříme především o PSS a zdravotním personálu, 

se promítá dle respondentů forma zřizovatele, a to v tom smyslu, zda jde o soukromé nebo 

veřejné zařízení, zřizované krajem. Soukromá zařízení mají slabší pozici než krajská 
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zařízení, náročnější a nákladnější financování, nemohou jim příliš konkurovat a nemusí z 

pohledu uchazeče nabízet takovou míru jistoty a stability zaměstnání.  

Dalším významným prvkem fluktuace je lokalita, ve které je zařízení umístěno 

v rámci okresu a kraje. Lze konstatovat, že zařízení ve větších městech a blízko Prahy jsou 

na tom personálně lépe, než ta zbylá. Může se zdát, že v zařízeních poblíž Prahy a ve větších 

městech může díky konkurenci a větší nabídce práce docházet ke zvýšené fluktuaci, jak říká 

respondent z DSSP: „Z mojí zkušenosti můžu říci, že čím větší město, tím větší fluktuace.“ 

To potvrzují někteří respondenti, ale nelze to tvrdit obecně. Tento problém souvisí i 

s možnostmi dopravy do zaměstnání, tedy dopravní obslužností místa, kde zařízení stojí a 

polohou celkově. Zařízení ležící v blízkosti Prahy na exponovaném místě mají nízkou 

fluktuaci a nemají problém s obsazováním uvolněných míst. Další zařízení ležící v blízkosti 

Prahy, avšak na méně exponovaném místě se špatným dopravním spojením měly/mají 

problém s fluktuací a obtížně obsazují volná pracovní místa. Pracovníci z těchto zařízení pak 

často odchází přímo do Prahy, v případě, že se tam otevře nové zařízení nebo, když chtějí 

více peněz na výplatní pásce. Dále jsou zde zařízení ležící ve městech (např. v Benešově, 

Kutné Hoře) mající problém s fluktuací, ale nemají problém s obsazováním volných míst. 

Oproti tomu jiná zařízení v okrese, jak plyne ze slov respondentů (DSP, DSK atd.), nemají 

problém s fluktuací, ale s obsazováním volných míst v přiměřené době. Dle slov respondentů 

z posledně zmíněných zařízení lze příčinu spatřovat v tom, že se lidem nevyplatí dojíždět do 

vzdálenějších měst, mají k místu osobní vazbu. Z toho vyplývá, že volné místo obsadí 

obtížněji, protože v okolí není poptávka po práci a z města nikdo dojíždět nechce.  

Jak uvedl respondent z KÚ stejně s několika respondenty z DS, úskalí představuje i 

počet DS v okrese nebo regionu, kdy například na Benešovsku je několik DS a domů 

s pečovatelskou službou v nepříliš velké vzdálenosti od sebe. Na základě toho pak především 

ze soukromých zařízení mohou pracovníci odcházet do měst, kde jsou krajské DS, domov 

s pečovatelskou službou nebo do nemocnice. Ke shodě pak v několika případech dochází i 

v problematice nedostatečného zájmu o práci a její nezajímavosti/nedoceněnosti jako takové, 

což se ale teď změnilo vlivem pandemie. Problémem však je dle respondentů z DSJ, DSV, 

DSK, DSKH dlouhodobý nezájem o práci ze strany absolventů/lidí vzdělaných v sociálním 

směru, lidí majících praxi v oboru, co se práce na pozici PSS týká. Zajímavostí je, že ve 

třech zařízeních nevnímají žádná úskalí při zajišťování personální stability.  
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5.4.9 Komparace soukromých a veřejných zařízení 

Soukromá a veřejná zařízení provádí v oblasti personálního řízení velice identické 

procesy. Rozdíly lze spatřovat podle zřizovatele ve financování služby, způsobech, jak si 

zařízení „na sebe vydělají“ a možnostech vedení obecně. Respondenti ze soukromých 

zařízení říkají, že nejsou schopni konkurovat veřejným zařízením v tom, aby jejich 

zaměstnanci měli stejné finančního ohodnocení. Veřejná zařízení mají obecně silnější 

postavení z hlediska postavení zřizovatele a svého místa v síti poskytovatelů sociálních 

služeb. Zřizovatelé soukromých zařízení svému vedení do práce nijak nezasahují a 

personální otázky nechávají na něm. Ani kraj svým zařízením do práce víceméně nijak 

nezasahuje. Respondenti ze všech zařízení uvedli, že se zřizovatelem aktuálně nepotřebují 

řešit žádné personální záležitosti. Poslední, co se zřizovatelem řešili, byla pandemie, a tam, 

kde byla situace akutní a musela se okamžitě řešit, aby byla zachována péče o klienty. 

Všechna soukromá zařízení, která byla předmětem výzkumu, jsou registrovaná v síti 

poskytovatelů sociálních služeb a mají ohlašovací povinnosti vůči registrujícímu orgánu 

(kraji) a případně i svému zřizovateli, pokud to vyžaduje.  

Řízení lidských zdrojů probíhá v obou typech zařízení stejně, i procesy jsou stejně 

nastaveny a respondenti shledávají podobné problémy. Soukromá zařízení mohou být 

z hlediska finančních možností omezena v rozsahu nabízených benefitů pro zaměstnance. 

Rozdíly mezi zařízeními se projevují v obsazování pracovních míst, kdy se ty soukromá se 

snaží motivovat zájemce náborovými příspěvky nebo odměnou pro stávající zaměstnance za 

doporučení nového. Dva respondenti ze čtyř soukromých zařízení uvedli, že jim občas 

pracovníci odcházejí do veřejných zařízení (DS, domov s pečovatelskou službou atd.) nebo 

do nově otevřeného DS v Praze (případ ŠRC). K tomu dochází z důvodu vidiny lepších 

platových podmínek, lepšího dopravního spojení do práce, vyšší jistoty a stability 

zaměstnání. V soukromém DSŘ se má situace podle respondenta následovně: „Když jsme 

před pár lety otevírali, měli jsme problém se zajištěním velkého množství pracovníků tak, 

aby byli stabilní, kvalifikovaní, nedocházelo k fluktuaci. Ale v současnosti jsme stabilní a 

případně řešíme problémy jako všude jinde. Jednatelé se o personální obsazení zajímali 

pouze ze začátku, teď už to neřeší.“ V podstatě tedy nejde o to, z jakého je respondent 

zařízení, protože vždy uváděl, že se snaží, aby měl stabilní personál a případná fluktuace 

neohrožovala poskytovanou péči nebo prvky, které jsou součástí této služby, např. kuchyň, 

údržba, prádelna. Nejvíce byla patrná náročnost zajišťování personální stability bez ohledu 
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na typ zařízení ve zmíněných okrajových oblastech okresu/kraje, i když se počet zájemců 

hlásících se na inzerát nebo samovolně zvýšil.  

5.5 Interpretace výsledků  

Tato kapitola se zaměřuje na zodpovězení výzkumných otázek a výsledků 

vycházející z polostrukturovaných rozhovorů. Ty proběhly s celkem 16 respondenty ze 13 

domovů pro seniory a 2 respondenty ze sociálního odboru Krajského úřadu Středočeského 

kraje, jako orgánu registrujícího poskytovatele sociálních služeb a zřizovatele krajských 

zařízení pro seniory. Výzkum cílil na kompetentní pracovníky z vedení DS zabývající se 

řízením lidských zdrojů, zejména pracovních sil z řad sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách.  

5.5.1 Interpretace výsledků polostrukturovaných rozhovorů  

Vedení DS se snaží personální stabilitu zajišťovat všemi dostupnými prostředky a 

nástroji. Na zajišťování stability má vliv strategie řízení lidských zdrojů uplatňovaná 

vedením DS, kde důležitou roli hrají i finanční prostředky, kterými vedení disponuje. Do 

problematiky se promítá i současná pandemie, které musí vedení DS čelit, a to jak z hlediska 

personálního zajištění služby, tak péče o klienty. Respondenti se snaží dosáhnout stability 

za pomoci strategického řízení lidských zdrojů, které si nastavili dle svých zkušeností a 

zákonných limitů, ve kterých se musí pohybovat. Při řízení lidských zdrojů jsou omezeni jak 

financemi, tak vytížeností kompetentních osob majících problematiku na starosti. 

K problematice všichni respondenti přistupují pozitivně a s respektem, protože vědí, že bez 

stabilní, kvalifikované a kompetentní pracovní síly není možné službu kvalitně poskytovat. 

V oblasti řízení lidských zdrojů je však plno témat, které respondenti vnímají, ale stojí mimo 

sféru jejich vlivu. Mezi tyto témata řadíme nastavení vzdělávacího systému, chybějící 

legislativa a mezery v té stávající, pohled společnosti na práci v DS, neschopnost 

úředníků/odborníků řešit problematiku přímo u zdroje, nikoliv z kanceláří atd.  

Strategické řízení lidských zdrojů se vedení všech zařízení snaží mít z hlediska 

procesů nastaveno optimálně vzhledem k jejich možnostem a schopnostem. Kvalita 

prostředků a nástrojů v rámci něho využívaných už však různě pokulhává. Důležité je začít 

hledáním vhodných zdrojů a získáváním pracovníků. Kvalita procesu hledání zdrojů a 

získávání pracovníků je odvislá od schopností odpovědného pracovníka a finančních 

možností zařízení. Jde tedy především o online, tištěnou, rozhlasovou inzerci práce, 

doporučení od zaměstnanců atd. Školy a úřad práce nejsou častým zdrojem. Ze slov 
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respondentů je znát, že se snaží, aby se naučili selektovat brzké fluktuanty ihned při 

pohovoru. Respondenti provádí jak vstupní, tak i výstupní pohovor, což je velmi důležité. 

Po přijetí uchazeče o zaměstnání přichází na řadu adaptační proces, který mají všichni až na 

tři výjimky nastavený, i proto, že je to zákonem principálně nařízeno. Důkladné a kvalitní 

zaškolení je základem proto, aby pracovník neodešel, pokud o práci má skutečný zájem, 

nebo aby si brzy uvědomil, že ho práce nenaplňuje, je náročná a odešel, než bude stát 

organizaci mnoho úsilí a peněz. Dalším důležitým prvkem, který nikde neopomíjejí, je 

pravidelné formální i neformální hodnocení pracovníků, kdy pravidelné probíhá ústně a 

písemně vždy minimálně jednou za rok. Na hodnocení navazují odměny v podobě bonusů. 

Odměňování je prvek, který asi nejvíce zajímá samotné pracovníky. Plat mají stanovený 

tabulkově (vzdělání, délka praxe) a dle pracovního zařazení. Krom této základní odměny, 

jsou zde benefity nabízené dle vůle vedení a jeho finančních možností. U krajských zařízení 

jsou benefity omezeny rozsahem FKSP, ale vedení se z něj snaží využívat, co jde. Soukromá 

zařízení používají podobné nebo stejné benefity dle možností.  Péče o pracovníky je spojena 

s motivací, proto se vedení snaží být s nimi stále v kontaktu, diskutuje s nimi, zajímá se o 

jejich potřeby včetně toho, co by jim usnadnilo práci, prezentuje jim jednou nebo dvakrát 

ročně situaci domova atd. S péčí se pojí i sledování spokojenosti zaměstnanců, které probíhá 

jednou ročně, krom jednoho zařízení, které tento aspekt vůbec nesleduje.  

V současné době fluktuace obecně a dále pak u PSS a SP pro většinu zařízení problém 

nepředstavuje ani vlivem pandemie, jak uvedli respondenti. V minulosti však problém 

s fluktuací měla všechna zařízení, jak uvedli respondenti. V pěti zařízeních dle respondentů 

fluktuace problém dokonce nepředstavuje vůbec. V šesti zařízeních fluktuaci (u PSS) 

vnímají, ale nepředstavuje zásadnější problém omezující poskytování péče. Nejvíce pak 

situace rezonuje ve dvou zařízeních ležících na hranici okresu, na venkově, poblíž Prahy, 

kdy respondenti tvrdí, že jsou optimálně zajištěni a stabilní, ale na druhou stranu uvádí, že 

kdyby jim vypadli například už dva zaměstnanci (PSS), tak je to ohrozí. Obsazování volných 

míst, ať už kvalifikovanými nebo nekvalifikovanými pracovníky, je aktuálně tématem více 

než fluktuace samotná. Fluktuaci a obsazování pracovních míst jako problém vnímají někteří 

respondenti v současnosti u zdravotního personálu a THP, ačkoliv poptávka práce letos 

oproti minulým letům vzrostla, a to i díky pandemii a zavírání podniků.  

V případě  příčin fluktuace a jejich monitorování je zásadní provádět výstupní 

pohovory a zajímat se o důvody odchodu pracovníků ze zaměstnání. Respondenti mají tuto 

problematiku poměrně zajištěnou, pokud na ni má odpovědný pracovník čas. Příčiny 
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fluktuace u SP jsou přirozené, nejčastěji se jedná o odchod na mateřskou, jinak k fluktuaci 

nedochází. U PSS k fluktuaci nejčastěji dochází z důvodu migrace (stěhování se, hlavně u 

mladých lidí), vidiny lepšího finančního ohodnocení, špatného dopravní spojení do 

zaměstnání, náročnost práce a s ní spojenými zdravotními problémy. V případě DS ležících 

na krajích okresů, kraje poblíž Prahy je to odchod do nově otevíraných zařízení v Praze. 

V několika málo případech to bylo i vlivem pandemie. Dále zde převládá i přirozená 

fluktuace v podobě odchodu do starobního nebo invalidního důchodu, případně 

v předdůchodovém věku odchod do méně náročného zaměstnání. 

Úskalí zajišťování personální stability jsou reflexí samotných nejčastějších příčin 

fluktuace. Respondenti v případě SP (žen) žádná úskalí kromě toho, že několik z nich odešlo 

na mateřskou, nevidí. Pramení to i z toho, že náhradu za SP najdou poměrně snadno a rychle. 

Co se PSS týká, je problematika úskalí širší. Řadíme sem platové podmínky v DS, protože 

dle respondentů je pro pracovníky často významný rozdíl i 500 Kč. Dále mezi úskalí řadíme 

situování domova v řídce osídlené oblasti/na kraji okresu/kraje, a s tím spojenou špatnou 

dopravní obslužnost místa. Soukromá zařízení mají obvykle slabší výchozí postavení než 

veřejná zařízení, protože nemohou nabídnout stejné platové, pracovní podmínky a nemají 

takovou finanční stabilitu. Respondenti poukazují i na nedocenění práce ze strany laické i 

odborné veřejnosti, což ubírá na zájemcích, především chybí ti kvalifikovaní a mladí. 

Úskalím pro soukromé zařízení může být i naddimenzovanost pobytových služeb pro 

seniory v okresu, protože většina zájemců o tuto službu pak využije levnějších služeb 

veřejného zařízení.  

Vedení domovů problematiku zajišťování personální stability považuje za velice 

důležitou, ale ne všude za stejně palčivou. Respondenti uvedli, že řízení lidských zdrojů 

provádějí dle svých nejlepších zkušeností, v rámci zákona a nastavených finančních 

možností. Vedení se vždy snaží o optimální zajištění služby pracovníky a případně mít 

zajištěný pracovníky schopné záskoku. V období pandemie se projevilo, že většině 

zařízeních chyběl pracovní zástup/záskok i díky systematizaci kraje. Část jejich personálně-

administrativní práce vychází ze zákonem stanovených požadavků (zákon o sociálních 

službách, standardy kvality v sociálních službách) a doporučení kraje, které částečně suplují 

zákon. Jde o to, že zatím neexistují skutečné personální standardy, kterými by se zařízení 

mohla řídit a které by stanovovaly reálnou potřebu pracovníků na poskytované služby (DS 

a DZR). Zřizovatel zařízením do řízení lidských zdrojů vstupuje pouze jako orgán, který po 

nich vyžaduje zákonem stanovené požadavky, které mu vedení DS zasílá. Kraj pak 
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kontroluje optimální zajištění (systematizace) služby kompetentním a kvalifikovaným 

personálem a sleduje tak i příchody/odchody pracovníků ze zařízení. Jinak kraj jako 

zřizovatel DS nijak do práce vedení nezasahuje, nemá ani nástroje a prostředky, jak by to 

činil. Soukromý zřizovatel vedení jeho DS do práce v personální oblasti také nijak 

nevstupuje. 

Zodpovědnost za řízení lidských zdrojů v DS je odlišné podle velikosti zařízení, 

možností jeho vedení a především je to také otázka financí. Neexistuje žádné pravidlo, které 

by určovalo, proč personální řízení má na starosti zrovna daná osoba. Je poměrně běžné, že 

se o tuto práci dělí dva pracovníci vedení DS, nebo že kompetentní pracovník vykonává i 

činnost SP. Nejčastěji je za danou problematiku zodpovědný ředitel zařízení, který se o práci 

dělí s asistentkou nebo ekonomem. Následují je zástupci ředitelů, kteří však mají vyšší 

pracovní vytížení než jen personalistiku, což je problém ve větších DS. Personalistka 

samotná vykonává tuto práci jen v minimu zařízení a v dalších se o práci dělí většinou 

s vedoucí sociálního (sociálně-zdravotního) úseku. Práci tedy obsáhne řada pracovníků na 

různých pozicích. Všechny zmíněné osoby za danou problematiku zodpovídají, protože tak 

vzniklo po shodě s ředitelem nebo na základě odbornosti, znalosti, schopností daného 

člověka a limitů daného zařízení.   

5.5.2 Limity výzkumu 

Hlavním limitem výzkumu byla probíhající pandemie covid-19, která pak především 

v zimě a na jaře 2021 ovlivnila možnost provádění rozhovorů, zájem a možnost oslovených 

účastnit se rozhovoru. Vlivem pandemie byly domovy seniorů v izolaci na základě nařízení 

Ministerstva zdravotnictví, ale i proto, že v řadě z nich docházelo k šíření nákazy mezi 

personálem a klienty. Z oslovených téměř třiceti zařízení kladně reagovalo pouze 13, z čehož 

některá až po delším vyjednávání. Většina oslovených nereagovala vůbec, a to ani 

telefonicky. Přesto, že osloveným byla aktivně nabízena možnost online setkání na různých 

platformách, zájem příliš projeven nebyl, což bylo zajímavé vzhledem k situaci, která 

panovala a v určité míře stále panuje. Záporné odpovědi na oslovení byly většinou z důvodu 

časové tísně, nebo nezájmu na dané téma hovořit. Respondenti často vyžadovali, aby kromě 

samozřejmého anonymizování obsahu jejich sdělení, nikde v práci nefiguroval ani název 

jejich zařízení. 

Získané výsledky jsou tedy ovlivněny jak pandemií, tak omezenějším výzkumným 

vzorkem. Získané výsledky mohou mít určitou míru obecné platnosti pouze v rámci 

Středočeského kraje, a to ještě s ohledem na velikost zařízení, jehož součástí byly 
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participující respondenti. Jistým limitem bylo i to, že jsem si nemohl vybírat respondenty 

z větších zařízení, kde k problematice přistupují jinak, řeší jiné problémy atd., i když toto 

nelze tvrdit obecně.  

5.6 Diskuse  

V tuzemsku nebyly provedeny téměř žádné výzkumy zabývající se řízením lidských 

zdrojů v pobytových službách typu DS, DZR atd. z pohledu vedení těchto zařízení. Pokud 

se podíváme na podobné výzkumy, lze nalézt takové, které se zaměřují na problematiku 

z pohledu samotných pracovníků a jejich spokojenosti s tím, co pro ně vedení jejich zařízení 

dělá a jak to dělá. Další výzkumy se pak případě zabývají personální otázkou v jiných než 

pobytových sociálních službách. Jedná se například o odborný výzkum Filipczykové (2015) 

na téma řízení lidských zdrojů v organizacích sociální práce, kdy výsledky tohoto výzkumu 

s mými lze srovnávat jen velmi povrchně, protože se zaměřuje na jiný typ služeb a 

organizací. 

Když se zaměříme na samotné rozhovory, tak respondenti v případě otázky na 

plánování lidských zdrojů shodně uváděli, že je pro ně plánování náročné, plánovat moc 

nemohou. Plánování v DS je možné pouze v případě přirozených odchodů, o kterých ví 

s dostatečným předstihem (odchod do důchodu atd.). Vedení DS nemůže dopředu plánovat, 

aby mělo zajištěný personál dostatečně dopředu, v dostatečné kvantitě a kvalitě, protože jim 

to neumožňuje legislativa, zřizovatel a finanční zdroje. Přitom Koubek (2015) a Pospíšil 

(2019) plánování považují za velice důležité a uvádí, že jeho význam roste s velikostí 

organizace. Doplňují to také tím, že plánování předvídá vývoj situace a stanovuje opatření 

vedoucí k zajištění organizace odpovídajícími zaměstnanci a jejich dostatečným počtem. Je 

tedy zřejmé, že plánování v DS je realizovatelné pouze částečně.  

S tím souvisí systemizace neboli optimální zajištění pracovních míst vzhledem k 

povaze služby a počtu jejich klientů. Jedná se totiž o další téma, které při rozhovorech 

rezonovalo. Pospíšil (2019) uvádí, že systemizace je nástroj uspořádání státní správy a 

optimálního nastavení počtu pracovních míst státních zaměstnanců určených podle 

platových tříd. Jde o snahu stabilizovat státní správu z hlediska personálního. Pokud tedy, 

jak říkají respondenti, budeme o systemizaci hovořit jako o procesu stanovení optimálního 

počtu pracovních míst k zajištění určité služby, tak o tom musíme hovořit jedině na základě 

skutečných potřeb dané služby a náročnosti péče o klienty. Systemizace v pobytových 

službách nic z toho prozatím nezohledňuje a práci vedení DS do značné míry ztěžuje.  
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V případě získávání nových pracovníků je zajímavé to, že žádný z respondentů 

neuvedl, že by se zabýval průzkumem trhu práce. Pospíšil (2019) a Molek (2019) však 

poukazují na to, že průzkum trhu práce je prvkem strategického řízení lidských zdrojů a 

projevem snahy/zájmu o situaci a trendy panující na trhu práce a zvyšování 

konkurenceschopnosti organizace. Ale i v tomto případě jsou DS značně omezeny, protože 

provádění takových analýz je časově náročné a finančně nákladné. 

Řízení lidských zdrojů obecně a víceméně i v sociální oblasti je proces, který má 

poměrně pevně stanovené procesní kroky a nástroje, které jsou v rámci nich využívány 

k dosažení jejich cílů. V sociální oblasti se na toto téma vyjadřuje řada odborných autorů 

(Caha, Molek, Pospíšil) a personalistiku rozvíjí o aspekt jejího fungování v organizacích 

sociální práce. Ale je nutné si uvědomit, že sociální práce a služby jsou velice 

diverzifikované, a ne vše v odborné literatuře může být obecně platné, což je i případ DS. 

Když vezmeme porovnání toho, co jejich vedení dělá a co by v nejlepším případě dle 

odborných textů a posledních trendů mělo, najdeme mnohé rozdíly.  

V případě dalšího výzkumu nebo rozšiřování stávajícího, by bylo vhodné provést 

dotazníkové šetření mezi zaměstnanci zkoumaných zařízení a podívat se tak na problematiku 

z jejich pohledu. Zároveň by došlo k ověření efektivity toho, co vedení dělá pro zajištění 

personální stability. Dále by se na problematiku dalo zaměřit z pohledu tvůrců politik ve 

srovnání s tím, jak situaci vidí vedení organizací, na které budu mít připravovaná legislativa 

v oblasti personálních standardů vliv. A to z důvodu, že respondenti často zmiňovali, že ti, 

kdo utváří legislativu, neznají skutečnou potřebu pracovní síly pobytových zařízeních 

sociálních služeb a nároky na ni kladené.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo popsat, jak vedení domovů pro seniory zajišťuje ve 

svých zařízeních personální stabilitu a jak pracuje s fluktuací na pozici sociálního pracovníka 

a pracovníka v sociálních službách. Dílčím cílem bylo zároveň zjistit, jak se na problematiku 

dívá zřizovatel a zda v tomto smyslu nějak koná.  

Při rozhovorech s respondenty vyšlo najevo, že zajišťování personální stability 

v domovech seniorů je proces, který jejich vedení zajišťuje všemi obecně užívanými 

postupy, dostupnými prostředky a nástroji, které jsou však omezeny legislativou apod. 

Fluktuace je jev, který se každého zařízení dotýká jiným způsobem, což se odvíjí od jeho 

velikosti a polohy, kde je situováno. Z rozhovorů s respondenty vyplynulo, že všechna 

zařízení jsou aktuálně optimálně personálně zajištěna a stabilní, i když situace tomu ne vždy 

odpovídala. Pandemie covid-19 se na fluktuaci v DS neprojevila, kromě výjimek. Důležitým 

zjištěním je, že problémem není ani tak samotná fluktuace jako samotné obsazování 

pracovních míst kvalifikovanými a kompetentními zájemci v úměrném čase. Tématem 

v mnoha zařízeních byli často především zdravotní pracovníci a technickohospodářští 

pracovníci než SP a PSS. Zřizovatelé vedení svých domovů do personálního řízení nijak 

nezasahují. Kraj jako zřizovatel a orgán registrující poskytovatele sociálních služeb situaci 

pravidelně monitoruje skrze personální data, která mu všechny DS musí zasílat. Vedení 

většiny DS chybí při zajišťování personální stability lepší legislativa personálního zajištění 

pobytových služeb, zohlednění regionálních rozdílů atd. Mezi úskalí při zajišťování 

personální stability řadíme nejčastěji špatnou dopravní obslužnost – lokalitu domova, 

migraci pracovníků, výši platů, nezájem o práci mezi mladými lidmi.  

Na základě rozhovorů s respondenty z vedení DS vč. DZR by mohlo být přínosné, 

kdyby kraj jako orgán mající na starosti systematizaci, změnil vzorce pro stanovení 

optimálního počtu pracovníků na zařízení. Je to zásadní z hlediska rozdílných potřeb v počtu 

pracovní síly na obě zmíněné služby, kdy přibývá klientů DZR, kde je péče náročnější, ale 

stavy pracovníků se nenavyšují. Pokud o to vedení domova požádá, je to složitý a zdlouhavý 

proces jednání se zřizovatelem. V tomto směru by se situace dala zvládnout, kdyby MPSV 

dokončilo nové personální standardy, které by tyto a další požadavky splňovaly a 

metodicky/procesně usnadnily práci vedení domova. Je však otázkou, zda standardy 

přinesou takovou změnu, jakou respondenti a kraje očekávají. Personální stránku řízení 

domova by vedení mohlo zvládat také lépe, pokud by se v této oblasti školilo a mohlo tak 

rozvíjet sebe i svůj personál.    
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Přílohy 

Příloha č.1 Scénář polostrukturovaného rozhovoru  
 
Scénář rozhovoru s odpovědnými osobami za personální řízení v organizaci  

 

Otázky se ptají na skupinu zaměstnanců: sociální pracovník a pracovník v sociálních 

službách.  
 

1. Úvod  

 Můžete prosím krátce představit Vaše zařízení?  

 Kolik zaměstnanců na pozici sociální pracovník a pracovník v sociálních službách 

zaměstnáváte?  

 

2. Stabilita a fluktuace  

 Jak se díváte na personální situaci na pozici SP a PSS ve Vašem zařízení z hlediska 

stability a fluktuace pracovníků?  

 Sledujete příčiny fluktuace u odcházejících zaměstnanců (výstupní pohovor atd.)?  

 Jaké jsou nejčastější příčiny fluktuace pracovníků v sociálních službách z Vašeho 

zařízení?  

 Co děláte proto, abyste pozitivně ovlivnili personální stabilitu ve Vašem zařízení?  

 Jaká úskalí vnímáte při zajišťování personální stability ve vašem zařízení?  

 Do jaké míry fluktuace pracovníků ovlivňuje provoz zařízení?  

 

3. Získávání, výběr, adaptace zaměstnanců  

 Jakým způsobem získáváte nové pracovníky pro Vaše zařízení?  

 S jakými subjekty spolupracujete při získávání nových zaměstnanců?  

 Co je pro Vás zásadní při výběru pracovníků?  

 Jak máte nastavený adaptační proces a kdo je za něj zodpovědný?  

 

4. Hodnocení, odměňování a motivace pracovníků  

 Provádíte pravidelné hodnocení pracovníků – případně jak často a jakou formou?  

 Jaké formy odměn nebo benefitů, kromě základních využíváte při péče o Vaše 

zaměstnance?  

 Jak vyhodnocujete spokojenost pracovníků (např. výzkumnými metodami)?  

 Jakým způsobem zvyšujete motivaci pracovníků k setrvání?  

 

5. Personální řízení lidských zdrojů  

 Jak je u Vás nastaveno plánování pracovních pozic?  

 Jak jsou ve Vašem zařízení rozděleny kompetence v oblasti personálního řízení?  

 Jak probíhá spolupráce se zřizovatelem v personálních otázkách?  

 Jak je na tom Vaše zařízení s využíváním informačních systémů personálního řízení?  
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Příloha č.2 Scénář nestrukturovaného rozhovoru  
 
Scénář rozhovoru s odpovědnými pracovníky zastupujícími středočeský krajský úřad  

  

Úvodní otázka:  

 Můžete mi prosím popsat, jak vypadá spolupráce kraje s domovy pro seniory 

v personální oblasti? 

Témata, které je v rámci rozhovoru potřeba se zaměřit, pokud je respondent sám nezmíní:  

 Legislativa a personální zajištění DS (vč. systemizace-optimalizace) 

 Navyšování personálního stavu 

 Financování 

 Personální situace v domovech z hlediska fluktuace 

 Problematika SP, PSS a ZP 

 Pandemie a její vliv na personální situaci 

 

 


