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ÚVOD

Jako studentka sociální práce jsem se v rámci většiny svých praxí, seminářů a 

přednášek  zaměřovala  na  kontakt  a  práci  s klientem.  Teprve  mé  zaměstnání  mě 

přivedlo k užší spolupráci s pracovníky v sociálních službách, a to zejména v domovech 

pro seniory. Mé pracovní zkušenosti mě natolik ovlivnily, že jsem se rozhodla věnovat 

se ve své diplomové práci tématu péče o pracovníky namísto klientské práce.

Činnost  projektové  manažerky  v Národním  vzdělávacím  fondu  je  pestrá  jak 

z hlediska rozmanitosti  poskytovatelů  sociálních  služeb,  se  kterými  pracujeme,  tak  z 

hlediska množství osob zapojených do jednotlivých projektů. Nejvíce se věnuji projektům 

zaměřeným na vzdělávání zaměstnanců domovů pro seniory.  Tuto problematiku jsem 

také zvolila jako téma své diplomové práce. Mám totiž příležitost srovnávat pohledy a 

zkušenosti vrcholového vedení zařízení, středního managementu i pracovníků v přímé 

péči.  Dalším důvodem, který  mě přivedl  k tématu práce,  je zvědavost a snaha blíže 

porozumět  problematice  péče  o  pracovníky,  neboť  řada absolventů  mého  studijního 

oboru se věnuje práci na řídící pozici, která takové znalosti předpokládá. Je zřejmé, že 

samo studium nemůže pokrýt všechna dílčí místa související s výkonem sociální práce, 

proto se ve své diplomové práci pokouším propojit poznatky a letité zkušenosti ziskové 

výrobní  sféry  v oblasti  personálního managementu  s péčí  o pracovníky v  konkrétním 

typu sociální služby.

Mám-li  se  ještě  konkrétněji  vyjádřit  k názvu  práce,  chci  zasadit  téma 

personálního managementu do rámce standardů kvality sociálních služeb. Vede mne 

k tomu zejména obsáhlost tématu řízení lidských zdrojů v organizaci, které je dnes již 

samostatným studijním oborem na vysokých školách. Jako kostra mi poslouží principy, 
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které  jsou  v současnosti  součástí  zákonné  normy  a  staly  se  povinným 

minimem personální  práce  ve  všech  typech  sociálních  služeb.  Jak  už  jsem zmínila, 

ziskový  výrobní  sektor  je  v této  oblasti  mnohem  dále,  hlavně  v západoevropských 

státech.  Nemilosrdná  konkurence  trhu,  zájem  o  udržení  a  získání  kvalitních 

zaměstnanců, a zejména získání a udržení klientely - to všechno jsou objektivní důvody, 

které  tlačily  na vývoj  personálního  řízení  firem.  Podobná situace  nastává v poslední 

době i u nás.

První  náznak  konkurenčního  prostředí  měl  do  sociálních  služeb  přinést  nový 

zákon  o  sociálních  službách  účinný  od  1.1.2007.  Sama si  nemyslím,  že  se  tak  do 

důsledků stalo. Spolu s novým zákonem byl zřízen tzv. příspěvek na péči. Klienti dostali 

do  rukou  finanční  prostředky,  o  kterých  se  ovšem předpokládalo,  že  je  využijí  pro 

nakupování  služeb  podle  vlastního  uvážení.  Mezi  poskytovateli  by  se  tím  pádem 

podpořilo tržní prostředí, jelikož by soupeřili o získání financí od klientů. Ti ale v mnoha 

případech  příspěvek  nevyužívají  k určenému  účelu,  čímž  se  celý  systém  hroutí  a 

nenaplňuje primární účel reformy. Navíc ve složitějších případech klienti stejně nemají 

možnost neomezeného výběru nákupu sociálních služeb vzhledem k jejich kapacitám, 

čekacím dobám a cenám. U klientely seniorského věku se setkáváme s nedostačujícími 

příjmy jedince,  poskytování  služby dotuje  často i  klientova rodina.  Vzhledem k účelu 

zákona lze však hovořit o vykročení správným směrem, i když cesta bude možná klikatá. 

V souvislosti  s tématem  práce  stojí  za  povšimnutí  uzákonění  kvalifikačních 

požadavků  pro  výkon  práce  sociálního  pracovníka  a  požadavků  na  jejich  další 

celoživotní  vzdělávání  včetně  vzdělání  ostatních  pracovníků  v sociálních  službách. 

Snahou  zmiňovaného  zákona  je  mimo  jiné  garantovat  klientovi  službu  v základní 

minimální standardní kvalitě.
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V souvislosti  s vývojem  již  zmíněné  legislativy  panují  někdy  nejasnosti 

v používání a terminologii spojené s touto oblastí. Pokud tedy pojednávám ve své práci 

o standardech kvality, jedná se o jejich podobu zakotvenou ve vyhlášce č. 505/2006 

(novelizovaná  22.června  2007  předpisem  166/2007),  kterou  se  provádí  zákon  číslo 

108/2006  Sb.  Ve  srovnání  s původním  dokumentem1,  kterým  byly  standardy  kvality 

sociálních  služeb  (tzv.  národní),  došlo  nyní  k jejich  přečíslování.  V rámci  sloučení 

obsahu některých z nich se jejich současný počet zmenšil  ze 17 na 15. Tématu této 

diplomové  práce  se tedy  týkají  standard  číslo  9 a  10.  Pro  účely  diplomové  práce 

používám termín „klient“, protože dikce zákona mi přijde odtažitá a vytrácí se z ní vazba 

mezi  poskytovatelem a  uživatelem.  Chci  poukázat  na  to,  že  legislativa  tento  termín 

nezná a používá označení „osoba v nepříznivé sociální situaci“. 

Cílem mé práce je aplikovat zkušenosti a metody z oblasti řízení lidských zdrojů 

na  pracovníky  v sociálních  službách  a  na  strukturu  řízení  těchto  organizací.  Její 

specifika někdy neumožňují přejímat postupy prověřené ziskovou sférou bez revize a za 

podmínek práce v sociálních službách. Co se týká kvalifikace, zkušeností, vzdělání, a 

zejména osobnostních  předpokladů,  je  pro  jednotlivé  sociální  služby charakteristické 

určité  zastoupení  pracovníků  a  jejich  skladba.  Obsah  jednotlivých  kapitol  je  tedy 

pojednán  jako  základ,  na  kterém  se  dá  stabilně  stavět  ze  zkušeností  a  praxe 

poskytovatelů služeb. Využitelnost pro praxi vidím v tom, že vedení a další řídící složky 

se mohou inspirovat ke změně postojů a získání nových podnětů k práci s podřízenými; 

na  druhé  straně  pro  řadový  personál  je  to  záležitost  zejména  informativní,  protože 

všechna  personální  rozhodnutí  náleží  nadřízeným.  Domnívám  se,  že  vzdělávání  a 

1 Standardy kvality sociálních služeb, Praha, MPSV 2002
Tento dokument je dodnes platný, ovšem jeho plnění je v této podobě pro poskytovatele nezávazné.
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seznamování pracovníků s principy a postupy řízení lidských zdrojů je nutné a může 

zaměstnavateli usnadnit prosazování změn a inovací.

Koncepce  této  práce  vychází  z rámce  standardů  kvality.  První  kapitola  je 

věnována úvodu do problematiky managementu a úlohy personálního  řízení v obecné 

rovině.  Řazení  dalších  kapitol  odpovídá  obsahu  standardů  kvality  a  jejich  kritériím 

úspěšného naplnění.  

Praktickou  část  práce  jsem  pojala  jako  návod  a  ukázku,  jakými  kroky  lze 

postupovat při zavádění principů řízení lidských zdrojů do domova pro seniory. Ke své 

spolupráci jsem si vybrala městem zřizovanou organizaci ve Středočeském kraji. Chtěla 

jsem se vyhnout střetu zájmů, a proto jsem nevybrala zařízení, které by jakýmkoli užším 

způsobem bylo zapojeno do vzdělávacích aktivit mé zaměstnavatelské organizace. Po 

dotazníkovém šetření  mezi zaměstnanci a následném rozhovoru s ředitelkou jsem ve 

spolupráci s ní navrhla sled konkrétních opatření a kroků, které vyplývají ze zpracované 

SWOT analýzy. Mým cílem bylo přenést teoretické principy a prvky z první části práce 

do praxe konkrétního domova pro seniory.

Jako  informační  zdroje  při  psaní  diplomové  práce  mi  sloužily  absolvované 

přednášky  k tématu  standardů  kvality  sociálních  služeb,  dílčí  přednášky  k tematice 

managementu na katedře sociální  práce i  mimo ni,  literatura ohledně řízení  lidských 

zdrojů, koncepční materiály MPSV, zákon o sociálních službách společně s prováděcím 

předpisem a další.

Za  spolupráci  a  podporu  v průběhu  psaní  diplomové  práce  bych  chtěla 

poděkovat celému mému pracovnímu kolektivu na úseku CEKAS-NVF a PhDr. Ireně 

Tomešové, za její čas a cenné připomínky, dále Doc. Oldřichu Matouškovi,  Ing. Evě 
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Rovné, Bc. Kateřině Svěcené, Mgr. Barboře Pečové, Petře Nitkové a v neposlední řadě 

za vytváření optimálního zázemí Michalu Zahradníkovi.
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1. MANAGEMENT A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ OBECNĚ

O managementu se ve své práci zmiňuji jen velmi obecně,  zejména proto, že 

sama personální práce není izolovanou aktivitou  a náplní činnosti jednoho personalisty, 

ale týká se  v podstatě každého, kdo pod sebou v organizační struktuře má nějaké další 

pracovníky, se kterými musí jednat nebo se kterými pracuje v týmu. Management sám o 

sobě zahrnuje proces plánování, personálního řízení, kontroly, vedení a synchronizace 

součinnosti  všech složek organizace tak, aby vedly k dosažení vybraných cílů.  Práce 

manažera  vyžaduje zejména osobnostní vlohy pro tento typ práce a schopnost využívat 

metody, postupy a vědecké poznatky v kombinaci s praktickými zkušenostmi a danými 

podmínkami specifickými pro každý obor. 

Zmíněné osobnostní vlohy se uplatňují zejména v umění riskovat, řešit konflikty, 

přizpůsobit  se  novým  podmínkám,  jednat  s lidmi,  motivovat  a  řídit  chaos.  Výběru 

manažera proto  podniky věnují  značné úsilí  a  pozornost,  protože on modeluje práci 

řadového  personálu  do  výstupů,  které  směřují  k cílům  organizace.  Manažer  je 

prostředníkem,  musí  jednat  diplomaticky  mezi  vedením  a  personálem.  Nese 

odpovědnost  nejen  za  svou  práci,  ale  i  za  výsledky  práce  ostatních  podřízených. 

Manažeři  také  v praxi  neselhávají  z důvodu odborných schopností,  ale  z důvodu,  že 

postrádají  lidské schopnosti.   Jejich úkolem je tvořit  příznivé pracovní podmínky, aby 

zaměstnanci mohli produktivně pracovat a vydat ze sebe to nejlepší. Snaha manažera 

by měla směřovat k porozumění pracovníkům, a ne hned usilovat o jejich změnu. Proces 

řízení změn v organizaci je specifický a vysoce individualizovaný, vychází z podmínek a 

zdrojů dané společnosti. Změnám předchází podrobný a dlouhodobý plán, který směřuje 

k činnosti organizace a jehož dodržování produkuje žádoucí výsledky.
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Manažerské styly  řízení  prošly historickým vývojem stejně jako ostatní  oblasti 

společenskovědních disciplín. Pojetí řízení se vyvíjelo stejně, jako se měnily pohledy na 

člověka,  na jeho psycho-sociální  aspekty,  vývoj  a  na stimulaci  k žádoucímu chování 

apod.  V současné  době  rozlišujeme  3  hlavní  manažerské  styly:  autokratický, 

liberalistický  a  demokratický.  V různých  podnikových  strukturách  a  na  různých 

hierarchických  úrovních  lze  uplatňovat  pro  organizaci  optimální  model,  který  je 

kombinací  prvků různých stylů.  Složky jednotlivých  přístupů  jsou stejné,  styly  se  liší 

pouze  svým  vzájemným  poměrem  vůči  sobě.  Jedná  se  o  míru  centralizace 

rozhodovacích pravomocí, delegování odpovědnosti, podíl členů na řízení a stanovování 

vytyčení cílů, samostatnosti v řešení úkolů a křivce produktivity práce. 

Jednou z důležitých a nezanedbatelných složek činností managementu, která má 

i značný vliv na personální oblast, je utváření podnikové kultury. Zjednodušeně řečeno, 

jedná se o souhrn přístupů, přesvědčení a předpokladů prorůstajících napříč organizací. 

Role manažerů je v budování a udržování takové virtuální sítě složek v rovnováze. Je na 

nich, jakou strategii uplatní pro její zavádění a na jaké hodnoty bude v organizaci kladen 

důraz. Lundberg v 90. letech 20. století (In Hayes, 2005) přišel s koncepcí podnikové 

kultury založené na třech hladinách:

o Zjevná úroveň…lidé se s ní běžně setkávají při  kontaktu s organizací nebo při 

nástupu  do  zaměstnání  v organizaci.  Jsou  to  symbolické  artefakty,  jazyk, 

ritualizované činnosti, ustálené typy chování apod.

o Strategická  úroveň…typické  osobité  styly  a  přístupy  pracovníků,  přesvědčení 

ředitelů a managementu v otázkách vizí a plánování.

11



o Centrální  úroveň…skládá  se  z ideologií,  hodnot,  přesvědčení  v souvislosti  s 

povahou  a  podstatou  lidské  práce.  Je  pojítkem  mezi  ostatními  úrovněmi 

organizační kultury.

V  oblasti  komerční  sféry  se  organizace  orientují  především  na  zisk.  Jejich 

podniková  kultura  se  orientuje  hlavně  na zákazníka,  jeho  spokojenost  a  „udržení“. 

Činnost organizací sociálních služeb vzniká za jiným účelem a zisk je většinou jen milým 

a  nečekaným  bonusem.  Pracovníci  v sociálních  službách  mají  rozdílné  pohnutky  a 

důvody pro výkon svého povolání, často ho chápou spíše ve smyslu lidského poslání a 

seberealizace. Jejich odlišná motivace určitě hraje roli v řadě aspektů personální práce. 

Budování, udržování a prosazování organizační kultury v sociálních službách je v našich 

poměrech teprve v začátcích. Její význam není doceněn, ale nutno podotknout, že ani 

dosavadní  postavení  zařízení  sociálních  služeb,  zejména  těch  zřizovaných, 

nenapomáhalo  inovaci,  změně  a  vlastní  iniciativě.  Větší  posun  určitě  zaznamenaly 

některé  organizace  neziskového sektoru,  které  jsou  od  počátku  nuceny  si  částečně 

zajišťovat  finanční  rozpočet  formou  sponzoringu,  který  ovšem  přepokládá  budování 

obrazu organizace navenek. 

Zdravá  organizační  kultura  je  efektivním prostředkem motivace zaměstnanců, 

přispívá k ochotě zaměstnance angažovat se ve prospěch firemních cílů. Jasná a cílená 

kultura v organizaci také napomáhá adaptaci nově příchozích pracovníků, pro něž jsou 

dění a mezilidská komunikace na pracovišti čitelné a snáze přijatelné. 

Především v procesu standardizace sociálních službách je kladen velký důraz na 

to, aby si všichni pracovníci osvojovali hodnoty organizace, který vznikají při týmovém 

projednávání.  Je  důležitý  přístup  zaměstnanců  a  jejich  postoje,  které  zaujímají  ke 
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klientům. Významným pilířem sociálních služeb je ochrana práv uživatelů, a to proto, že 

jsou  to  lidé  znevýhodnění  svým  sociálním  postavením  v důsledku  různých  příčin. 

Poskytovatelé  i  jednotlivci  mají  možnost  této  situace  zneužít.  Definování  možných 

situací  porušování  práv  uživatelů  a  střetů  zájmů  klientů  se  zájmy  pracovníků  je 

v podstatě řízením rizik  v organizaci.  Vyjednávání  o rizikových situacích má probíhat 

v týmu a za účasti zastoupení všech úrovní hierarchie řízení pracovníků. Pracovníci si 

sami  řeknou,  pro  jaké  situace  si  v  souvislosti  s ochranou  práv  potřebují  definovat 

pracovní  postupy  a  metodiky.  Základním  pilířem  je  partnerství  mezi  pracovníky  a 

vedením, které připravuje zázemí a podmínky pro kvalitní péči. 

 Práva  uživatelů  jsou  v přímé  souvislosti  s právy  zaměstnanců  a  právy 

organizace. Klient nemá právo na vše, jeho prostor je ohraničen, a tím se vymezují i 

práva pracovníků. Je nutné, aby měla organizace tyto mantinely vytyčeny sama ve svém 

poslání  a cílech.  Mantinely  vymezují  činnosti  a podmínky poskytování deklarovaných 

služeb.  Takový  přístup  musí  prostupovat  všemi  činnostmi  organizace  a  všichni 

zaměstnanci ho musí přijmout za vlastní. Otázka ochrany klientských práv je i součástí 

nové právní normy platné od 1.1. 2007 s názvem Zákon o sociálních službách (dále jen 

zákon) a jejich nedodržování je důvodem k provedení neohlášené inspekce, popřípadě 

odejmutí registrace služby. 

Organizační  kulturu  tvoří  vrcholové  vedení  (ředitel/ka,  zástupce)  společně 

s dalšími řídícími pracovníky (managementem) vědomě i nevědomě. Vliv mají všechny 

aspekty manažerské práce, zejména ty z oblasti řízení lidských zdrojů, které podrobněji 

zmiňuji v dalších kapitolách své práce. Bedrnová (1994) uvádí, že „…podniková kultura  

a personální management  nejsou dvě na sobě nezávislé veličiny…“. Podniková kultura 

je  samozřejmě nadřazenou entitou  personálnímu managementu.  Je  nástrojem,  který 
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utváří,  prosazuje  a  časově  určuje  přenos  organizační  kultury  v jejich  strukturách. 

Zjednodušeně řečeno jde o stejné vyladění pracovníků v organizaci co nejefektivnějším 

způsobem. Vyladění je o konsenzu mezi pracovníky na podstatě služby. 

Zmíněná podstata spočívá v pojmenování cílů, cílové skupiny, principů a poslání, 

které si pracovníci definují hlavně sami pro sebe, aby nacházeli smysl ve své činnosti a 

energii pro překonávání překážek. Jmenované aspekty jsou součástí standardu číslo 1, 

který  se  hovorově  označuje  jako  „základní  prohlášení  organizace“.  Bývá  to  jeden 

z nejobtížnějších  standardů  ke  zpracování,  ale  je  to  věc  živá,  která  se  mění  podle 

aktuálních potřeb poskytovatele do okamžiku, než se jím nabízené služby vykrystalizují 

do konečné podoby. Živou věcí  je zároveň proto,  že pracovníci  obvykle mezi sebou 

dlouho vyjednávají o podobě základního kamene fungování organizace, kterým první 

standard je.

1.1 Personální řízení

Technický pokrok a industriální  revoluce v Evropě přinesly  v 19.  století  rozvoj 

společenských  věd,  který  je  spojen  se  zintenzivněním  zájmu  o  člověka,  a  to  i 

v pracovním  procesu.  V tehdejší  době  stála  v centru  vědecké  pozornosti  zejména 

dělnická  vrstva,  u  níž  se  studovaly  životní  a  pracovní  podmínky  v  kontextu  jejich 

sociálních důsledků.

 Na počátku 20.  století  vstoupil  problém lidského faktoru  i  do  procesu řízení 

společně s taylorismem. Chování lidí bylo vysvětlováno na úrovni základních reakcí a 

příčin,  které  vedou  k uspokojování  základních  potřeb.  Z hlediska  personální  práce 

se jednalo  v prvé  řadě  o  získání  nezbytného  počtu  pracovníků  prostřednictvím 

racionálního výběru. Za zlomová můžeme považovat 30. léta minulého století spojená 
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s formováním školy Eltona Maya, která se zaměřovala na lidské vztahy a zákonitosti 

fungování  specificky  lidských  sociálních  systémů.  Na  člověka  v roli  pracovníka  se 

nahlíželo  nyní  jako  na  bytost,  která  má  vlastní  sociální  potřeby,  které  uspokojuje 

v lidských pospolitostech (i v zaměstnání a pracovním kolektivu). Do personální práce se 

dostávají  prvky  uvědomělosti  pracovníků,  ve  významu  ochoty  a  schopnosti  přijímat 

ideové cíle činnosti organizace. Do praxe byly uvedeny metody především nehmotné 

stimulace. Zájem o člověka se rozšířil z výkonného pracovníka na jeho další sociální role 

včetně soukromého života. Hospodaření s lidskými zdroji v organizaci se stalo záležitostí 

nejen  personalistů,  ale  řady  řídících  pracovníků  v hierarchii  organizace.  Posun 

k současnému modelu spočívá v  ekonomické modifikaci,  kdy se přešlo od produkce 

předmětů k produkci služeb a idejí. Člověk je nahlížen jako bytost nápaditá, tvořivá a 

pružná.  Řídící  koncepce  se  zaměřují  na  humanizaci  práce,  participativní  řízení  a 

rozšiřování  podnikové  demokracie.  Pozornost  personální  práce  je  soustředěna  na 

jednotlivce  a směřuje k individualizovanému hospodaření s lidskými zdroji.

Význam  řízení  lidských  zdrojů  je  v sociálních  službách  neoddiskutovatelný. 

Bezprostřední  lidský  kontakt,  zachování  hodnot  a  lidské  důstojnosti  včetně  respektu 

k individualitě klienta je základním předpokladem pro práci v této oblasti. Na pracovníky 

jsou kladeny vysoké osobnostní požadavky a zároveň jsou vystaveni riziku vyhoření a 

demotivace. Ze zmíněného vyplývá, že péče o lidské zdroje je nevyhnutelná a zřizovatel 

společně  s  vedením  organizací  by  si  měli  uvědomovat  její  důležitost  ve  všech 

aspektech.

Koubek  (2000)  definuje  řízení  lidských  zdrojů  tím,  že  „…tvoří  tu  část  

podnikového řízení, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním procesu,  

tedy  jeho  získávání,  formování,  fungování,  využívání,  jeho pracovních  schopností  a  
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pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, podniku a spolupracovníkům a rovněž  

jeho osobního uspokojení z vykonané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje.“ 

V konkurenčním prostředí ziskových firem je otázka personální práce velmi zásadní a 

může zajistit firmě náskok před ostatními. Poskytovatele sociálních služeb nepodněcují 

tyto pohnutky k rozvoji. Vedení poskytovatelů ví, že klienti mnohdy nemají jinou možnost 

volby, kapacity  jsou nedostačující, zejména v rezidenčních službách pro seniory, a tak 

nejsou zaměstnavatelé tolik tlačeni trhem a motivováni ke změně.

Výše zmíněný autor zároveň rozlišuje význam termínů personalistika, personální 

řízení  a  řízení  lidských  zdrojů,  které  souvisí  s rozdílnými  vývojovými  fázemi  a 

koncepcemi  personální  práce.  Historicky  nejstarší  pojetí  tohoto  odvětví  coby 

administrativní procedury je spojené se zaměstnáváním lidí, pořizováním, uchováváním 

a aktualizací dokumentů a informací týkajících se zaměstnanců a jejich činností. Tyto 

složky  se  v dnešní  době  souhrnně  označují  jako  tzv.  „personální  administrativa“. 

Personální  práce  v podobě  pouhé  personální  administrativy  ovšem  přežívá  až  do 

současné  doby  v organizacích,  v nichž  je  význam  personální  práce  k vlastní  škodě 

nedoceňován. Často jde o podniky s autoritativnějším a centralizovanějším způsobem 

řízení a s nízkou mírou delegování pravomocí. 

Druhý vývojový model spočívá v aktivní roli personální práce a je označován jako 

„personální řízení“. Tento přístup se začal prosazovat již před 2. světovou válkou, a to 

zejména jako strategie pro získání konkurenčních výhod. Smyslem modelu personálního 

řízení je přivést vedení firem k uvědomění, že existuje nevyčerpatelný zdroj prosperity a 

konkurenceschopnosti, což je člověk a lidská pracovní síla.  Toto uvědomění s sebou 

přineslo vznik personálních útvarů, v nichž se formovala personální politika podniku a 
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rozvíjely se nové metody. Pozornost byla věnována dlouhodobým strategickým otázkám 

a zaměstnanosti v podniku.

Poslední model se vyvinul v průběhu 50. a 60. let 20. století a nazývá se „řízení 

lidských zdrojů“. Je to jádro celého podnikového řízení a je jeho nejdůležitější součástí. 

Lidská  pracovní  síla  je  nejdůležitější  složkou  výrobního  postupu  a  motorem  aktivity 

organizace.  Personální  práce  se  dovršuje  k činnosti  koncepční  a  skutečně  řídící. 

Zahrnuje  nejen  strategické  aspekty,  ale  zaměřuje  se  na  vnější  faktory  formování  a 

fungování  vlastní  pracovní  síly.  Zvyšuje  se  zájem  o  populační  vývoj,  trh  práce, 

hodnotové  orientace  lidí,  jejich  sociální  rozvoj  a  životní  způsob,  životní  prostředí, 

legislativu apod.

Soudobý trend řízení lidských zdrojů přináší tyto úkoly:

o Usilovat  o  zařazení  správného  člověka  na  správné  místo.  Docílit  souladu  mezi 

počtem a strukturou pracovních míst a počtem a strukturou pracovníků. Snažit se o 

to,  aby byl  člověk neustále připraven přizpůsobovat  se měnícím se požadavkům 

pracovního místa a aby byl flexibilní.

o Optimální využívání pracovních sil a pracovních schopností (kvalifikace) pracovníka.

o Formování týmů, efektivního stylu vedení lidí a zdravých mezilidských vztahů. Práce 

na osvojování organizační kultury a jejím rozvoji.

o Personální  a  sociální  rozvoj  pracovníků  podniku  -  tedy  rozvoj  pracovní  kariéry 

směřující k vnitřnímu uspokojení z vykonávané práce. Účinné ovlivňování pracovních 

postojů a motivace zaměstnanců.

o Dodržování  všech  zákonů  z  oblasti  práce,  zaměstnávání  lidí  a  lidských  práv  a 

vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace.
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Tak jako v sociálních službách voláme po partnerském vztahu mezi uživatelem a 

poskytovatelem,  respektive  jeho  personálem,  jádrem  úspěchu  personální  práce  je 

kooperace  mezi  zaměstnavatelem  a  zaměstnanci.  Tento  princip  vychází  z toho,  že 

zaměstnavatel má zájem na spokojenosti pracovníka, do kterého již něco vložil, a na 

kvalitně  odvedené  práci.  Zároveň  si  zaměstnanec  osvojí  organizační  hodnoty  a  má 

zájem na dosažení cílů a zachování principů fungování zaměstnavatelské organizace. 

V podstatě jde o morální přístup zúčastněných stran vůči sobě navzájem.

Řadu úkonů z oblasti personální práce vykonává každý pracovník, který má pod 

sebou byť jen jediného zaměstnance. Naopak jsou specializované úkony, které vyžadují 

odbornost  a  jsou  předmětem náplně  práce  personalisty  v zařízení,  který  je  zároveň 

metodikem  pro  řídící  pracovníky.  Čím  výše  na  hierarchické  organizační  úrovni  se 

zaměstnanec  nachází,  tím  jsou  na  něj  kladeny  náročnější  požadavky  z oblasti 

personálního  řízení.  V současné  době  se  v mnoha  organizacích  pod  pojmem 

personalista  skrývá  administrativní  pracovník,  který  pouze  hlídá  vyplácení  mezd, 

uzavírání pracovních smluv, plnění povinností spjatých s pracovním poměrem, zkrátka 

člověk ekonomického vzdělání. V sociálních službách se osoba personalisty vyskytuje 

sporadicky  a  pokud  vůbec,  většinou  naplňuje  výše  zmíněný  obraz  administrativní 

pracovní síly. Tady lze opět zmínit neziskový sektor, kde je role takového pracovníka 

vnímána správně a plní svou funkci. Jedná se ovšem většinou o organizace již mediálně 

známé a veřejností podporované, které se v průběhu let rozrostly v počtu poskytovaných 

služeb, a tedy i v počtu zaměstnanců. 

Jaké  činnosti  a  funkce  by  měla  personální  práce  člověka  či  celého  úseku 

v organizaci naplňovat?

o Analýza pracovních míst - popis, specifikace, aktualizace
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o Plánování  v oblasti lidských zdrojů v organizaci

o Výběr zaměstnanců - organizace pohovorů, oslovování a informování veřejnosti

o Hodnocení  pracovníků  -  navržení  optimálního  systému  a  jeho  koordinace  a 

metodické řízení

o Odměňování pracovníků - volby nástrojů, principy motivace a jejich aplikace

o Koordinace vzdělávání pracovníků - identifikace potřeb, zprostředkování informací, 

evaluace výsledků, navrhování vzdělávacích programů

o Mediace pracovních vztahů v organizaci - reflexe, opatření

o Tvorba informačního systému - uchování informací o pracovnících, analýzy, mzdy

o Péče o pracovníky - BOZP, dokumentace, dodržování závazných norem, stravování, 

zaměstnanecké benefity

1.2Vztahy na pracovišti

Tak jako ve všech ustavených lidských společenstvech, i v pracovním kolektivu 

v zaměstnání  vznikají  vztahy  formální,  dané  normami  a  nastavenými  pravidly,  a  na 

druhé straně vztahy neformální.  Tyto dva systémy nelze oddělit,  jelikož každý svým 

způsobem podmiňuje a bezprostředně ovlivňuje ten druhý. Na různých pracovištích a 

v různých  typech  řídících  struktur  se  pouze  liší  jejich  vzájemný  poměr.  Poměry 

v pracovních  vztazích  jsou  v přímé  úměře  k pracovnímu  výkonu  jednotlivců  i  týmů. 

V důsledku toho se stávají rozhodujícím činitelem při dosahování cílů organizace, její 

konkurenceschopnosti, pracovní spokojenosti zaměstnanců, a tím také dobrému řízení 

lidských zdrojů.  Pracovní  vztahy  ovlivňují  všechny ostatní  personální  činnosti  a  jsou 

determinantou  jejich  úspěchu.  Osoba  personalisty  by  proto  měla  být  schopna 
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poodhalovat  pozadí  a  příčiny  neshod  v organizaci  a  využívat  specifických  metod  a 

nástrojů k jejich ovlivňování.

Práce  s  neformálními  vztahy  náleží  odborníkům  z řad  sociální  psychologie, 

protože  rozkrývání  sítě  a  spletitosti  takových  vztahů  bez  odborných  znalostí  a 

zkušeností nepřinese kýžený efekt využitelný pro nápravu věci v praxi. Domnívám se, že 

v rukou laika by tento úkol  byl  zatížen příliš  subjektivním pohledem na jednotlivce  a 

správnost opatření. Ovšem managementu organizace naopak přísluší ovlivňovat kvalitu 

formálních vztahů. Již samo označení vztahů termínem „formální“ přináší propojenost 

s určitým systémem dohodnutých a veřejně závazných pravidel chování. Obvykle touto 

normou bývá pracovní řád, organizační řád nebo obdobně nazvaná interní směrnice. 

Mezi pracovníky vyvstávají zdroje konfliktů nejčastěji z nejasností nebo nedorozumění 

v uplatňovaných principech, které nejsou vedením striktně stanoveny nebo prokazatelně 

dodržovány. 

Samozřejmě  nepřehlédnutelným  aspektem  je  osobnost  jednotlivce,  která  do 

konfliktu vstupuje. Každý osobně vyhodnocuje určitý podnět nebo informaci, na kterou 

pak individuálně reaguje a začíná se odvíjet schéma specifické situace. Pokud se tento 

proces odvíjí v závislosti na pracovních vztazích a v prostředí zaměstnání, hovoří Urban 

(2003)  o  tzv.  pracovních  postojích,  které  schematicky  uplatňujeme  vlivem  nějakého 

osobního přesvědčení a motivace. Z vědeckého hlediska se zatím nepodařilo prokázat, 

zda je taková naše reakce produktem situace, kterou by mohl zaměstnavatel  účinně 

ovlivňovat, nebo zda vychází z našich vrozených dispozic, což pro vedení znamená více 

zaměřit pozornost na proces výběru uchazečů o pracovní místo. V tom případě by bylo 

třeba se více zaobírat  kritérii,  která by měl jedinec na požadované pozici  naplňovat. 

Zpravidla se jedná o kombinaci obou determinant. 
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Za  nejdůležitější  pracovní  postoj  uvádí  Urban (2003)  potřebu  úspěchu,  která 

může  být  i  celkovým  osobnostním  rysem.  Takový  člověk  je  ve  svých  pracovních 

postojích  hnán  ziskem  pozitivní  zpětné  vazby,  stanovováním  konkrétních  cílů, 

posilováním  sebedůvěry,  apod.  Naplňování  pracovních  postojů  a  očekávání  je 

samozřejmě v úzkém vztahu s pracovní spokojeností a také pracovní výkonností, i když 

ne zcela bez výjimky a bezprostředně. Vědecké poznatky objasňují, že vyšší pracovní 

spokojenost nemusí zároveň odpovídat vyššímu pracovnímu výkonu. Na druhé straně, 

vyšší výkonnosti nelze dosáhnout v dlouhodobé atmosféře nespokojenosti. V souvislosti 

s pracovní nespokojeností je ve stejné publikaci zmiňován termín „psychické opuštění  

zaměstnání“.  Jedná  se  o  jev,  kdy  v důsledku  nespokojenosti  pracovník  neopustí 

zaměstnání fyzicky (ukončení pracovního poměru), opustí ho v rovině vlastního zájmu, 

úsilí  a  seberealizace  (=  duševně).  Práci  pak  vykonává  pod  úrovní  svých  možností, 

nevyvíjí  přílišnou  snahu  a  nemanifestuje  vlastní  zájem.  Organizace,  jež  byla  svými 

zaměstnanci psychicky opuštěna, je odsouzena k nezdaru a nemůže plnohodnotně ani 

s maximálním nasazením a za minimalizace nákladů směřovat ke svým cílům, ve které 

nikdo z pracovníků nevěří.

Jev psychického opuštění vidím jako velmi rizikový právě v domovech seniorů a 

jiných pobytových službách, kde by do interakce s uživateli měli vstupovat lidé osobně 

účastni  ve  své  práci.  Ne  nadarmo  se  podle  nového  zákona  pobytové  služby 

přejmenovaly na domovy a pravděpodobně nikdo z nás nesdílí domov s člověkem, který 

na budování dobrých vztahů a atmosféry, včetně jistého osobního účastenství,  nemá 

zájem. Bohužel  právě klienti,  senioři,  si  mnohdy svůj  odchod do celoročního pobytu 

nevybrali zcela dobrovolně. Jejich důvody jsou v úzké  souvislosti se situací v sociálním 

okolí. 
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Je  nepochybné,  že  práce  personálu  v přímé  péči  obnáší  velké  znalostní  i 

osobnostní  předpoklady  na  obsazení  těchto  pracovních  pozic;  bohužel  jsem  v praxi 

často konfrontována s tím, že výběru a umisťování pracovníků na jednotlivé pracovní 

pozice nebývá věnována odpovídající  pozornost.  Právě v tomto bodu se kruh znovu 

uzavírá a vracíme se zpět k řídícím složkám, které - i  když se to možná tak nejeví - 

značně určují samo poskytování a kvalitu služby v praxi prostřednictvím svých vlastních 

personálních a ostatních manažerských schopností.

Překážkou na cestě k pracovní spokojenosti jsou jistě i  konflikty v zaměstnání. 

V konfliktech se samozřejmě všichni běžně ocitáme stejně tak v pracovním prostředí i 

mimo  něj.  Někdy  mohou  vést  i  k pozitivním  důsledkům,  a  to  pokud  se  jedná  o 

nesobeckou rivalitu, přátelské soupeření mezi kolegy nebo mírné konflikty vyplývající 

z drobných rozdílností. Opozitem jsou konflikty vážné, které ochromují pracovní činnost, 

promítají se do výkonnosti zaměstnanců a vedou ke zhoršení vztahů na  pracovišti. Pro 

organizaci  mohou  vážné  neshody  přinášet  problémy  jako  zadržování  informací, 

znesnadňování  nebo  zabraňování  určité  skupině  nebo  jedinci  přístupu  ke  zdrojům, 

obecně blokování těch prostředků, které druhá strana potřebuje pro plnohodnotný výkon 

své práce a plnění úkolů. V průběhu konfliktních situací účastníci spíše napínají své úsilí 

na dosažení jiných cílů, než na ty,  pro které organizace vznikla a existuje. Lidé jsou 

motivováni  jinými  zájmy.  Vázne  jejich  koordinace  a  kooperace  s pracovním  okolím, 

nejsou cíleně soustředěni  na spolupráci,  vstřícnost  a pochopení.  Hybnou silou  jejich 

činnosti je spor a nepotřebují jiné další podněty. Podléhají vlastní dynamice a jsou sami 

sobě motorem, čerpají energii ze sebe samých.

Koubek (2000)  spatřuje původ konfliktů ve  formálních pracovních vztazích ve 

dvou oblastech:
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o Nejasné  stanovení  odpovědnosti  …  například,  pokud  úkoly  zadává  nejen 

bezprostředně  nadřízený,  ale  i  vyšší  přímý  nadřízený  -  tato  situace  negativně 

pracovníka ovlivňuje v tom, že ho může poškozovat v souvislosti s jeho hodnocením 

a odměňováním. Pracovník tápe, jaký úkol upřednostnit, popř. jak úkol odmítnout.

o Pracovní  podmínky  …  zahrnuje  aspekty  jako  pracovní  doba,  režim,  přesčasy, 

prostředí, odměňování, aj.

V rámci  formálních  struktur  je  na  místě  uplatnění  preventivních  principů 

předcházením  nedorozumění  a  konfliktům.  Nejefektivnějším  nástrojem  prevence  je 

komunikace. V organizaci by komunikační toky měly fungovat  na vertikální (vzestupné i 

sestupné) a stejně tak na horizontální  úrovni.  Vertikální  úroveň zajišťuje propustnost 

informací od vedení k řadovým pracovníkům a naopak (!). Horizontální úroveň by měla 

fungovat mezi jednotlivými pracovníky, úseky i pracovními skupinami a týmy. Efektivní 

komunikaci  napomáhá  atmosféra  důvěry  a  otevřenosti  v organizaci.  Pro  složitější 

případy je dobré zachovat možnost využití pomoci kvalifikovaného odborníka, například 

ve formě supervizního setkání.

Jakým zdrojům konfliktů by tedy měla organizace věnovat pozornost a kde hledat 

možné příčiny? Koubek (2000) jmenuje tyto varianty:

o Zdroje v osobnosti a sociálním chování jednotlivců …  pracovníci, kteří  si neustále 

stěžují  (kverulanti);  osoby  se sklony  k násilí;  lidé  zdrženliví  práce;  netolerantní  a 

nesnášenliví  ke svému sociálnímu a pracovnímu okolí;  moralisté  a lidé poučující 

ostatní,  apod.  Doporučuje  se  tyto  lidi  vyčlenit  z kolektivu,  buď  celkově  výpovědí 

z pracovního poměru nebo převedením na práci spočívající v individuálním plnění 

úkolů.

23



o Zdroje v nedorozumění …  tady 100% platí pravidlo komunikace, které je zmíněno 

výše  v textu.  Příčinami  mohou  být  nedostatečná  vysvětlení  úkolů,  povinností  a 

pravidel.  Na  druhé  straně  problematická  může  být  v tomto  ohledu  nedostatečná 

kvalifikace a inteligence pracovníka na dané pozici. Řešení spočívají ve vzdělávání 

pracovníků, zavedení systému porad a řízení předávání informací v organizaci.

o Zdroje v nedostatečné personální práci … v jakékoli složce personální práce může 

spočívat původ konfliktů, zejména třeba ve špatném výběru pracovníků, nevhodném 

zařazení  na  pracovní  pozici,  nejasném  systému  hodnocení  a  odměňování 

pracovníků,  apod.  Řešením je změna personalisty,  personální  politiky  a zejména 

praktických metod řízení lidských zdrojů.

o Zdroj ve stylu vedení lidí … přílišná direktivita, nedostatečná participace na řízení, 

nerespektování  zákonných  norem  a  práv  zaměstnanců,  sociální  propasti  mezi 

vedením a pracovníky. Stejně jako je třeba vzdělávat pracovníky, vzdělání potřebuje 

i  vedení,  zejména v krystalizaci  specifického  řídícího  stylu  a  přístupu  pro  danou 

organizaci. V tom je možné řešení.

o Zdroj  ve  způsobu formování  týmů …  obvykle  nežádoucí  složení  týmu z hlediska 

kvalifikace členů a jejich osobnostních charakteristik. Problematický může být také 

vztah vedoucího týmu a zbývajících členů. Protože týmy sestavuje vedení,  je na 

místě opět osvěta managementu ve stylu práce týmů, jejich principů a zákonitostí. 

S náležitými  znalostmi  je  možné  riziko  konfliktů  vyplývající  ze  složení  skupiny 

eliminovat.

o Zdroj ve změnách organizace práce a organizačních struktur … řízení procesu změn 

je samostatným oborem managementu, kterému je třeba se učit. Častými chybami je 

nedostatečná  informovanost  podřízených  o  změnách,  z toho  vyplývající 
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dezinformace; také změny funkčního a platového zařazení bývají zdrojem neshod a 

nespokojenosti. Rozladění a konflikt pramení také ze změn v pracovních návycích a 

potřeby dovzdělat se nebo rekvalifikovat pro výkon zaměstnání. Řešením je jedině 

dostatečná  informační  kampaň  mezi  zaměstnanci,  vysvětlování,  minimalizace 

negativních dopadů a kompenzace nepříznivých důsledků.

o Zdroje  v pracovních  podmínkách  …  může  je  ovlivňovat  jedině  vedení,  které  si 

nedostatků  a  jejich  důsledků  na  pracovní  postoje  musí  být  vědomo.  Nápravu 

pracovních  podmínek  může  pro  své  zaměstnance  zařídit  pouze  management 

v rámci svých kompetencí a vyjednávací pozice.

o Zdroje mimo organizaci … vyplývají z osobních, zdravotních a sociálních podmínek 

zaměstnanců. Pro organizaci a její vedení je to velmi těžko ovlivnitelný aspekt, ale 

na místě je například nabídnutí možnosti podpory v oblastech a podmínkách, které 

má vedení k dispozici.

Co jiného dělat  s konflikty, než je řešit, zvládat, mediovat, zkrátka překonávat. 

Každý je překonáváme jinými osvědčenými způsoby, neuplatňujeme stále jeden přístup, 

protože  i  konflikty  mají  svou  míru  důležitosti,  a  v důsledku  toho  využíváme různých 

prostředků. Čakrt (2000) uvádí 5 základních přístupů.

Konfrontace  -  sledujeme a  jdeme jen  za  vlastním zájmem,  není  respektován zájem 

druhé  strany,  často  je  uplatňováno  silové  řešení  (agrese),  za  řešením 

nesměřujeme  ve  spolupráci  s protistranou  (dominance).  Princip  polarity 

vítězství a prohry.

Kooperace  -  zájem  protistrany  je  respektován,  k prosazování  zájmů  dochází  na 

principech asertivity, která umožňuje spolupráci.
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Vyhýbání  -  ke  spolupráci  ani  nedochází,  stejně  jako  k cílenému  prosazení  zájmů 

v asertivním  pojetí.  Vlastní  zájem  je  podceňován  nebo  nenabývá  takové 

důležitosti, aby konflikt posunul do jiné z rovin řešení.

Ústup - jedinec nebere ohled na vlastní zájem nebo se vytrácí jeho důležitost. Přístup je 

kooperativní v tom, že dává prostor dalšímu zúčastněnému v realizaci jeho zájmů.

Kompromis - kooperace je nutná, i vlastní asertivita, která vede k částečnému naplnění 

očekávání,  za  cenu  odevzdání   nebo  přestavení  vlastních  požadavků  ve 

prospěch druhého.

V zařízení  se  konflikty  mohou  vyskytnout  mezi  jednotlivci  i  mezi  týmy. 

V sociálních  službách  se  objevuje  soupeření  a  spory  mezi  sociálním  a  zdravotním 

úsekem. Často je tomu spíše v rámci vymezování odpovědnosti a kompetencí v práci 

s klientem.  Je  důležité,  aby takovou  situaci  management  nepřehlížel  a  předešel  tím 

mnohem  zásadnější  rozepři,  při  které  může  být  narušen  především zájem  klienta. 

Konflikty  v organizaci  by neměly zůstat  nedořešeny nebo být  autoritativně potlačeny. 

Hrozí  nebezpečí  znovuoživení,  které  s  sebou  může  přinést  ještě  více  potíží,  které 

nebudou silám a možnostem organizace stačit. Důležitá je identifikace konfliktů v jejich 

počátku. To, že se konflikty v organizaci nejsou zjevné, neznamená, že neexistují. Jsou 

pouze latentní, a tím pádem vytvářejí mnohem obtížnější a čitelné pracovní klima, které 

zejména na nově příchozího pracovníka může působit ambivalentně a znepříjemňovat 

jeho adaptaci a orientaci ve vztazích v zaměstnání.

Konflikt  je  proces,  který  se  mění,  vyvíjí  a  prochází  specifickými  fázemi.  Na 

počátku není konflikt ještě zjevný, protože se teprve rýsují podmínky, vyhraňují rozdíly, 

které  jsou  pozdější  roznětkou  a  vyostří  situaci.  Dochází  ke  uvědomění  si  pocitů  a 
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myšlenek, že ke konfliktu může dojít. Pozorovatelný konflikt je pro okolí již signálem, že 

se strany rozhodly k věci aktivně přistoupit a věci neignorovat. V této etapě je proces 

ještě vratný a lze následujícím popsaným fázím předejít vhodnou intervencí. 

1/  Fáze  pociťovaného  konfliktu  přináší  zúčastněným  emoce  jako  rozhořčení, 

napětí, rozčilení. V této fázi je při řešení nejprve nutné emoce „ventilovat“ a poté 

přistoupit k racionálnímu řešení,  třeba za pomocí třetí strany. 

2/ Následuje fáze manifestní, kdy již strany většinou nejsou schopny spolupráce, 

vzájemné jednání má pouze destruktivní charakter a účelem jednání může být 

záměrná frustrace druhé strany. 

3/ Závěr procesu vyústí v následek, který je důležitý ne pro původ vzniku konfliktu 

samotného, ale pro uspořádání věcí následujících, a pokud mělo řešení pozitivní 

povahu, může znamenat odraz pro další spolupráci. 

1.3 Tým a týmová práce 

D. Blondiaux2

2 Zdroj: Pichaud C., Thereauová I.: Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál,1998.
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Tento obrázek v mnohém odpovídá situaci v sociálních službách a důsledkům, 

které mě vedly k zařazení podkapitoly o významu a důležitosti týmové práce, zejména o 

fungujících vazbách a komunikaci mezi pracovníky navzájem. Opět se můžeme odvolat 

na  organizační  kulturu,  hlavně  na  osvojení  principů  kvality  sociálních  služeb  všemi 

zaměstnanci.  Interní  komunikace  je  nejdůležitějším  prvkem při  vytváření  soudržnosti 

organizace. Zaměstnanci musí pochopit, jak jejich práce přispívá k celku a jak do něj 

zapadá. To samé platí i pro práci v týmu, kde výsledky práce jednoho navazují nebo 

vycházejí z výsledků jiného člena, přičemž práce v týmu bývá odměňována kolektivně a 

není akcentováno individualizované ocenění jednotlivce. Úspěch není výsledkem práce 

jedince,  ale  celého  týmu.  Porozumí-li  zaměstnanci  úloze  každého  z týmů  a  lidí 

v organizaci, je to dobrá cesta k posílení jejich identifikace s organizací a ke spolupráci 

s ostatními  na  společných  cílech.  Úloha  managementu  spočívá  v podpoře  tohoto 

sebeuvědomění zaměstnanců a týmů. Měl by podporovat soudržnost a bránit konfliktům.

Pracovníci se pro výkon povolání v sociálních službách rozhodnou obvykle na 

základě vnitřního přesvědčení, nalezení smyslu v tomto druhu práce, nejsou finančně 

motivováni a předpokládají nějaké jiné osobní obohacení z kontaktu s klienty.  Je třeba 

jim vštípit přístup neustálého pracování na sobě samém, zvyšování kompetencí a učení 

se  novým  věcem  a  vývojovým  trendům.  Smyslem  je  učit  se  i  týmové  práci,  která 

nepřichází sama explicitně. Přechod na týmovou práci může být pro zařízení obtížný, ale 

můstkem přes počáteční  odpor je právě výcvik v týmových dovednostech a techniky 

posilování  skupinového  vědomí.  Někteří  lidé  odvádějí  výborné  individuální  pracovní 

výkony,  ale  neumějí  jednat  s ostatními  ve skupině na stejné úrovni,  což  je  základní 

předpoklad pro práci v týmu. Změna se musí odehrát i ve způsobu myšlení, protože ve 

výsledky práce týmů nemusejí lidé zpočátku věřit a nechtějí přijmout, že by taková cesta 
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mohla vést ke zjednodušení a zefektivnění práce. Týmová práce vnáší do pracovního 

procesu prvek inovace. Často se využívá pro řešení problematických bodů, kde je třeba 

zvážit a zohlednit pohled více stran nebo při řízení firemních změn. Tím, že tým nemá 

přesně  daný  popis  pracovní  činnosti,  podle  kterého  musí  postupovat,  má  značnou 

svobodu  a  rozhodovací  pravomoc  a  je  jen  na  jeho  kreativitě,  jakými  cestami  dojde 

k řešení.  Očekávají  se  od  něj  takové  výsledky,  které  nejsou  lidé  v rámci  svých 

individuálních pracovních úkolů schopni dosáhnout. Jedním ze základních předpokladů 

úspěšnosti je, že činnost týmu nemůže být zastoupena a nahrazena činností jednotlivce.

Rezistenci pracovníků je jistě dobré snížit i tím, že se jim vysvětlí, v čem týmová 

práce spočívá a jaké změny to přinese. Je pochopitelné, že lidé se nejvíce obávají toho, 

o čem nemají žádnou představu nebo mají představu mylnou a schází jim předchozí 

zkušenost. Pracovníci si nemusejí uvědomovat specifika týmové práce a zaměňují ji za 

práci  ve  skupině nebo pracovním kolektivu.  Za tým také mohou považovat  všechny 

pracovníky  jedné  organizace.  Možná  je  to  tím,  že  i  samotný  termín  „tým“  se 

v hovorovém jazyce nebo médiích používá v mnohem širším významu, než-li jen způsob 

řízení práce se svými specifickými prvky.

V čem  spočívá  týmová  práce? Jedná  se  o  malou  skupinu  lidí  (za  ideální 

literatura3 uvádí 4-15 osob), kteří  jsou ve vzájemné interakci a pracují  na společném 

úkolu. Jsou všichni zajedno a mají společnou vizi o plnění úkolu a jdou za stejnými cíli. 

Tým se schází  ve formě společných jednání, která mají obvykle podobu porad, stejně 

jako  jednání  managementu.  Rozhodovací  proces  se  řídí  většinovým  principem, 

založeným zároveň na společné odpovědnosti. Je vhodné věnovat zvýšenou pozornost 

3 Hayes N.: Psychologie týmové práce; Portál, Praha 2005
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sestavování týmu tak, aby se členové ve svých osobnostních vlohách a týmových rolích 

doplňovali. 

Existují  různé  metody,  jak  otestovat  jedince  na  jeho  roli  ve  skupině,  jednou 

z velmi oblíbených je sebehodnotící Belbinův dotazník. Belbin vydefinoval 8 typů rolí4 a 

z výsledků dotazníku pro jedince vyplyne, do jaké míry každou z rolí naplňuje. Je možné 

vlastní  snahou  určité  aspekty  jednotlivých  rolí  posílit  nebo  potlačit.  Zčásti  se  také 

v důsledku sporů zástupců stejné role dají interpretovat konflikty v týmu, popřípadě se 

snažit sestavit ideální tým ve smyslu zastoupení každé role. Motivujícím prvkem může 

být, že výsledky dotazníku jsou pouze fakta, která nehodnotí. Vychází se z toho, že není 

špatných ani  dobrých rolí  a naopak každé role je v týmu potřeba,  má svůj  přínos a 

význam pro celek. Pro management naopak mohou výsledky sloužit  jako vodítko při 

hledání a doplňování týmu o nové spolupracovníky.

Tým si prochází vlastními vývojovými fázemi. V těchto etapách se dají očekávat 

výkyvy  ve  výkonnosti  práce  a  proměnlivost  efektivity  tohoto  pracovního  uspořádání. 

Důsledkem je, že management by měl počítat s větší časovou náročností týmové práce 

a nepožadovat podávání okamžitých výsledků, které by členy mohlo ještě více odradit a 

demotivovat. Urban (2003) dělí vývojové fáze takto:

1) Vstupní (poznávací) fáze ...  probíhá vzájemné seznamování, členové rozpoznávají 

své schopnosti a testují jeden druhého

2) Druhá  fáze,  často  konfliktní  ...  dochází  ke  střetu  názorů,  řešení  problémů, 

vymezování se  a uspořádání vedení

3) Výsledná (funkční) fáze ... vytváření norem, ukotvení postupů a rozdělení rolí

4 Formovač; dotahovač; pozorovatel/hodnotitel; koordinátor; realizátor; týmový pracovník; odhalovač 
zdrojů a tvůrce.

30



K tomu, aby mohl být tým ve své činnosti úspěšný, měl by dostat určitou míru 

autonomie  a  možnost  samostatných  rozhodnutí  na  náležité  úrovni.  Vedení  musí  ve 

výsledky  týmů  věřit  a  poskytovat  maximální  podporu5.  V komerční  sféře  fungují  na 

principu  týmové  práce  a  plnění  úkolů  celé  společnosti.  V seniorských  rezidenčních 

službách je  model  týmové práce nejlépe využitelný jen pro určité  aspekty  fungování 

služby. Už jen z toho důvodu, že v zařízeních funguje nepřetržitý provoz a pracovníci 

pracují  na  směny,  přičemž  se  mohou  určití  lidé  v  práci  setkávat  v méně  častých 

intervalech. Prostor pro využití týmového modelu práce se ovšem otevírá při práci na 

jednotlivých  specifických  úkolech,  které  třeba  bezprostředně  nesouvisí  s denním 

provozem  zařízení.  Mnohá  zařízení  využila  tuto  možnost  při  práci  na  standardech 

kvality, kde vznikaly týmy, které se věnovaly jednotlivým tématům, jež zpracovávaly na 

míru  své  organizace.  Výhoda  těchto  týmů  byla  a  je  v jejich  multidisciplinárnosti  a 

rozmanitosti,  co se týká úrovně řízení  v organizaci.  Filozofie některých ze standardů 

přímo  předpokládá  participaci  pracovníků  z přímé  obslužné  péče,  kteří  reflektují 

skutečný  provoz  a  způsob  práce,  přičemž  během vyjednávacího  procesu  a  jednání 

v týmu  mají  možnost  osobní  angažovanosti  v problematice,  nehledě  na  snadnější 

osvojení společných dohodnutých pravidel a postupů, které směřují za kvalitou.

Pokud se organizace rozhodne svou činnost směřovat do týmů a jejich výsledků, 

je nutné zareagovat i změnou organizační struktury, která s mírou delegování pravomocí 

na týmy přináší i jistou míru decentralizace moci. Pokud ovšem týmové práci podléhají 

jen  dílčí  úkoly,  organizační  struktura  jejich  činnost  nenarušuje.  Klíčem  úspěchu  je 

definování  jasných norem chování  členů,  co  se  od  týmu očekává,  vyjádření  uznání 

5 Například v podobě odborného kaučování, intervize, supervize apod.
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významu  práce  týmu,  jeho  ocenění.  Poté  může  úspěšně  fungovat  i  beze  změn 

v organizační struktuře.

Aktivní členství jedinců v týmu přináší spolu s vnitřním přesvědčením o účelnosti 

jeho  konání  také  lepší  vyjednávací  pozici,  skupiny  mají  mnohem  větší  slovo  při 

zaváděná změn a inovace. Snaha jednotlivce má menší šanci na úspěch. To samé platí 

pro iniciativy managementu, které bez podpory skupin a týmů daleko obtížněji proniknou 

dolů  k řadovému personálu  a  setkají  se  s pochopením a  přijetím.  V rámci  získávání 

podpory zaměstnanců je  nutné počítat s tím, že lidé se v pracovních vztazích vymezují 

vůči skupině s opačným názorem. Rivalita vzniká  z pohledu „my“, kteří máme pravdu, a 

„oni“, kteří si myslí něco jiného. Naše vztahy s okolím samozřejmě velmi ovlivňuje to, 

zda je ten, či onen na naší straně. Vzniká pole pro intriky a rivalitu, která blokuje pozitivní 

vývoj  organizace.  Vrcholný  management  by  měl  účinnými  nástroji  a  zkušenostmi 

vytvářet a podporovat takové podmínky, které naopak budou pojivem pracovních vztahů 

mezi jednotlivci i mezi skupinami.
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2. PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

Název  kapitoly  je  shodný  jako  standard  číslo  9  (vyhlášky  505/2006  Sb.). 

Standard  se  skládá  ze  4  hodnocených  kritérií,  přičemž  pouze  jedno  z nich  nese 

označení důležitosti jako „zásadní“. Toto označení je významné zejména v souvislosti 

s výkonem inspekčního šetření,  kdy všechna zásadní kritéria všech standardů kvality 

musí poskytovatel naplňovat hodnotami  splněno dobře (za 2 body) a splněno výborně  

(za maximum 3 body)6. Ovšem v principech dobrého řízení lidských zdrojů v organizaci 

jsou jednotlivé složky vzájemně provázány, a tak neplnění jednoho z aspektů se promítá 

do zbývajících personálních aktivit a jejich kvalit. 

Je  pochopitelné,  že  středobodem dění  v sociálních  službách  je  a  měl  by  být 

klient. Jakými jinými prostředky bychom mohli naplňovat cíl, principy a poslání služeb, 

než-li prostřednictvím personálu. Proto by ruku v ruce s rozvojem, poznatky a kvalitou 

péče o klienty měl jít i rozvoj pracovníků, kteří jsou se svými zkušenostmi, motivací a 

osobními charakteristikami nenahraditelní.

Dlouhodobým trendem v sociálních službách je zplnomocňování klienta, respekt 

a zohlednění jeho názorů a specifických potřeb. Odborná veřejnost opustila model péče 

o  klienta,  který  byl  pouze  pasivním  příjemcem  konání  pomáhajících  profesionálů. 

Klientovi  byla navrácena důstojnost,  jeho svébytná práva rozhodovat  o své osobě a 

zejména  zodpovědnost  za  sebe  a  důsledky  svého  konání  (označováno  za  model 

podpory).  Model  péče může být  také označován jako lékařský přístup,  který  se pro 

systém  a  filozofii  poslání  sociálních  služeb  nehodí.  V duchu  tohoto  myšlenkového 

posunu vznikl i nový zákon o sociálních službách. Komplexní systém služeb zaznamenal 

6 Inspekce uděluje v rámci hodnocení  ještě 1 bod za naplňování kritéria dostatečně a 0 bodů za nesplnění.
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rasantní  změny  v mnoha  oblastech  svého  provozu.  Především  je  však  nezbytné 

dosáhnout změn v myšlení a přístupu všech osob zúčastněných na přímé péči o klienty. 

Toto se jeví jako ty nejsložitější části celé přeměny. Žádné právní normy nepomohou 

samy o sobě vštěpit pracovníkům nový přístup, mnohdy tak radikálně se lišící od toho, 

jakým způsobem „pečovali“ o klienty dosud.

Zákon (§115) stanovuje okruh osob, které mohou pracovat v sociálních službách, 

jsou to:

- Sociální pracovníci

- Pracovníci v sociálních službách

- Zdravotničtí pracovníci

- Pedagogičtí pracovníci

Požadavky a podmínky pro výkon práce sociálního pracovníka stanovuje zákon velmi 

konkrétně  a  striktně.  Zároveň  se do  legislativy  dostala  povinnost  dalšího  vzdělávání 

sociálních pracovníků, přičemž zároveň vznikl systém akreditace vzdělávacích programů 

pro tuto cílovou skupinu, stejně jako vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních 

službách. Pracovníci v sociálních službách jsou osoby, které se podílejí na přímé práci 

s klientem a jsou s ním v každodenním kontaktu v rámci obslužné péče, nepedagogické 

aktivizační činnosti nebo výkonu pečovatelských úkonů v domácnosti klientů7. I tomuto 

okruhu  osob  zákon ukládá povinné kvalifikační  požadavky  a  vzdělání,  které  si  však 

mohou pracovníci během výkonu povolání doplnit ve specializovaném 150-ti hodinovém 

kurzu, jehož absolvování je opravňuje k výkonu této profese.

Činnost zdravotnického personálu poskytovatele se řídí speciálními zákonnými 

úpravami, které definují zdravotní úkony, upravují způsob financování tohoto druhu péče 

7 Situace charakteristická pro pečovatelskou službu.
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a zabývají  se i  profesní  stránkou věci  včetně mzdových zařazení apod. Do struktury 

zdravotnického personálu spadají i sanitářky a ošetřovatelky. Po nabytí platnosti zákona 

o  sociálních  službách  byla  řada  těchto  pracovníků  přeřazena  na  pozici  pracovníka 

v sociálních službách, čímž se vymanili ze striktnějších zdravotnických norem; zároveň 

na tyto pracovníky dopadly požadavky nového zákona a mnohdy také klesla výměra 

jejich mzdy.

Nechci tuto situaci nijak subjektivně hodnotit, pouze bylo mým zájmem nastínit, 

jak  se  teorie  zákona promítla  do  praxe v rámci  mé zkušenosti  v domovech seniorů. 

Praxe  je  ale  v případě  restrukturalizace  dříve  zdravotnických  pracovníků  směrem 

k sociálním službám důkazem realizace ideového posunu poslání sociálních služeb.

Senioři  potřebují  naplňovat  své potřeby v  pobytové službě stejně tak,  jako je 

naplňovali dříve ve svém přirozeném prostředí. Jejich síly a schopnosti jim již v mnohém 

nestačí na zabezpečení svého každodenního rytmu a situace se často rapidně zhoršuje 

vlivem  změn  zdravotního,  a  v souvislosti  s tím  i  psychického  stavu.  Od  přímého 

obslužného  personálu  se  tedy  očekává,  že  bude  pozorný  ke  konkrétním  potřebám 

klientů a bude jim poskytovat  podporu  v jejich naplňování.  Pracovníci  sami vyjadřují, 

jaké obtíže mají s uplatňováním podpůrného principu, když jejich rutina a často i lidská 

přirozenost  jim  velí  klientovi  naplnit  jeho  potřebu  z  vlastních  zdrojů.  Situace,  kdy 

pracovník  klientovi  pokryje  jeho  potřeby  na  základě  vlastní  iniciativy,  je  obvykle 

důsledkem  časového  tlaku  a  nedostatku  kapacit  obslužného  personálu.  Pracovník 

potřebu  klientovi  naplní  rychleji  a  snadněji,  než  když  by  ho  podporoval  v jeho 

samostatnosti.  V zájmu sociálních  služeb ale  není,  aby klienti  přepečováním ztráceli 

schopnost  svoje  potřeby  pojmenovat.  Smyslem  je  směřovat  klienta  k jejich  saturaci 
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vlastním přičiněním. Snadno by se mohlo stát, že by pečovatelský přístup personálu byl 

kontraindikací principů rehabilitace, ať již zdravotní, sociální nebo jiné její složky.

Každodenní kontakt se seniorskou klientelou je nutně pro pracovníky náročný 

zejména v bezprostředním kontaktu s jejich existenciálními tématy, hledáním smyslu, s 

depresemi  a  se  smrtí.  Je  třeba  umět  citlivě  a  vnímavě  na  tyto  podněty  reagovat, 

nedevalvovat tato témata rčeními typu „ale, vždyť tu babi budete ještě do sta let“. Právě 

onen smysl mohou staří lidé spatřovat právě v konci svého života, který pro ně může 

být, a očekávaně bývá, ústředním tématem. 

V této  souvislosti  je  nezbytné zmínit  tzv.  individuální  plánování  služby,  což je 

proces spočívající v metodách zjišťování potřeb klienta. S potřebami klientů by se mělo 

pracovat v každé sociální službě, tedy i domovech pro seniory. Je to princip, který má 

směřovat  k individualizaci  poskytování služeb. V centru  zájmu je jednotlivec spolu se 

svými  specifickými  potřebami.  Během  pravidelných  setkání  se  svým  klíčovým 

pracovníkem má klient  možnost  hodnotit  průběh poskytovaní služby. Po vyjednávání 

s pracovníkem  se  klient  vyjádří,  jakou  podporu  by  pro  naplňování  svých  potřeb 

potřeboval.  Je  nutné,  aby přímý obslužný personál  byl  speciálně vyškolen  v metodě 

individuálního  plánování.  Tito  tzv.  klíčoví  pracovníci  se  musí  naučit  vést  partnerský 

dialog, unést klientova témata a přenést jeho zjištěné potřeby do týmu, který jedná o 

společném postupu a o sjednané podpoře. Zvýšené nároky se kladou na individuální 

plánování  s  klienty  s omezenou  možností  komunikace  nebo  s degenerativními 

onemocněními  mozku,  včetně  demencí.  V těchto  případech  je  na  místě  využití 

speciálních  metod,  které  zvládnou  používat  pouze  někteří  pracovníci  s potřebnými 

osobnostními  vlohami  pro  tento  typ  a  způsob práce.  Pichaud  a  Thareauová  (1998) 

poukazují na problém, kdy personál často zaměňuje žádost klienta s jeho potřebou. I 
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tento  problém  je  součástí  metody  individuálního  plánování  a  vedení  rozhovoru 

s klientem, kdy je třeba poodhalit za vyřčenou žádostí potřebu, která stojí v pozadí. Je 

třeba poskytnout pracovníkům vzdělání, podporu a trénink v dovednosti rozpoznávání 

potřeb  klientů.  Je  samozřejmé,  že  není  třeba  za  každou  žádostí  hledat 

neopomenutelnou existenciální potřebu, na kterou musí personál neodkladně reagovat, 

ale je to opět součástí trénování a citlivosti pečujících osob.

I když je metoda individuálního plánování o kontaktu člověka s člověkem mezi 

čtyřma očima,  opět  se oklikou dostáváme k týmové práci,  protože jednou ze složek 

plánování  je  přenést  zjištěná  témata  a  věci  od  klienta  do  týmu,  který  se  poradí  a 

dohodne, co by mohl pro klienta udělat, v čem ho podpořit. Rovněž důležité je seznámit 

se situací i ostatní obslužný personál, který by měl při péči zohlednit zjištění přinesená 

klíčovým pracovníkem do týmu. Cílem je, aby na řešení problému a na zjištění spojená s 

potřebami klienta nezůstal klíčový pracovník sám. V opačném případě by taková situace 

byla  dlouhodobě  neúnosná.  Proto  je  důležité  zavést  porady  pracovníků,  kterých  se 

účastní  jak  zdravotnický  personál  tak  pracovníci  sociální  péče,  popřípadě  sociální 

pracovník, pokud je to v konkrétním případě nutné. Je potřeba hledat společně optimální 

cesty, způsoby a přístupy v dalším poskytování služeb. 

Proces zavádění individuálního plánování v organizaci vyžaduje týmový přístup 

pracovníků přímé péče. Práce takového týmu je nepředstavitelná bez osobního přístupu 

a  nezastupitelná  prací  jednotlivce,  zejména  pokud  se  na  péči  o  klienta  podílí  více 

pracovníků.  Z procesu individuálního plánování a jeho výstupů jsou pořizovány písemné 

záznamy. Do těch může nahlédnout jak klient, tak kdokoli z pečujících osob a seznámit 

se  s aktuální  situací  či  zaznamenat  její  změnu.  Takové  dokumenty  se  nazývají 

individuální plány.
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Zmíněný přístup ke klientovi zároveň přináší větší časovou náročnost a vytížení 

zaměstnanců, než při  práci dle jednotného postupu, kdy jednají  s každým uživatelem 

stejně. Ze strany managementu tato situace žádá uplatnění nároku na zvýšení počtu 

personálu,  neboť  situace  by  byla  pro  řadový  personál  z hlediska  časové  náročnosti 

neúnosná. Tento boj o pracovníky je náročný zejména v příspěvkových organizacích, 

které mají  pevně stanovený objem mzdových prostředků,  spojený s jejich efektivním 

nakládáním. Jeden pracovník, který se věnuje metodě individuálního plánování služby 

za ideálních podmínek, zvládne mít ve své působnosti kolem 6-ti klientů; je nutné ovšem 

brát zřetel na klientelu, která je pro plánování složitá a klade větší nároky na pracovníky. 

Proto nelze paušálně říci,  jak by to mělo v každém zařízení  být.  Přístup k plánování 

služby  s klientem  by  si  měla  každá  organizace  vypracovat  podle  svých  specifik. 

Nedostatek personálu je živým tématem ve všech pobytových službách, k čemuž se 

ještě přidává nepřetržitý provoz služby, který obnáší směnování a nenabízí ani finanční 

atraktivitu  a kompenzaci pro potenciální uchazeče o zaměstnání.

2.1 Přijímání a zaškolování nových pracovníků

Výběr  pracovníka  a  proces  jeho  hledání  má  velký  vliv  na  další  formování 

pracovní  síly  a  jeho získání  pro organizační  cíle.  Pro  úspěšnost  služby je  na místě 

zvýšená pozornost  při  výběru  vhodného kandidáta,  který  může přinést  kýžený  efekt 

v pracovním výkonu a nasazení, a který se bude hodit do mezery v pracovním týmu. 

Neopomenutelný  je  proces  vyjasňování  a  předejití  informačních  nedostatků  a 

nedorozumění,  která  mohou  způsobit  nespokojenost  pracovníka  i  zaměstnavatele. 

Především jde o zvýšenou pozornost při výběru pracovníků do přímé péče ke klientům. 

Oni jsou nositelem kvalitní služby a spokojenosti uživatelů.  
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Ústředním principem je získat  pracovníka,  jehož osobní zájmy a motivace se 

slučují  a  doplňují  se  zájmy organizace a  týmu pracovníků.  Organizace  by  měla  mít 

kodifikovaný postup pro výběr pracovníků, určenou osobu, která bude přijímací řízení 

administrativně zpracovávat, a hlavně, kdo se bude na přijímání pracovníka účastnit a 

rozhodovat o jeho výběru. 

Cest, jak oslovit veřejnost a spektrum potenciálních uchazečů, je několik:

o Získat pracovníka ze zdrojů vlastní organizace … většinou jde o variantu povýšení, 

kdy  pracovník  zná  agendu  a  chod  zařízení  a  nabyl  v rámci  praxe  v organizaci 

specifických zkušeností pro výkon vyšší funkce. Tento způsob náboru pracovníků je 

pro zaměstnavatele levný a působí i jako motiv pro pracovníky v kariérním postupu.

o Na základě osobního doporučení … tento přístup je o důvěře, subjektivním vidění a 

hodnocení uchazeče. Hrozí ovšem nařčení z podjatosti  a zaměstnávání známých, 

rodinných  příslušníků  nebo  z  klientelizmu.  V horším  případě  dojde  k zaměstnání 

osoby, která byla doporučujícím nadhodnocena a její uplatnění na volném trhu práce 

by bylo obtížné.

o Inzerce  … internetová nebo v tisku.  Tato varianta  oslovuje  velké  množství  osob. 

Výběrová  řízení  v těchto  případech  bývají  vícekolová,  aby  se  postupným 

zpřísňováním požadovaných kritérií předešlo špatnému výběru.

o Úřady  práce  …  založeno  na  zkušenosti  zaměstnávající  organizace  a  úrovni 

spolupráce s úřady práce, o tom jak se osvědčila v předchozím hledání. Obecně si 

však myslím, že výběr nového pracovníka pro sociální službu si žádá větší vlastní 

nasazení  zaměstnavatele  a  aktivnější  přístup,  než-li  zadání  požadavků  úřadu  a 

pasivní vyčkávání na vyslané uchazeče.
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o Agentury zprostředkující zaměstnání a personální společnosti … využívány zejména 

při  zájmu  o  obsazení  pracovní  pozice  dočasně  nebo  brigádně.  Personální 

společnosti se pak zaměřují na vyhledávání osob na pozice, kde je výběr omezený a 

úzce specifický (členové managementu, apod.)

Management  by  měl  znát  a  reagovat  na  vnější  podmínky  a  regionální  okolí 

organizace,  z hlediska  existence  odborných  škol,  ať  už  středních,  vyšších  nebo 

vysokých, které mohou být možným zdrojem cílené poptávky po nových pracovnících. 

Před každým výběrem nového pracovníka, popř. zveřejněním nabídky zaměstnání, by 

měly  být  sestaveny  požadavky  na  uchazeče.  Jak  kvalifikační,  vyplývající  dnes  už 

částečně  ze  zákona,  tak  osobnostní  a  délka  potřebné  relevantní  praxe  v oboru. 

Požadavky by měly vycházet z popisu pracovní pozice, která bude obsazena. Každé 

zařízení  by  mělo  mít  popsány  pracovní  pozice,  z kterých  při  výběru  zaměstnance 

samozřejmě vychází a srovnává subjektivní kvalifikaci s danými normami na pracovní 

místo. O tom se podrobněji zmiňuji v další podkapitole.

Při  výběru  pracovníka  do  domova  pro  seniory  by  mělo  být  součástí  výběru 

seznámení  a  objasnění,  pro  jaké  uživatele  se  specifickými  potřebami  personál 

v zařízení  pracuje  a  jaké odpovídající  odborné  vzdělání  a  dovednosti  se  očekávají. 

Skupina  klientů  seniorského  věku  se  může  v zařízení  štěpit  na  úseky  klientů 

se zvýšenou  zdravotní  péčí,  klienty  postižené  demencí,  Alzheimerovou  nebo 

Parkinsonovou nemocí,  aj.  Tyto  skupiny uživatel  mají  specifické nároky na služby a 

pracovník by měl být s provozem, strukturou a klientelou v úvodní fázi seznámen. Pro 

organizaci je stěžejní postoj pracovníka k principům v oblasti ochrany práv uživatelů a 
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způsobu naplňování specifických potřeb jednotlivých uživatelů,  se kterými  bude nový 

uchazeč pracovat. 

Příjem  a  fáze  shánění  nového  pracovníka  je  vhodným  momentem  k revizi 

neobsazené pracovní pozice, popřípadě poučení se z chyb předchozích, kde pracovníci 

selhávali.  Definují  se tak nové požadavky vedení na pracovníka, aby se předcházelo 

selhání.  Je  možné  zároveň  redefinovat  organizační  strukturu,  kde  dojde  k novému 

vymezení pracovní pozice, která bude žádat i pozměněné požadavky na nového člena 

a článek kolektivu.

Dle  Urbana  (2003)  spočívá  úkol  managementu  v přípravě  na  příjem a  výběr 

pracovníka v definování:

- Vzdělání, odborných znalostí a dovedností

- Specifických pracovních zkušeností (řízení týmu, zahraniční pracovní zkušenost, 

znalost standardizace soc. služeb,…)

- Řídící a manažerské schopnosti

- Osobnostní předpoklady a sociální schopnosti a charakteristiky

- Motivace

Za  chyby  svých  podřízených  v rozhodování  a  v  chování  není  odpovědný 

management za předpokladu, že měl rozhodovací pravomoc při výběru zaměstnance a 

postaral se o správnou volbu v souladu se svými požadavky na obsazení pozice. Je-li 

tato možnost managementu upřena, výsledky práce nejsou zaručeny a potíže, zejména 

při uplatnění týmové práce, mohou přijít velmi záhy. Je ovšem dobrou praxí zařadit člena 

a  budoucího  kolegu  z přímého  pracovního  kolektivu  do  hodnotící  komice  (skupiny), 

zejména v kolech již zúženého výběru adeptů. Přítomnost takového člověka ve výběrové 
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komisi  je  užitečná  zejména  v situaci,  kdy  je  více  uchazečů,  kteří  naplňují  oficiální 

nastavená kritéria úspěšnosti. V tom případě má člen pracovního týmu možnost ovlivnit, 

jakým článkem bude  jeho  skupina  doplněna.  Může  vycházet  z  intuice  a  zkušenosti 

v rámci své spolupráce s ostatními kolegy na daném úseku.

Neopomenutelnou součástí procesu přijímání nového člena pracovního kolektivu 

je  jeho  uvedení  mezi  ostatní  zaměstnance,  seznámení  s klienty,  např.  na  setkání 

pracovníků s obyvateli domova a sestavení a uplatnění adaptačního plánu. Pracovník by 

měl být prostřednictvím vedení představen svému bezprostřednímu nadřízenému, který 

ho bude seznamovat s obsahem jeho práce, prací úseku apod. V mnoha organizacích 

bývá tento proces podceňován. Je na místě  ovšem poznamenat,  že nesystematické 

uvedení  do  organizace  může  být  pro  nováčka  značně  demotivující,  jeho  očekávání 

nemusí být naplněna, špatně se sám integruje mezi ostatní  kolektiv,  zkrátka prožívá 

negativní emoce, které se projeví na jeho odborném zapracování. I standardy kvality si 

žádají  v organizaci  formalizovaný  proces  adaptace,  který  bude  řízen  pověřenými 

osobami.  Taková  osoba  je  prostředníkem  a  průvodcem  nového  zaměstnance  po 

organizaci.  Zaměstnavatel  by  měl  věnovat  výběru  a  proškolení  průvodce  velkou 

pozornost. Měl by to být člověk zkušený, znalý systému fungování a řízení v organizaci, 

který zároveň ponese odpovědnost za plnění adaptačního plánu nového zaměstnance. 

Pro nováčka plní funkci jakéhosi důvěrníka, se kterým navazuje první formální a možná i 

neformální vztah v pracovním kolektivu. 

Adaptačním plán by měl být vymezen ve své obsahové složce, což znamená 

s jakými informacemi je třeba pracovníka seznámit, jaké dokumenty si má prostudovat a 

jaká školení musí absolvovat. Druhá složka je procesní, jak zařízení funguje, z jakých 

útvarů  se  skládá,  prohlídka  zařízení,  objasnění  odpovědností  jednotlivých  složek 
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zařízení,  včetně seznámení  s ostatními  zaměstnanci.  Poslední je aspekt časový,  což 

znamená  stanovení  harmonogramu,  v jakém  časovém  horizontu  se  bude  plán 

uplatňovat,  kdo  ze  zařízení  za  jeho  realizaci  bude  odpovídat  a  jak  bude  proces 

vyhodnocen. Jde o to, příchozího pracovníka nezahltit v jedné chvíli návalem informací, 

které  není  schopen obsáhnout,  naopak by  si  je  měl  osvojit  a  umět  s nimi  nakládat, 

popřípadě vědět, kam se o pomoc a s žádostí o doplňující informace obrátit.

Zaškolení  v organizaci  je  jistým  typem  vzdělání  a  rozšiřování  si  kompetencí, 

včetně osobní ho růstu při zdolávání stresových situací, jakou svým způsobem změna 

zaměstnání je. 

2.2 Organizační struktura a pracovní místa

O podobě organizační struktury dané společnosti rozhoduje její ředitel, obvykle 

společně  s nejužším  vedením,  které  mu  může  být  poradním  sborem.  Personální 

struktura  se  vizualizuje  do  podoby  tzv.  „pavouka“,  který  má  i  člověku  z vnějšku 

srozumitelně  přiblížit  schéma  hierarchie  řízení,  delegování  úkolů  a  rozhodovacích 

pravomocí  v organizaci.  Druhý  stejně  důležitý  úkol  plní  jasně  a  zřetelně  definovaná 

organizační  struktura  pro  pracovníky  uvnitř  organizace.  Dává  přehled,  komu  který 

zaměstnanec bezprostředně odpovídá za výkon své práce,  tzn.  kdo je  jeho přímým 

nadřízeným a koho on sám naopak vede.

Nejdůležitějším  faktorem  je,  aby  organizační  struktura  nepopisovala  ideál, 

kterého zařízení ve skutečnosti nedosahuje, v důsledku čehož je to nepoužitelná věc, 

která existuje jen sama pro sebe. Organizační struktura by měla odpovídat specifickým 

potřebám a podmínkám konkrétní organizace a korespondovat se skutečností, tzn. že 

s ní jsou srozuměni všichni zaměstnanci a znají své místo ve struktuře firmy jako celku.
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Jednou definovaná struktura není nic neměnného, ba naopak, změny svědčí o 

práci vedení, které má snahu vytvořit co nejlepší a nejoptimálnější podmínky pro výkon 

povolání  všech článků.  V sociálních službách nastalo hodně změn tohoto charakteru 

s příchodem nového zákona o sociálních službách. Řadě pracovníků byla redefinována 

pracovní  náplň,  ruku  v ruce  se  standardizací  byl  rozšířen  okruh  činností,  které 

zaměstnanci  třeba  původně  nevykonávali  (individuální  plánování,  aj.)  atd.  Dá  se 

očekávat,  že nepřetržitý vývoj nových metod, přístupů a obsahů pracovních náplní si 

bude žádat průběžnou aktualizaci organizačních struktur.

Vnější tlaky, které mohou ovlivňovat změny struktury, se v ziskové sféře často 

týkají větší konkurenceschopnosti. Nyní jsou tyto změny aktuální i pro sociální služby v 

důsledku zavedení jiného typu práce. Účelem je dosažení cílů činnosti a účelu vzniku 

organizace.  Cílem restrukturalizace je zvýšit  výkonnost organizace,  modernizovat  její 

pracovní postupy, přispět k motivaci pracovníků a k jejich pracovnímu rozvoji. Všechny 

tyto aspekty svědčí o flexibilitě a progresivním řízení organizace, která si uvědomuje 

význam efektivního řízení lidí a z toho vyplývající konkurenční výhody. 

Definování  obsahu  práce  na  konkrétních  pracovních  pozicích  přispívá  k 

ujednocení  představy  o  pracovníkovi,  který  by  měl  danou  pozici  zastávat  a  jeho 

schopnostech.  I  pro  výběr  nových  pracovníků  je  nezbytné,  aby  si  organizace  byla 

vědoma co nejkonkrétnějších specifik dané pozice, kterou chce obsadit novým adeptem. 

V organizaci by měly mít zpracovány popisy pracovních míst, které obnášejí výčet úkolů, 

rozsah povinností a zodpovědností spojených s výkonech konkrétní práce. 

Standardy  kvality  požadují  po  organizaci  rovněž  písemnou  deklaraci 

osobnostních  a  morálních  předpokladů,  které  by  měli  zaměstnanci  na  jednotlivých 

pracovních  pozicích  naplňovat.  Tyto  definované  charakterové  normy   samy  o  sobě 
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prostupují  i  firemní  kulturu  a  hodnotami  celého  pracovního  kolektivu,  kterým  jsou 

akcentovány.  Nepochybně  se  tato  kritéria  promítají  do  výběru  nových  pracovníků, 

přičemž v průběhu jejich zaškolování přijímají týmové hodnoty za své a identifikují se 

s nimi.  Nastavené  normy  a  jejich  naplňování  se  stávají  kritériem  při  hodnocení 

pracovníků, popř. následně jejich odměňování. 

Dle  Haicla  (2006)  je  nutné,  aby  se  vedení  při  vytváření  osobnostních 

předpokladů  vyvarovalo  úzce  specifikovaným  normám,  které  jsou  přesněji  řečeno 

ideálem, kterého ovšem nikdo z pracovníků nemůže dosáhnout. Takový nedosažitelný 

ideál je nemotivující, lidé se pod jeho vlivem pokřivují a přetvařují, aby alespoň budili na 

druhé  „správný“  dojem,  popřípadě  mohou  vést  k frustraci  pracovníka,  který  není 

schopen  ideál  naplnit.  Ani  obecné  charakteristiky  popsané  vágními  přívlastky,  které 

nevzbudí  žádnou  konkrétní  představu,  nemají  potřebný  efekt.  Na  definování  nároků 

může  spolupracovat  skupina  širokého  spektra,  zastoupená  všemi  zaměstnaneckými 

skupinami. Lidé mohou přinést konkrétní odraz nároků vyplývajících z osobní zkušenosti 

výkonu  své  profese,  vedení  poté  může  tyto  podněty  zobecnit  a  učinit  kompaktními 

v jedné  normě.  Ustavení  takovéhoto  komplexního  dokumentu  složeného  z popisu 

organizační struktury, popisu jednotlivých pracovních pozic, náplní práce, odpovědností, 

práv a povinností včetně osobnostních a morálních předpokladů pro výkon povolání stojí 

u zrodu a je odrazovým můstkem pro výkon dalších personálních činností, které jsou 

nadstavbou  stabilnímu  základu,  se  kterým  jsou  srozuměni  a  seznámeni  všichni 

zaměstnanci a mají možnost se podílet na renovaci, připomínkovat a iniciovat změny.
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3. PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍCH TÝMŮ

3.1 Hodnocení pracovníků

Standardy kvality požadují, aby organizace měla písemně zpracovaná pravidla 

pro hodnocení  zaměstnanců.  Každý zaměstnanec by měl být seznámen s tím, jakou 

formou hodnocení probíhá, kdo ho provádí a jak často. Pravidla se zpracovávají pro 

formalizovaný  proces  hodnocení,  který  probíhá  systematicky,  je  zdokumentován, 

odehrává se periodicky a podle racionálních pravidel. V organizacích souběžně s tímto 

systémem probíhá obvykle i  hodnocení  neformální,  které  běžně vykonává nadřízený 

pracovník během práce, nebo bezprostředně v souvislosti s plněním nějakého úkolu. Je 

příležitostné a pramení z momentální nálady a charakteru vztahu mezi nadřízeným a 

personálem. Tím, že se stává produktem konkrétní  situace, obvykle nebývá příčinou 

závažnějších personálních rozhodnutí a  důsledků. 

V této kapitole se zaměřuji na charakteristiku formálního hodnotícího procesu, se 

všemi  náležitostmi,  které  by  měl  zahrnovat.  Hodnocení  je  nástroj  personálního 

managementu,  který  je  úzce  propojen  s několika  dalšími  činnostmi,  jakými  jsou: 

kontrola, odměňování, motivace a vzdělávání personálu. Pilíři  hodnocení by měly být 

spravedlivost, přesnost a adresnost. Pro dosažení efektivity musí pracovník dostat velmi 

konkrétní zpětnou vazbu ke své práci. To od nadřízených vyžaduje koncentraci a hlavně 

průběžný sběr informaci o pracovníkovi, jeho výkonech a chování. 

Pro  hodnotitele  proces  znamená  projít  3  fázemi.  Začíná  sběrem  informací, 

podkladů a zjištění o pracovníkovi. Poté následuje osobní kontakt se zaměstnancem a 

sdělení výsledků. Proces se uzavírá společným hledání způsobů a cest, které by mohly 

vést k nápravě a zlepšení výkonu pracovníka (tvorba plánu rozvoje). 
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Hodnocení se může zaměřovat jak na výsledky práce tak na pracovní chování. 

Výsledky práce se kvantifikují a porovnávají s normami organizace. Pro hodnocení se 

volí  měřitelná  a  objektivní  kritéria,  která  se  dají  jednoduše  promítnout  do  finanční 

efektivity  podaného  výkonu.  Hodnocení  chování  je  postaveno  více  na  lidských 

hodnotách.  Jsou  jimi  spolehlivost,  včasné  plnění  úkolů,  iniciativa,  jednání  s klienty, 

schopnost vést lidi, rozhodovat se, zvládat stresové situace, apod. V každém případě 

součástí  hodnocení  by  mělo  být,  do  jaké  míry  pracovník  naplňuje  schopnosti  a 

předpoklady, které jsou stanoveny formálními požadavky pro výkon  dané profese.

Hodnocení  se  provádí  za  účelem  zlepšení  pracovního  výkonu  jednotlivců. 

Pomocí něj se nastavují kritéria odměňování podle zásluh a míry naplnění stanovených 

osobních cílů.  Cílem je  nastavit  individuální  optimální  plán vzdělávání  a  rozvoje  pro 

každého  jedince.  Klíčovou  osobou  v procesu  hodnocení  je  bezprostřední  přímý 

nadřízený, který zná pracovníka a jeho práci nejblíže. Má přehled i o sociálním okolí 

jednotlivce  a  může  tak  identifikovat  i  jiné  vlivy  na  jeho  výkon.  Životní  podmínky 

pracovníka patří do faktorů ovlivňujících pracovní výkon, které nemusí přímo souviset 

s vykonávanou činností a přesto mohou být velmi důležité. Dalšími takovými vnějšími 

faktory jsou nedostatečné zařízení a vybavení pro výkon práce, nedostatky v proškolení 

personálu,  přetížení  zaměstnanců,  nedostatek  spolupráce  ze  strany  ostatních 

pracovníků nebo i nejasná pravidla řízení v organizaci. 

Koubek (2000) uvádí tyto metody hodnocení:

o Volný popis   … hodnotitel písemně popisuje pracovní výkon hodnoceného. Řídí se 

předem danými a jasnými položkami pro hodnocení. Obtíže jsou v porovnatelnosti a 

velký  vliv  má  také  forma,  která  záleží  na  osobě  hodnotitele  a  jejím  písemném 
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projevu.  Hodnotitel  se  může  vyjádřit  velmi  přesně,  což  ale  nahrává  přílišné 

subjektivitě.

o Stupnice   (škály)… číselné, grafické nebo slovní. Opět jsou předem dané hodnocené 

oblasti.  Výsledky  jsou  lépe  porovnatelné  v rámci  skupiny  i  pro  sledování  vývoje 

jedince v organizaci. Pro hodnotitele může  být někdy obtížné vměstnat charakter 

hodnocení do jednoho slova, zároveň každý ze zúčastněných si může význam slova 

vyložit jinak.

o Na základě  kritických případů … klade velké nároky na hodnotitele, který si musí 

vést  průběžné záznamy o případech a situacích,  které  se v souvislosti  s činností 

zaměstnance  udály.  Velkou  výhodou  je,  že  zároveň  tato  metoda  poskytuje 

pracovníkovi velmi konkrétní zpětnou vazbu.

Tím,  že je hodnotící  proces plánovaný,  neměl  by v žádném případě podléhat 

vlivu  konkrétní  situace  nebo  aktuálního  konfliktu.  Hodnocený  se  musí  snažit  o  co 

největší objektivitu s cílem dosáhnout ve spolupráci s pracovníkem stanovení efektivních 

rozvojových cílů. Každá hodnotící metoda může být doplněna o prvek sebehodnocení. 

Účelem je zajistit  pravdivost výpovědí, pomůže to pracovníkovi připravit se na rozhovor 

s nadřízeným, může pomoci odstranit vlivy interpersonálních vztahů a vlivů z hodnocení. 

Je na místě podotknout,  že lidé mají schopnost se přeceňovat a připisovat si pouze 

dosažené úspěchy bez negativních prvků v sebehodnocení.

Jednou  z nejobtížnějších  fází  pro  manažery  může  být  sdělování  výsledků  a 

rozhovor o nich. Pracovníci mají právo znát své hodnocení a dostat přímé stanovisko 

svého  nadřízeného.  Je  dobrou  praxí,  že  zaměstnance  dostane  výsledky  hodnocení 

v písemné podobě ještě před uskutečněním setkání s hodnotitelem. Má možnost se na 
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jeho obsah připravit a zpracovat některé věci, které mohou vyznívat pro zaměstnance 

negativně.  Nemá  smysl,  aby  byl  pracovník  v rozhovoru  konfrontován  s nečekaným 

výsledkem. Rozhovor by měl probíhat ve vhodném  důstojném prostředí,  měl by být 

časově  naplánován a probíhat na formální úrovni. Nejmenší časová dotace na setkání 

s jedním zaměstnancem by měla být 1 hodina. Je vhodné, aby se hodnotitel vyjádřil ke 

stávajícímu pracovnímu výkonu jednotlivce,  aby společně identifikovali  příležitosti  pro 

zlepšení, a pak formou dialogu došli k závěrům, které by vedly k sestavení plánu rozvoje 

pro nastávající období. S podobou plánu by měl pracovník souhlasit. Role hodnotitele 

v tomto  případě  nemá  být  dominantní  a  přikazující,  je  třeba  pracovníka  přivést 

k přesvědčení, že si na nápady a opatření ke změnám přišel sám. 

Sdělování výsledků hodnocení je často spojeno s vyjadřování negativních soudů 

a názorů. Rozhovor může být v tom případě nepříjemný jak pro zaměstnance tak pro 

nadřízeného.  Většina  z nás  nerada  říká  nepříjemné  věci  v bezprostředním  kontaktu 

s druhým člověkem. Hodnotitelé se proto mohou více bát  samotného rozhovoru,  než 

procesu hodnocení.  Pod vlivem těchto obav se hodnotitel  může dopouštět chyb, kdy 

raději používá středních hodnot kritérií a bojí se extrémních výroků, které by ho mohly 

uvést  do  nepříjemné  situace.  Ti  zaměstnanci,  kterým  se  dostane  negativní  zpětné 

vazby,  by během hodnotícího rozhovoru měli  dospět  s nadřízeným k výsledku,  jakou 

podporu  pracovník  potřebuje  ke  zlepšení.  V důsledku  toho,  že  zaměstnanci  mají 

tendenci v pracovním výkonu soutěžit mezi sebou, mají povědomí a srovnání výsledků 

své  práce  s ostatními,  je  nezbytné  posuzovat  spravedlivě.  Mírné  a  nespravedlivé 

hodnocení,  které  sice  uleví  svědomí  manažerů,  ve  výsledku  neprospěje  žádné  ze 

zúčastněných stran.  Pracovníci  přestanou věřit  ve smysl  procesu hodnocení  a  s tím 

související spravedlivost systému odměn. 
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Mezi další chyby, kterých se lze dopustit jsou obavy z tlaku a názorů jiných osob. 

Manažer se může obávat, že se negativní hodnocení obrátí proti němu, že ovlivní vztahy 

na  pracovišti  a  rozhází  si  vztahy  s ostatními  v kolektivu.  Hodnotitel  se  může obávat 

pomsty  hodnoceného,  který  si  může  chtít  naklonit  hierarchicky  přímého  vedoucího 

osoby hodnotitele. 

Hodnotitelské  chyby  mohou  vyplývat  i  z osobnosti  vedoucího  pracovníka. 

Nejčastěji  mohou  být  hodnotitelé  nařčeni  ze  subjektivity,  kterou  pracovník  může 

pociťovat  jako  nespravedlnost.  V této  souvislosti  hovoříme  o  riziku  projekce,  kdy 

hodnotitel posuzuje podřízené stejným způsobem jako sám sebe. 

Hodnocení  by  mělo  probíhat  u  všech  pracovníků,  protože  každý  potřebuje 

zpětnou  vazbu  o  tom,  jakým  způsobem  je  zaměstnavatel  spokojen  s jeho  prací  a 

výsledky.  Tím,  že  zaměstnance  hodnotí  jeho  nejbližší  nadřízený,  najde  se  v každé 

organizaci  hned  několik  lidí,  kteří  budou  hodnotiteli.  Počínaje  ředitelem  a  několika 

dalšími vedoucími úseků, které má pod sebou.  

Podoba  rozvojového  a  vzdělávacího  plánu  je  pouze  na  organizaci  a 

hodnotitelích.  V souvislosti  s tím,  že  by  naplňování  plánů  mělo  být  při  pravidelném 

hodnocení  podrobeno  revizi,  je  nezbytné,  aby  plnění  stanovených  cílů  bylo  jasně 

prokazatelné  a  podložené  plněním  kritérií.  Vhodnou  metodou,  která  splňuje  tyto 

požadavky je stanovování tzv. „SMART cílů“ (Pořízková, 2007).

SMART je zkratka, která vyjadřuje, aspekty cílů: 

Specifické (Specific)
Měřitelné (Measurable)
Akceptovatelné (Achievable)
Relevantní (Relevant)
Termínované (Time - oriented)
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K tomu,  aby  cíl  motivoval  zaměstnance  a  pomohl  mu  ztotožnit  se  s jasným 

očekáváním, musí být dostatečně specifický a konkrétní. Pracovník musí jasně vědět, co 

má dělat, aby cíle dosáhl. Je dobré, aby byla v cílech stanovena slovesa akce, jakými 

jsou například: zvýšit, zlepšit, odstranit, rozšířit apod. 

Měřitelnost cíle zaručuje kontrolu jeho plnění. Je třeba co nejlépe kvantifikovat 

kritéria  (množství,  počet)  a  nebo  směřovat  za  kvalitou,  jako  je  spokojenost  klientů, 

změna postojů, spokojenost pracovníků, zlepšení pracovního prostředí, atd. 

Akceptovatelnost  cíle  spočívá v posouzení  toho,  zda je  dosažitelný  z hlediska 

času, vynaložených nákladů a z hlediska současné situace.  Zaměstnavatel  musí  být 

v kontaktu  s pracovníkem  schopen  posoudit,  zda  může  poskytnout  zaměstnanci 

potřebnou podporu, jaké zdroje k tomu má a odhadnout, jestli jejich vynaložení  bude 

efektivní. 

Cíle pracovníka by měly odpovídat především cílům organizace. Odpovídat by 

měly také charakteru práce,  kterou zaměstnanec vykonává a v sociálních službách i 

například potřebám klientů. 

Termínování klade na cíle požadavky z hlediska stanovení přesných časových 

milníků pro naplnění. Pokud není stanoven přímo jeden konkrétní mezní termín, je dobré 

stanovit si harmonogram kontroly plnění a sledování pokroku. SMART cíle mohou být 

samy rozfázovány do jednotlivých kroků, které jsou pro jeho úspěšné naplnění potřeba.

Příklady SMART cílů pracovníků v domovech pro seniory:

Pracovnice v     sociálních službách   

! do konce roku 2007 6x uskuteční aktivizační program pro 10 klientů s názvem  

„Dokud se zpívá,…“
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- pracovnice  osloví  do  poloviny  měsíce  září  všechny  klienty  domova 
s nabídkou aktivity

- do konce září zajistí vhodné prostory v domově a ve spolupráci s vedoucí 
úseku je vybaví zařízením (finanční podpora přislíbena ze strany vedení 
domova)

- v polovině října se uskuteční první aktivita s klienty

Vedoucí úseku přímé péče

! do konce roku 2007 provede hodnocení všech 12ti pracovníků na svém úseku

- do konce října bude probíhat sběr podkladů a informací  o hodnocených 
pracovnících

- na  začátku  měsíce  listopadu  budou  pracovníci  informováni  o 
harmonogramu hodnotících rozhovorů a jejich průběhu

- do  poloviny  prosince  budou  ukončeny  všechny  rozhovory  a  pracovníci 
budou mít sestaveny plány vzdělávání a osobního rozvoje

- v druhé  polovině  prosince  proběhne  setkání  s ředitelkou  ohledně 
seznámení  s průběhem  procesu  hodnocení  a  jeho  výstupy  v podobě 
jednotlivých plánů a popřípadě nutných personálních opatřeních

Ředitel/ka

! do konce listopadu 2007 zprostředkuje pracovníkům úseku přímé péče týmovou  

supervizi v zařízení

- do konce září projednat se všemi pracovníky ve skupině požadavky na 
supervizi

- v prvním říjnovém týdnu formulovat zakázku na supervizi a sní oslovit 
doporučené supervizory

- do konce října sjednat osobní setkání se supervizorem a vyjednat 
kontrakt pro zařízení

- v průběhu měsíce listopadu zrealizovat první setkání supervizní skupiny 
se supervizorem v zařízení

V rámci rozvojového plánu se obvykle stanovuje maximálně 5-6 cílů, které pak 

mohou být rozpracovány do dalších dílčích kroků. SMART cíl se může samozřejmě týkat 

i vzdělávání pracovníků a plánovaných vzdělávacích aktivit na další období. Na cílech by 
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se měl shodnout nadřízený i pracovník. Obvykle jeden z cílů pracovníka se zaměřuje na 

jeho osobní rozvoj a jeden na rozvoj týmu. Záleží však na jeho pozici a pracovní náplni, 

ne vždy je možné tento požadavek akceptovat.

3.2 Vzdělávání a plán rozvoje

V dnešní době člověk již po dobu své ekonomické aktivity není schopen vystačit 

se znalostmi  a vědomostmi,  které si  osvojil  v průběhu přípravy na budoucí povolání. 

Moderní organizace kladou na své zaměstnance požadavky neustálého prohlubování a 

rozšiřování  znalostí  a  kvalifikace.  Spolu  s technologickým  vývojem  a  vědeckým 

pokrokem se vyvíjejí i požadavky na pracovní místa. Je důležité, aby zaměstnanci byli 

flexibilní  a  na  změny  připravení.  Zaměstnavatel  by  měl  podporovat  jejich  ochotu 

vzdělávat se a motivovat je.

Stále  větší  roli  hraje  v procesu  vzdělávání  a  formování  pracovníků 

zaměstnavatel. Zaměstnavatel, který vzdělávací aktivity nabízí, koordinuje a pracovníky 

systematicky  podporuje.  Řídící  složky takové organizace  vycházejí  z uvědomění,  jak 

cenou hodnotou je lidský kapitál,  který  prostřednictvím dalšího prohlubování  znalostí 

nabývá na hodnotě. V současnosti je vzdělávání zaměstnanců pouze jedním z aspektů 

rozvoje  lidských  zdrojů  v organizaci.  Začíná  již  v okamžiku  nástupu  nového  člena 

pracovního  kolektivu.  Cílem  zaměstnavatele  je  dosáhnout  efektivní  výkonnosti 

pracovníka, čemuž napomáhá řadou metod, mezi nimiž jsou i individuální plány rozvoje 

zaměstnanců. 

Vytváření  rozvojových  plánů  úzce  souvisí  s hodnocením  zaměstnanců. 

Pracovník během dialogu, ve spolupráci s nadřízeným, stanovuje cíle a program, které 

mají co nejlépe rozvinout schopnosti pracovníka za účelem naplňování cílů organizace. 
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Cílem všech snah organizace o rozvoj  jedinců je zlepšení  firemní  výkonnosti,  zisků, 

konkurenceschopnosti,  atd.  Vzdělávání  pracovníků  by  nemělo  probíhat  živelně  a 

náhodně. 

Zpravidla  prvním  impulzem,  který  zaměří  pozornost  vedoucích  pracovníků 

organizace  na  potřebu  vzdělávání,  je  neúspěch,  nespokojenost  klientů,  stížnosti, 

nespokojenost  pracovníků  a  jiné  nedostatky.  Takové  symptomy  bývají  zapříčiněny 

nesouladem a disproporcí  mezi  dovednostmi  a přístupem zaměstnanců v konfrontaci 

s tím, co si žádá pracovní pozice nebo vyplývá ze změn v organizaci. Prvním krokem, ke 

kterému by měl management přistoupit,  je analýza a identifikace vzdělávacích potřeb 

personálu. Buď může být provedena v celé organizaci nebo se může týkat jen určitého 

úseku,  záleží  na  charakteru  potíží.  Cílem analýzy  je  vymezit  rozdíly  mezi  tím,  jaká 

situace „je“ a jaká by „měla být“. Zjištěné nedostatky jsou předmětem právě rozvojových 

plánů zaměstnanců, za účelem překonání nedostatků. Analýzu vzdělávacích potřeb a 

její průběh by organizace měla mít ošetřeny metodicky. Při určování vzdělávacích potřeb 

pracovníků je třeba postupovat systematicky a podle jednotné metody, aby údaje byly 

pro vedení srovnatelné a zpětně vyhodnotitelné.

Vzdělávací  potřeby  zpravidla  pojmenovává  střední  management,  který  má 

k pracovníkům  blízko  a  své  návrhy  pak  přenáší  k vedení  organizace.  Proces  učení 

nemusí pro zaměstnance znamenat pouze nabývání znalostí. Pracovníci se mohou učit 

znalostem, dovednostem, ale i postojům. Právě v sociálních službách v posledních 5ti 

letech  od  vzniku  standardů  kvality  je  trendem  učit  zaměstnance  zejména  novým 

postojům, například v otázce ochrany práv klientů. Cílem je změnit zažité stereotypy a 

pracovní postupy, které nejsou v souladu se zájmy klienta. Změna postojů je pro učící se 

i „vyučující“ jedním z nejobtížnějších aspektů standardizace sociálních služeb.
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Belcourt a Wright (1998) přicházejí s otázkou, do jaké míry má zaměstnavatel 

právo měnit postoje a přesvědčení zaměstnanců. Staví proti sobě dvě teze:

Pro efektivní chod organizace je zásadní přesvědčení jejích zaměstnanců i manažerů.

X

Lidé  mohou zaujímat  postoje  a  přesvědčení  jaké  chtějí,  protože  na něj  mají  právo.  
V zaměstnání jsou proto, aby pracovali, a ne aby si někdo pohrával s jejich myšlením.

Jako kompromis v této otázce vidí  autoři  shodu, že pokud se zaměstnanec chová a 

podává výkon v souladu s firemními normami a obecně závaznými právními předpisy, 

může zaujímat  postoj  jaký chce.  Zaměstnavatel  by  se  neměl  pokoušet  o změnu za 

každou cenu. V souvislosti s nastolenou otázkou se domnívám, že v sociálních službách 

často  k tomuto  rozporu  dochází,  zejména  v souvislosti  se  standardizací,  kdy  řada 

zaměstnanců přímé péče není ochotna změnit své pracovní návyky a postoje. Síla jejich 

vnitřního přesvědčení jim neumožňuje přistoupit ke kompromisu mezi vlastním postojem 

a požadovaným chováním, včetně pracovních postupů.

Vzdělávací  aktivity  mohou  probíhat  přímo  v organizaci,  pokud  disponuje 

vhodnými prostorami. Tato alternativa zaručuje větší účast personálu, který je zároveň 

ochotnější se vzdělávání zúčastnit, než kdyby za ním musel dojíždět. Mimo pracoviště 

se obvykle vzdělávají vedoucí pracovníci, kteří absolvují kontinuální vzdělávání často ve 

smíšených skupinách.  Druhou variantou,  kdy se aktivity  odehrávají  mimo pracoviště, 

jsou specializační kurzy,  kterých se účastní  jeden nebo jen několik  pracovníků,  kvůli 

nimž by se nevyplatilo zvát vzdělavatele do organizace. 

Jakých forem vzdělávaní může organizace využít?
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• Přednášky  a  semináře …  zaměřují  se  na  znalosti,  odehrávají  se  obvykle  ve 

školním režimu v učebnách nebo seminárních místnostech. Lze je pořádat i přímo 

v zařízení. Mohou probíhat jednorázově nebo v cyklech.

• Workshopy … vzdělávací skupina týmově řeší modelové problémy, jeden se učí od 

druhého, součástí bývají diskuze a praktická výuka. Každý přináší svou zkušenost, 

která skupinu obohacuje.

• Sebevzdělávání … zejména doplňková aktivita, je založena na tom, že pracovník 

aktivně vyhledává informační zdroje, které zvyšují jeho osobní růst a pokrývají jeho 

specifickou  potřebu  vědomostí.  Sebevzdělávání  do  značné  míry  podporuje 

tvořivost a zaměstnanec by mě dostat možnost nabyté myšlenky a poznatky uvést 

do praxe a vyzkoušet si je. Sebevzdělávání by mělo být plánované a monitorované 

i v rámci rozvojových plánů.

• Koučování  … spadá  i  do  tématu  motivace,  a  to  motivace  k osobnímu rozvoji. 

Osoba kouče,  vzdělaná v této  metodě,  soustavně podněcuje  vlastní  iniciativy a 

nápady  pracovníka,  nepřináší  žádné  další  know-how  do  procesu  učení. 

V komerční sféře koučování obvykle využívají  manažeři  jako podpůrného prvku, 

který zvyšuje výkonnost. Koučování probíhá přímo v pracovním prostředí a vychází 

z předem dohodnutého plánu mezi koučem a koučovaným.

• Asistování  (mentorování)  … méně zkušený  pracovník  má  k sobě  zkušenějšího 

kolegu, který s ním systematicky plní úkoly a napomáhá mu při osvojování nových 

dovedností. 

• Rotace práce (cross training)  … pracovník postupně prochází všemi odděleními 

organizace,  kde  je  postupně  pověřován  pracemi,  za  účelem  seznámení  se 
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s chodem  všech  úseků  a  jejich  náplní.  Tato  metoda  se  využívá  především  u 

řídících pracovníků, kteří povedou činnost oddělení.

Pro  zaměstnavatele  je  velmi  důležité  vyhodnocovat  efektivitu  vzdělávání 

pracovníků. Opět je k tomu velmi vhodný systém hodnocení pracovníků, kdy v přímém 

kontaktu  se  zaměstnancem  je  nadřízený  schopen  získat  zpětnou  vazbu  k  průběhu 

vzdělávání  přímo od účastníka.  Na základě výsledků hodnocení  je pak management 

schopen  proces  vzdělávání  v organizaci  dále  plánovat  a  rozvíjet.  Pojem  „učící  se“ 

organizace je spojován se společnostmi, které mají dovednosti získat a  přenášet nabyté 

znalosti a zkušenosti do své praxe, čímž jsou schopny pružně reagovat na změny ve 

svém prostředí. Z této situace vyplývá velký úkol pro management, který musí zvyšovat 

ochotu  a  kapacitu  pracovníků  neustále  na  sobě  pracovat,  a  tím  zvyšovat 

konkurenceschopnost  organizace.  Organizace  se  učí  hlavně  prostřednictvím  svých 

zaměstnanců, kteří jsou jejím bohatstvím. 

S přijetím zákona o sociálních službách, byla sociálnímu pracovníkovi  uložena 

„povinnost  dalšího  vzdělávání,  kterým  si  obnovuje,  upevňuje  a  doplňuje  kvalifikaci“ 

(§111).  Zákon  také  přímo  vymezuje  formy,  kterými  si  vzdělávání  může  zajistit. 

Pracovníkům v sociálních službách zákon již tuto povinnost nepřipisuje. Musejí pouze 

splňovat  podmínky  odborné  způsobilosti,  které  se  mimo  jiné  dají  splnit  v rámci 

absolvování kvalifikačního 150ti hodinového akreditovaného kurzu.

V roce  2005  byla  vydána  výzkumná  zpráva  s názvem Kvalifikace  pracovníků 

v sociálních službách. Výzkum probíhal od roku 2003 a jeho cílem bylo nalézt deficity 

v kvalifikaci  a  odborných  kompetencích,  které   by  mohly  být  kompenzovány 

odpovídajícím  vzděláním  pracovníků  v sociálních  službách  pro  seniory.  Kvalifikační 

57



požadavky  by  měly  odpovídat  tomu,  co  pracovníci  reálně  vykonávají.  Zároveň  by 

nastavení požadavků mělo napomáhat tomu, aby se pracovníci uměli vyrovnat s nároky, 

které z jejich role vyplývají. Výzkum je zpracován ve formě souhrnu zjištění a doporučení 

pro oblast dalšího vzdělávání pro jednotlivé typové pozice, které odpovídají tomu, co 

pracovníci skutečně dělají. 

U typové pozice vedoucí pracovník vyvstalo zjištění, že je často jedinou osobou v 

organizaci, která zastává současně několik rolí najednou. Respondenti uváděli ve svých 

výpovědích,  že  se  u  nich  vyskytuje  tato  struktura  činností:  manažerská práce, 

administrativní práce,  přímá  obslužná  péče,  sociální  práce a  jiné  práce.  Podtržené 

složky byly zmiňovány nejčastěji. Při sestavování vzdělávacích plánů pro tyto pracovníky 

je  nutné  zohlednit  všechny  aspekty  jejich  práce.  Pokud  se  vedení  nerozhodne 

k restrukturalizaci, která by agendu managementu zúžila, je vhodné udržovat všechny 

činnosti manažerské práce v rovnováze i z hlediska rozvoje znalostí a dovedností.

Největší potřebu získání nových znalostí a dovedností vyjádřili ze spektra služeb 

pro seniory pracovníci domovů důchodců8. Největší potřebu akcentovali pracovníci na 

pozicích pečovatel a ošetřovatel9. Převažovaly návrhy na rozvoj v oblastech psychologie 

a gerontologie / geriatrie. 

Společná všem typovým pozicím byla poptávka po vzdělávání v oblasti rozvoje 

kvality.  Byla  specifikována  poptávka  po  obeznámení  s novými  trendy,  obsahem 

standardů kvality. Sociální pracovníci ještě uváděli potřebu vzdělávání v oblasti specifik 

pomáhajících  profesí,  jakými  jsou;  supervize,  prevence  syndromu vyhoření,  duševní 

hygiena, apod.

8 Od 1.1.2007 domovů pro seniory.
9 V současné době většina těchto pracovníků spadá do profese pracovníka v sociálních službách (§ 111).
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V září 2006 zpracovala společnost Fides Populi závěrečnou zprávu ze zakázky 

„Detailní  zmapování  a  analýza  současného  stavu  vzdělávání  v zavádění  Národních  

standardů  kvality…“.10 Poskytovatelé  sociálních  služeb  reflektovali  největší  problémy 

v oblasti  financování vzdělávacích aktivit  personálu. Šetření  ukázalo nejvyšší potřebu 

vzdělávání u pracovníků přímé péče. Analýza vzdělávacích potřeb u řady z nich odhalila 

nedostatečnou  kvalifikaci  pro  výkon  své  profese.  V první  řadě  je  třeba  u  těchto 

zaměstnanců  v rámci  odborného  vzdělání  doplnit  kvalifikaci,  alespoň  v rámci 

požadovaného zákonného minima. 

Výzkum odhalil u některých pracovníků silnou potřebu se vzdělávat a rozvíjet. Na 

druhé  straně  existuje  skupina  pracovníků,  kteří  o  vzdělání  zájem  nemají.  Mladší 

pracovníci  s vyšším  vzděláním  manifestují  větší  potřebu  a  vůli  vzdělávat  se,  oproti 

pracovníkům vyššího věku a nižšího vzdělání. Na skupinu pracovníků v odporu by měl 

management zaměřit svou pozornost, motivaci  a osvětu z hlediska osobního rozvoje a 

trendů.

3.3 Motivace a oceňování

Na vzdělávacím semináři,  určeném pro střední a nižší management z domovů 

pro seniory, byl na účastníky vznesen dotaz, jak si myslí, že by měli nebo mohli nejlépe 

motivovat  své  pracovníky.  Jednohlasná  odpověď  zazněla:  „Penězi“.  Já  si  naopak 

myslím, že je to převážně představa řídících pracovníků, která ale není odrazem reality. 

Manažerské funkce v organizacích poskytujících sociální služby zastávají lidé většinou 

ne  díky  své  kvalifikaci  a  odbornému  vzdělání,  ale  díky  letitým  zkušenostem  práce 

v jednom konkrétním zařízení. Jsou to lidé bez základních znalostí principů řízení lidí, 

10 V rámci projektu Vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb.
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změn, rizik, zdrojů atd. Motivovat pracovníky pak mohou intuitivně svých chováním a 

pracovními návyky (= jít příkladem), ale pro koncepční práci a záměrnou stimulaci svých 

podřízených ke kvalitním pracovním výkonům a spokojenosti potřebují mít i teoretické 

znalosti.

Peters a Waterman (1993) uvádějí ve své knize  jednu krásnou a výstižnou větu: 

„Nic nemá větší úspěch než úspěch.“11 Význam uvedeného výroku je v tom, že hnacím 

motorem motivovaných  pracovníků  je  už  pouhý  pocit,  že  se  jim věci  daří.  Pracovat 

s vědomím,  že  jsem svými  nadřízenými  doceněn,  a že oni  vědí  o mých úspěších a 

projevili  mi  uznání,  je  nepochybně  nejsilnější  motivační  faktor.  Koncepce  motivace 

pracovníků v organizaci by měla vycházet a být v souladu s vizemi budoucího rozvoje 

organizace.

Urban (2003) uvádí 4 základní pravidla pro pracovní motivaci:

○ Motivace zaměstnanců je úkolem manažera ... největší motivační vliv má charakter 

vztahu s přímým nadřízeným. Ten by měl zohlednit existující individuální rozdíly 

mezi  zaměstnanci  v přístupu  k práci,  a  v důsledku  toho  volit  účinné  nástroje 

k ovlivňování věcí, které se ovlivnit dají. 

○ Z dlouhodobého  hlediska  mají  větší  vliv  pozitivní  nástroje  motivace  před  

negativními  ...  proces  motivace  by  měl  nejprve  procházet  všemi  variantami 

pozitivních  forem  (označujeme  odměny),  a  teprve  v krajném  případě  přistoupit 

k negativním (označujeme tresty).

○ Zaměstnanci  se chovají  podle toho,  jaké chování jejich manažeři  odměňují ...  i 

přesto,  že manažer  ví,  jaké nástroje  má k dispozici,  nezaručuje mu to  úspěch. 

Nesprávné použití  motivačního nástroje je zdrojem změn v chování  pracovníků, 

11  Thomas J. Peters; Robert H. Waterman jr.: Hledání dokonalosti. 1.vydání.  Praha: Svoboda- Libertas, 
1993. 
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které  ovšem  nemusí  naplňovat  zamýšlený  efekt.  Příkladem  špatného  přístupu 

s dobrým úmyslem je odměňování nestejného výkonu stejně velkou odměnou.

○ Co motivuje jednoho, nemusí motivovat ostatní ... manažer musí motivační faktory 

ve své organizaci objevit sám. Zaměstnanci většinou nejsou schopni sami říct, co 

je motivuje. Je možné v systému oddělit motivační faktory individuální, ve vztahu 

k jednotlivým zaměstnancům a skupinové faktory,  které mohou být  uplatňovány 

v rámci úseku nebo pracovního týmu.

Zaměstnance mohou motivovat nejen věcné odměny, ale velký vliv se připisuje 

také pracovnímu prostředí. Zaměstnavatel přímo skrze pracovní prostředí neodměňuje 

individuální výkony jednotlivce, ale pokud mu připisuje náležitou důležitost, lze skrze něj 

do  značné  míry  pracovníky  motivovat.  Pokud  má  organizace  zájem  na  příznivém 

pracovním prostředí, může tím snížit náklady na finanční odměny. 

Jelikož pracovní prostředí je do značné míry tvořeno a podmíněno pracovními 

vztahy, nejdůležitější vliv mají manažeři. Měli by mít respekt a důvěru ve své podřízené 

a  jejich  schopnosti.  Věří-li  vedení  ve  své zaměstnance,  i  oni  začnou sami  věřit,  že 

mohou něčeho dosáhnout. Tím se zvýší jejich úsilí dělat svou práci dobře. Nelze přeci 

předpokládat,  že  zaměstnanci  jednají  prvoplánově  s úmyslem organizaci  poškodit  a 

odvádět  špatný  výkon.  Negativní  motivace  a  tresty  pravděpodobně  přinesou  efekt 

snížení  výskytu  nežádoucího  chování,  ale  není  zaručeno,  že  bude  posílen  výskyt 

žádoucích projevů. Trest nemusí vést člověka k menší inklinaci k nežádoucímu chování, 

spíše mu vnukne cesty, jak se vyhýbat trestu. Při negativní motivaci hrozí, že se chování 

pracovníka promění nepředvídatelným a nežádoucím způsobem.

Odměňování je jeden z nejefektivnějších nástrojů motivace pracovníků.
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A/ finanční

B/ nefinanční

Nejjednodušší a nejužívanější dělení odměn je na 

Odměna  není  kompenzací  za vykonanou  práci  je  oceněním  úspěchu  při  dosažení 

vytyčeného cíle nebo osvojení si určitého způsobu práce a chování.

Ad. A/  -  To,  že manažeři  považují  finanční odměny za nejúčinnější,  pramení z jejich 

pohodlí,  protože  to  je  způsob  velmi  jednoduchý  a  časově  nenáročný.  Nepeněžní 

odměny představují časovou náročnost, kladou nároky na invenci a pozornost řídících 

složek. Nejméně motivujícím faktorem finančních odměn je pravidelnost. Zaměstnanci 

tak nabudou pocitu, že odměna je součástí jejich platu, a tudíž je předem očekávána. 

Z odměny se stává nárok. Vysoké odměny berou chuť řadě pracovníků, kteří si myslí, že 

by je zasluhovali a nedostanou je. Tato zkušenost  vychází z tzv. teorie B. F. Skinnera o 

pozitivním posilování (In Peters 1993). Teorie říká, že lidé nejvíce usilují o hodnocení 

vlastního výkonu ve srovnání s jinými. Nikoli tím, že by  uplatňovali absolutní měřítka12. 

Ad. B/ - Nefinanční odměny se dají dále dělit na vnitřní a vnější. O vnějších rozhoduje 

zaměstnavatel  a  zahrnují  povýšení,  morální  uznání,  zaměstnanecké  výhody,  apod. 

Vnitřní  odměny  jsou  spojeny  se  subjektivní  spokojeností  pracovníka  s odvedeným 

výkonem.

Vnější odměna by neměla být poskytnuta neoprávněně. Neoprávněné poskytnutí 

snižuje její  hodnotu,  zaměstnanci  ztratí  v manažera důvěru.  Jak jsem uvedla v textu 

výše, manažerský styl hraje podstatnou roli v motivaci a spokojenosti podřízených. Jeho 

základními motivačními složkami jsou tyto dílčí aktivity:

- Včasné a osobní poděkování zaměstnancům.

- Čas k vyslechnutí zaměstnance, zejména pokud o to požádá.

12 Hypotéza vychází z pokusů Normana Tripletta z konce 19. století, který zjistil, že cyklisté závodí více 
mezi sebou, než-li s časem.
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- Informovat  o  prosperitě  celé  firmy  a  jejím  postavení  v konkurenci  a  srovnání 

s ostatními.

- Podporovat zaměstnance s velkou výkonností a slabší motivovat ke zlepšení.

- Podpořit  osobní  růst  a  vzdělávání  zaměstnanců.  Povzbuzovat  ke  zlepšení 

schopností a rozšíření znalostí.

- Nechat  zaměstnancům  prostor  vyjádřit  vlastní  názor.  Podporovat  klima  otevřené 

komunikace, která nepodporuje profesní slepotu a motivuje pracovníky ke kreativitě.

- Zahrnout  zaměstnance  do rozhodovacího  procesu,  dát  jim  část  odpovědnosti  za 

vlastní rozhodnutí a podíl na rozhodování vedení organizace.

- Je třeba slavit úspěch jak jednotlivce tak úseku a celé organizace. Posiluje se tím 

jednota pracovníků a povědomí o všech pokrocích, dílčích i celkových.

Velmi obtížně se motivují  lidé pod vlivem pracovní nespokojenosti.  V takových 

případech  je  třeba  nejprve  odstranit  nebo  eliminovat  důvod  nespokojenosti,  kterým 

bývají  nejčastěji  4  faktory;  neobjektivnost  v hodnocení,  vymezení  pracovní  pozice, 

manažerský styl a výběr zaměstnanců. Všechny aspekty má manažer možnost ovlivnit, 

poté se může pokusit uplatnit standardní motivační postupy.

Vhodnou volbou systému odměn může management zlepšit výkonnost každého 

zaměstnance, s ohledem na jeho schopnosti a výkonnost. Zpravidla bývá odměňování 

zaměstnanců ošetřeno nějakým vnitřním předpisem v podobě směrnice nebo nařízení 

ředitele.  S jeho  obsahem  by  pracovníci  měli  mít  možnost  se  seznámit.  Stanovené 

odměny by měli mít možnost získat všichni zaměstnanci, nejen ti, kteří pracují v přímé 

práci s klienty. 
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V zájmu manažerů je sledovat efektivitu odměn. Každý systém časem ztrácí na 

své efektivitě a potřebuje obnovu a změnu. Je třeba neustále mapovat praxi a účinek 

odměn. Známkami devalvace a neefektivity je nezájem pracovníků a braní odměn jako 

samozřejmostí.  Pracovníci  ztrácejí  náhled  na  svou  práci,  výkonnost  a  profesionalitu 

v plnění úkolů. Přirozeně máme tendenci připisovat si každý pracovní úspěch za svůj, na 

druhé straně neúspěchy připisujeme systému a okolí13.

3.4 Supervize a duševní hygiena

Pro povolání pracovníka v sociálních službách i sociálního pracovníka se člověk 

rozhodne  obvykle  na  základě  osobního  obohacení  a  přínosu,  který  pro  něj  práce 

s klienty v nepříznivých sociálních situacích má. Tím, že tento druh práce motivované lidi 

uspokojuje a nabíjí, zároveň si jejich velkou část energie i bere. Do stavu ohrožení se 

pracovníci dostávají při nevyrovnané bilanci energetického příjmu a výdaje. Nehovoříme 

však pouze o fyzickém vyčerpání. O syndromu vyhoření mluvíme zpravidla při výskytu 

více symptomů, jakými jsou; ztráta motivace a iluzí, deprese, zdravotní komplikace, atd.

Ačkoli si pracovníci mohou některé projevy plně uvědomovat a spojovat se svou 

profesí,  řada z nich si  ale nemyslí,  že je ohrožena syndromem vyhoření.  Na vině je 

nedostatečná osvěta a informovanost personálu. Prevence je mnohem důležitější než-li 

tzv.  hašení  požáru,  kdy pracovník  už může být  zcela  vyřazen z pracovního procesu 

nebo jeho problémy zásadně ovlivňují profesionalitu a pracovní výkon. Prevence nabývá 

na významu ještě tím, že se na ní největší měrou může podílet sama ohrožená osoba. 

Při  dostatečné informovanosti  a popřípadě i za mírné podpory odborníka lze předejít 

důsledkům pociťované negativní energetické bilance.

13 Tzv. atribuční teorie se pokouší vysvětlit to, čemu lidé připisují úspěchy  neúspěchy.
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Termín duševní hygiena označuje kompilát metod, přístupů a návodů, kterými 

zajišťujeme prevenci vyhoření pracovníka. Slovo vyhoření se využívá velmi často právě 

ve  spojení  s pomáhající  profesemi.  Literatura  (kapitola  1.2,  str.  16)  z oblasti 

managementu  v tržním  ekonomickém  prostředí  užívá  termín  „psychické  opuštění 

zaměstnání“,  který  ve  svých projevech a  důsledcích nabývá  stejného významu jako 

vyhoření.

Kopřiva  (2004)  jmenuje  3  hlavní  oblasti,  které  hrají  roli  v prevenci  zvládání 

pracovního stresu,  a tím i  vyhoření  v pomáhajících profesích;  životní  styl,  mezilidské 

vztahy a přijetí sebe samého. Životní styl zahrnuje koníčky, trávení volného času, zdraví, 

spánek, výživu či společenský život. Mezilidské vztahy jsou pilířem zázemí pomáhajícího 

profesionála. Kvalita partnerského života, rodinné vztahy a přátelství jsou energetickým 

motorem člověka. Nezastupitelnou a nenahraditelnou hodnotu má přijetí sebe samého. 

Tím,  že  naši  klienti  potřebují  být  od nás přijati,  musíme mít  tento  postoj  zachovaný 

nejprve sami k sobě. Kdo nepřijme sám sebe, spotřebovává mnoho energie na svůj 

vnitřní konflikt mezi tím, jaký skutečně je a tím, co od sebe očekává. Nezbývá mu pak 

energie pro ostatní ve svém okolí včetně klientů.

Cílem duševní  hygieny  je  zaopatření  a  pokrytí  potřeb  jedince  ve všech výše 

jmenovaných  aspektech.  Každý  sám  sebe  může  diagnostikovat,  v jaké  oblasti  by 

potřeboval zapracovat na ošetření sebe samého. 

Supervize je  nástroj,  který  může  nabídnout  strana  zaměstnavatele  jako 

prostředek duševní hygieny. Supervize na pracovišti má přispět k reflexi a sebereflexi 

pracovníka  v souvislosti  s jednotlivými  klientskými  případy,  které  řeší.  Předmětem 

supervize mohou být také vztahy mezi kolegy, v týmu i mezi pracovníky napříč hierarchií 

organizace. 
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Pracovníci by měli mít před zavedením supervize do organizace jasno, jaká mají 

očekávání a co by mělo být předmětem jejich supervize. Z praxe domovů pro seniory 

vím, že pracovníci  nedisponují  dostatečnými znalostmi a informacemi o supervizi.  Je 

tedy  vhodné  uskutečnit  úvodní  seznamovací  seminář,  kde  se  pracovníci  dozvědí 

faktické informace o nabídce supervize. Na základě toho budou lépe schopni formulovat 

svoje  představy  a  požadavky,  které  jsou východiskem pro  vyjednávání  kontraktu  se 

supervizorem. 

Baštecká  (2006)  zdůrazňuje,  že  je  třeba,  aby  při  vyjednávací  schůzce 

s pracovníky a vedením bylo přímo řečeno a pojmenováno, co konkrétně se bude na 

supervizi  řešit.  V souvislosti  s vyjednáváním kontraktu zmiňuje také termín supervizní 

trojúhelník.  Tvoří  ho  supervizor,  zaměstnanci  a  vedení  organizace,  které  sjednává 

podmínky a kontrakt, který supervizor realizuje s pracovníky. Tato trojce by měla být ve 

svých vazbách a vlivu navzájem vyrovnaná. 

Zaměstnanci  v přímé péči  mohou využívat  supervize případové na svou práci 

s konkrétními klienty. Supervize může probíhat individuálně nebo ve skupině. Skupina 

v některých  případech  skýtá  větší  možnosti  z hlediska  použití  různých  supervizích 

metod. Existuje také supervize týmová, která se zaměřuje na fungování pracovních týmů 

a  v neposlední  řadě  supervizi  zasluhuje  i  management,  v tom  případě  hovoříme  o 

supervizi řízení.

Podle Baštecké (2006) by ruku v ruce se zaváděním supervize do organizace 

mělo jít i vzdělávání managementu. Ten drží v rukou nástroje, kterými je schopen stav 

věcí v organizaci měnit a koncepčně řešit. Jak jsme zmínila, supervize je nástroj reflexe. 

Výstupy  a  uvědomění  pracovníků  ze  supervize  by  měly  být  nadřízenými  přijímány 

s otevřenou myslí a nastavením věci měnit, zlepšovat a řešit. Jedině to může přispět ke 
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komfortu pracovního prostředí v organizaci. Nelze ovšem předpokládat, že supervize je 

všelékem na každý problém v zařízení. 

Supervize  pracovníků  přímé  péče  je  po  novele  vyhlášky  505/2006  Sb. 

Hodnotícím  kritériem  standardu  10  v každém zařízení  sociálních  služeb.  Zatím  sice 

nespadá do kategorie zásadních kritérií, ale je bezpochyby důkazem dobré praxe. Není 

vhodné, aby organizace přistupovaly k zavádění supervize jen kvůli nátlaku legislativy, 

zřizovatele  nebo  kohokoli  dalšího.   K rozhodnutí  musí  organizace  a  zejména  její 

pracovníci dospět sami, na základě racionálního uvážení všech možností a skutečností, 

které by mohly efektivitu supervize omezovat.
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4. PŘÍPADOVÁ STUDIE - PRAXE PERSONÁLNÍHO 

MANAGEMENTU V DOMOVĚ PRO SENIORY

PRAKTICKÁ ČÁST

4.1 Motivy k výzkumu

Od 1. 4. 2007 nastoupila do zařízení nová ředitelka. Vyhrála výběrové řízení 

vypsané městem, které je zároveň zřizovatelem domova seniorů ve Středočeském kraji, 

o kterém píšu v případové studii. Setkala jsem se s ní ještě v době, kdy pracovala 

v jiném domově pro seniory na pozici koordinátor projektů EU a v její pracovní náplni 

bylo též zavádění standardů kvality sociálních služeb. Současně s výkonem své profese 

spolupracovala také s organizací, kde pracuji, jako lektorka témat z oblasti 

standardizace sociálních služeb. Je to člověk, který má teoretické znalosti a zejména 

dlouholeté praktické zkušenosti jak se samotnou praxí v sociálních službách pro seniory 

tak se zaváděním standardů. V rámci našich pracovních setkání jsme došly k dohodě 

ohledně spolupráce v oblasti zavádění personálního managementu v její organizaci. 

Moment nástupu nové ředitelky a postupné výměny managementu v zařízení jsme obě 

viděly jako vhodný čas pro nastolení změn a nasměrování personálního řízení a 

ostatních standardizovaných postupů směrem ke kvalitě. Zároveň jsem se vyhnula 

střetu zájmů, protože zařízení není a nebylo žádným způsobem zapojeno do 

vzdělávacích projektů Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách, kde pracuji.

4.2 Popis organizace

Se závěrem roku 2006 skončila svůj pracovní poměr po 2 letech předchozí 

ředitelka, která odešla z osobních důvodů. Po třech měsících bylo její místo obsazeno 
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na základě uskutečněného výběrového řízení. Povědomost personálu domova o 

standardech kvality a novém zákoně je naprosto nedostačující. Přestože národní 

standardy kvality jsou běžně dostupné  již od roku 2002, pracovníci vůbec neznají ani 

jejich obsah, a již vůbec jejich smysl. V současné době, kdy už je zařízení k jejich 

dodržování nuceno zákonem a udělením registrace, je situace pro pracovníky stresující, 

nepřehledná a mají pocit, že jsou zavaleni změnami, kterých je velké množství. Nová 

ředitelka je v pozici, kdy řeší mnoho neodkladných problémů a stanovuje jim pořadí 

důležitosti. Zanedbaná situace v organizaci si žádá změny v časovém horizontu ještě 

několika let. 

Ihned po jejím nástupu se podařilo se souhlasem zřizovatele snížit kapacitu 

zařízení z 96 obyvatel na 9014. Pozitivní je s tím související přestavba pokojů – v 5ti 

pokojích bude vestavěno sociální zařízení. Ubytováno je momentálně 83 klientů, 7 míst 

je volných z důvodu připravované rekonstrukce. Do konce roku 2006 byla organizace 

pobytových služeb rozdělena na domov důchodců s kapacitou 40 klientů a penzion pro 

důchodce s kapacitou 56 klientů. „Protože se však zdravotní i funkční stav klientů  

v penzionu důsledkem věku zhoršuje, byla tato dvě zřízení propojena v jeden domov“, 

konstatovala v rozhovoru vedoucí úseku sociálních služeb. Organizace poskytuje od 

1.1.2007 pobytovou službu v domově pro seniory a terénní službu v rámci pečovatelské 

služby. 

Zařízení využívá dvoupodlažní budovu přímo ve městě. K budově patří přilehlá 

zahrada, kterou využívají klienti v rámci trávení volného času. Současná podoba stavby 

je výsledkem renovace a úprav, které se konaly před deseti lety. Převažují zejména 1 a 

2-lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a malou kuchyňkou, což vyplývá 

14 V důsledku přestavby 4–lůžkových pokojů na 3-lůžkové s vlastním sociálním zařízením.
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z historie zařízení jako penzionu pro seniory. V části bývalého domova důchodců jsou 4-

lůžkové pokoje. 

Zařízení využívá vícezdrojové financování. Příjmy plynou od zřizovatele, z plateb 

od klientů, z příspěvků na péči od klientů a z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí.

4.2.1 Popis situace v zařízení v oblasti personálního managementu

Z doby působení bývalé ředitelky byly v organizaci vypracovány tyto směrnice, 

které se týkaly personálního řízení:

o Organizační řád z roku 2003

o Pracovní řád z roku 1998

o Provozní řád domova důchodců a penzionu (nedatováno)

V současné době jsou dokumenty postupně novelizovány a v přípravné fázi jsou 

dokumenty nové:

o Organizační řád, platný od 1.9.2007

o Schéma organizační struktury (nově vzniklém, dříve žádné neexistovalo), platné od 

1.7. 2007

o Směrnice pro vedení dokumentace, platná od 16.4.2007

o Směrnice pro jednání se zájemcem o službu,  platná od 16.4.2007

o Vnitřní pravidla pro poskytování služby, platná od 1.8.2007

o Směrnice pro přijímání a zaškolování pracovníků…platná od 16.4.2007

o Kvalifikační předpoklady a popisy pracovních míst – ve fázi přípravy

o Pracovní řád, platný od 1.9.2007

o Provozní řád, platný od 1.8.2007
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Zařízení má v současnosti 36 pracovníků. V důsledku neexistence organizačního 

schématu panoval v zařízení zmatek v odpovědnostech jednotlivých pracovníků. 

Organizační struktura byla pozměněna tak, aby odpovídala aktuálním potřebám 

zařízení. Byly zřízeny dva úseky; sociálních služeb a provozní. Samostatně pod 

odpovědnost ředitelky je zařazena pečovatelská služba se svými dvěma pracovníky a 

ekonom (personalista) společně s účetní. Nově byla pracovní místa rozšířena o pozici 

sociálního pracovníka a vedoucí úseku sociálních služeb. Agendu sociální práce dřív 

vykonávalo více pracovníků, kteří měli jednotlivé úkony mezi sebou rozděleny, včetně 

bývalé ředitelky.  Zavedení nové organizační struktury je spojeno s potřebou navýšení 

stavu pracovníků přímé péče. U zřizovateli je podána žádost ke schválení přijetí 5ti 

nových zaměstnanců. 

Vzhledem k dynamickému období v rozvoji organizace zatím neexistují nové 

pracovní náplně. „Z toho vyplývá, že nejsou ujasněny kompetence jednotlivých  

pracovníků a jakou kdo nese odpovědnost za nesplněné povinnosti“, uvedla vedoucí 

úseku. Postupně se zavádí systém porad a řízení systému přenosu informací. Začalo 

se s poradami vedení, což obnáší jednou za týden schůzku ředitelky s vedoucími 

úseků. Dále se jednou týdně schází pracovní skupina k úkolu zavádění standardů. Je 

tvořena ředitelkou, zástupcem pečovatelské služby, sociální pracovnicí a pracovníky 

přímé péče, kteří jsou přítomni na směně.  Dobrovolně se této skupiny může zúčastnit 

kdokoli další z personálu.

V rámci restrukturalizace byl rozvázán (dohodou) pracovní poměr s bývalou 

vedoucí pracovnicí (vrchní sestra), která v zaměstnání končí k poslednímu srpnu 

2007. 
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4.3 Účel výzkumu a očekávané výstupy

Cílem výzkumu je zmapovat zkušenost pracovníků s některými důležitými 

principy řízení lidských zdrojů v organizaci. Poskytnout tím vedení částečně zpětnou 

vazbu od podřízených, a pak společně navrhnout plán opatření a změn, které je 

potřeba zavést. Situace je taková, že pracovníci setrvávají v nejistotě a nedůvěře. 

Jejich předchozí zkušenost s managementem domova tomu významně přispívá. Navíc 

kvůli dosavadní absenci procesu zkvalitňování služby v rámci standardů kvality stojí 

teď před zařízením velký kus práce, který je třeba zvládnout v kratším časovém úseku. 

Očekávaným výstupem je, že z odpovědí pracovníků bude zřejmé, čemu je třeba 

dát během zavádění principů personálního managementu přednost, čeho se vyvarovat 

a jaké podmínky organizace nabízí. Následně po konzultaci s ředitelkou vznikne 

SWOT analýza pro oblast rozvoje lidských zdrojů v organizaci, která napomůže 

formulaci cílů a plánu opatření, které by organizace měla přijmout.

4.4 Použité metody

Při šetření v zařízení byly použity dvě metody; dotazník a rozhovor. 

Dotazník:

S obsahem dotazníku byla předem seznámena ředitelka i vedoucí úseku sociálních 

služeb. Dotazník byl určen všem pracovníkům tohoto úseku i pracovníkům pečovatelské 

služby. Formuláře byly ponechány na oddělení a zaměstnancům byl poskytnut čas na 

vyplnění, včetně vysvětlení nadřízených, k čemu slouží a čeho se týkají. Přesto se 

vyplněných dotazníků vrátilo jenom 5. Oslovený počet respondentů byl 17. 

Ve spolupráci s ředitelkou a vedoucí úseku jsme došly k závěru, že pracovníci se 

cítí ohroženi čímkoli, co odevzdají v písemné podobě s tím, že to proti nim může být 
72



kdykoli použito. Podotýkám, že dotazníky byly anonymní. V úvodu je sice několik otázek, 

které by mohli zaměstnance v tak malém kolektivu identifikovat, raději tedy byli všichni 

seznámeni s tím, že tyto otázky nemusejí vyplňovat. Přesto se počet odevzdaných 

vyplněných dotazníků nezvýšil, v důsledku čehož jsem přistoupila k metodě rozhovoru, 

k čemuž byli ochotní i někteří ze zaměstnanců, kteří dotazník nevyplnili. 

Rozhovory: 

Zaměstnanci směny během jedné z  mých návštěv ochotně svolili k uskutečnění 

rozhovoru. Proběhly 3 strukturované rozhovory, které kopírovaly oblasti otázek v 

dotazníku. Byly jim vysvětleny a upřesněny významy otázek a termínů. 

V jiném režimu se poté odehrál rozhovor s ředitelkou, kde jsme společně 

vyjednávaly nad jednotlivými body ve SWOT analýze. Výstupem z ní je návrh plánu 

opatření, která je třeba v časové posloupnosti zavést do praxe, odzkoušet a popř. ještě 

modifikovat podle potřeb zařízení. Rozhovor s ředitelkou nebyl předem nijak 

strukturován, drželi jsme se v rozhovoru bodů týkajících se analýzy.

Šetření se tedy zúčastnil vzorek 8 pracovníků (z očekávaných 17ti respondentů) 

a ředitelka zařízení. S vedoucí úseku byl ještě konzultován postup po zjištění, že 

personál není ochoten dotazníky vyplňovat. Ve spolupráci s ní a jejím vyjednávání se 

zaměstnanci se podařilo modifikovat další plán postupu pro získání více informací. 

Jednání s ní bylo také cenným zdrojem informací ohledně atmosféry v pracovním týmu a 

v organizaci obecně.

4.5 Výsledky a zjištění v rámci šetření

4.5.1 Šetření v rámci úseku

Z dotazníků a rozhovorů s respondenty vypluly tyto závěry:
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o Pracovníci se necítí ve své práci psychicky vyčerpaní. Pokud mají pocity vyčerpání, 

vyplývá to zejména z fyzické zátěže při manipulaci s nepohyblivými klienty a s prací 

na směny, která je zejména pro starší pracovnice zatěžující.

o Nikdo z respondentů nemá praktickou zkušenost se supervizí na pracovišti. 

- V dotaznících vyplnili, že by měli zájem zjistit, co jim supervize nabízí a na základě 

toho se rozhodnout pro její zavedení do organizace.

- Oproti tomu z rozhovorů jednoznačně vyplynulo, že pracovnice nemají o supervizi 

zájem, i přesto že s ní nemají žádnou zkušenost. 

o Až na jednu respondentku, která je v organizaci zaměstnána poměrně krátce, 

všichni znají rozsah své pracovní náplně a odpovědnost.

o Všichni respondenti v dotaznících uvedli, že nové vedení domova je pro ně ve svých 

rozhodnutích čitelné a průhledné, zároveň také mají pocit vyslyšení a možnosti ze 

své pozice adekvátně rozhodnutí ovlivňovat.

- Respondenti v rozhovorech se vůbec nevyjadřovali k přímým otázkám na postoje 

k vedení.

o V otázce vzdělávání a absolvování kurzů (v průběhu posledních 12ti měsíců) 

pracovníci prošli buď jednorázovými tematickými semináři nebo neprošli žádným 

vzděláváním. Semináře byly nepovinné a v jednom případě si je zaměstnankyně 

sama hradila. Kurzy prošly pouze dvě respondentky, žádná se nezmínila o jejich 

délce ani intenzitě. Jednalo se o kurzy úzce spojené s kvalifikací pracovnic na jejich 

pozici, přičemž jedna z nich v době jejich absolvování ještě nepracovala v domově 

pro seniory.

o Ohledně benefitů od zaměstnavatele k podpoře vzdělávání se 4 respondenti vůbec 

nevyjádřili. Dva uvedli, že žádných zaměstnavatelských výhod není třeba, stačí, když 
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budou moci nabyté poznatky uplatňovat v praxi. Dva respondenti by uvítali cokoli, 

jmenovitě; absolvování kurzu v pracovní době, finanční úhrada kurzu 

zaměstnavatelem nebo alespoň spolufinancování.

o 4 respondenti nemají pocit, že se potřebují pro výkon své profese dovzdělat v nějaké 

oblasti. Druhá polovina respondentů by se naopak dovzdělat chtěla nebo 

potřebovala. Ti, kteří tuto potřebu blíže specifikovali, jmenovali oblasti: arteterapie, 

kurz přímé péče o klienty, komunikace, kurz pro managery v oblasti řízení lidí a 

„grantová vzdělávání“. 

o 5 respondentů má zájem na tom být hodnoceno ze strany svých nadřízených a to 

v osobním kontaktu během rozhovoru (ve dvou dotaznících se objevil interval 1 x za 

3 měsíce). Jeden respondent uvedl, že neví a dva zájem nemají. Přičemž jeden 

z nich specifikoval, že je pro něj důležitější hodnocení od klientů.

o Všichni respondenti, až na jednoho, jednoznačně odpověděli, že nemají zájem 

hodnotit svého nadřízeného. Jeden zmíněný respondent uvedl, že ASI ano, a to 

formou rozhovoru.

Chci zmínit, že rozhory, byť jen se třemi pracovnicemi, byly velmi přínosné 

z hlediska rozpoznání atmosféry a celkové nálady v pracovním kolektivu přímé péče. 

Tím, že pracovnice doposud neměly žádné povědomí o standardech kvality a obsahu 

nového zákona o sociálních službách, mají pocit, že nyní je v jejich zařízení chaos; chce 

se po nich spousta nových věcí a postupů. Ty však podle jejich názoru nevedou ke 

kvalitnější práci s klienty, seniory. Pracovníci nejsou moc schopni reflektovat své potřeby 

jako personálu a jsou vysoce orientovaní na klienta, což může vést k altruismu a k tomu, 

75



že klienty zahrnou všeobjímající láskou… „Citu a emocím ke klientům žádné standardy  

nepomohou ani nezabrání“, uvedla v rozhovoru jedna z respondentek. 

Pracovníci nemají vůbec osvojenu filozofii standardů, což je zatím největší 

překážkou v jejich úspěšné implementaci do organizace. Vidí je jako zlo, které někdo 

napsal od stolu a vůbec nezná terén. Mají pocit, že se po nich chce něco umělého, 

nepřirozeného a hlavně, že jsou ve spoustě věcí omezeni. Bohužel tuto svou „pracovní 

lásku“ uplatňují zejména vůči klientům bývalé časti domova důchodců (cca 30 klientů), 

ale v bývalém penzionu takto zvýšenou pozornost klientům nevěnují. Vycházím 

z předpokladu, že zdravotní stav klientů v části bývalého penzionu není tak špatný jako 

v části zvýšené ošetřovatelské péče (bývalý domov důchodců), kde jsou pracovníci 

napojeni na klienty silnější vazbou v důsledku intenzivnější péče. 

Pracovní kolektiv na svém úseku hodnotily pracovnice jako vynikající, „který se  

jen tak nenajde“. Mají jedna ve druhé oporu a vzájemně si pomáhají. Uvnitř kolektivu 

komunikace funguje, včetně předávání nezbytných sdělení týkajících se klientů. Vše ale 

probíhá živelně a horší je situace s vertikální komunikací a dalším šířením sdělení od 

nadřízených, které si už pracovníci mezi sebou předávají nedostatečně. 

Domnívám se, že zkušenosti s předchozím vedením výrazně ovlivňují postoje 

k novým nadřízeným. To se například odráží i v neochotě hodnotit nadřízené, kdy 

během rozhovorů pracovnice manifestovaly obavu z možných represí v důsledku 

negativních hodnocení. Nyní je v jejich očích nové vedení spojeno s velkým množstvím 

nevítaných změn. Dá se předpokládat, že se změnami se lépe vyrovnají pracovníci 

s kratší pracovní praxí v domově a také mladí pracovníci, nezatížení původním 

uspořádáním v organizaci. Proto bych zvýšenou pozornost věnovala výběru nových 
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pracovníků, protože to je proces zaměstnavatelem velmi lehce ovlivnitelný a zároveň se 

tento výběr odráží i v praxi poskytování služby. 

Poslední bod, ke kterému bych se chtěla vyjádřit, je supervize. Myslím, že 

v současné době pracovníci nepotřebují supervizi klientskou, ale zejména supervizi týmu 

a vztahů v pracovním kolektivu a zejména ve vztahu k nadřízeným. Sami pracovníci 

nejsou schopni posoudit, v čem jim může supervize pomoci, a proto by bylo dobré 

nabídnout jim nějakou formu seznámení s touto aktivitou. Soudím, že supervize by byla 

velmi dobrou formou mediace vztahů zejména vertikálních a na ni by mohla a měla 

navazovat supervize manažerská, která může vedení velmi pomoci motivovat pro jejich 

práci a řízení změn v organizaci.

4.5.2 SWOT analýza

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses)
 Všichni zaměstnanci splňují zákonem 

stanovené kvalifikační požadavky pro 
výkon svého povolání

 Vysoká orientace pracovníků na klienty a 
péči o ně

 Pracovní kolektiv úseku sociálních služeb 
společně s managementem tvoří poměrně 
malý kolektiv...výhoda pro prosazování 
změn, zrychlení toku informací a 
ovlivňování pracovních vztahů

 Fungující spolupráce a komunikace se 
zřizovatelem

 Nastartování procesu standardizace 
poskytovaných služeb, týmová práce na 
standardu 1 a 2

 Nová organizační struktura nahrává 
principům jasné odpovědnosti, kontroly a 
subsidiaritě pracovníků v plnění svých 

- Technický stav budovy
- Málo personálu na úseku sociálních služeb
- Ještě ne zcela změněná organizace práce 

ve srovnání s původním stavem před 
změnou režimu poskytování služeb 
(původně domov důchodců a penzion; 
dnes už jen domov seniorů)

- Nespolupráce mezi úseky a pracovními 
kolektivy v nich

- Omezená komunikace, nepředávání 
informací (zejména mezi úseky a 
směnami)

- Nová pozice managementu…obsazení 
novými pracovníky – v důsledku toho zatím 
formální vztahy, zejména ze strany 
zaměstnanců, které se ještě budou 
vymezovat

- Neexistence některých vnitřních předpisů 
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úkolů
 Změna směřování organizace od 

zdravotního pojetí k sociálnímu, včetně 
změny vedoucích pracovníků

 Dobré technické zázemí pro klienty i 
pracovníky

 Nové řídící složky domova jsou 
motivovány a přistupující aktivně 
k zavádění změn

 Organizace redukovala své kapacity…
přestavba vícelůžkových pokojů a 
vestavba sociálního zařízení

 Zařízení skýtá hodně prostor pro 
aktivizační služby pro klienty (volný čas 
klientů)

 Blízkost Praze, dobrá dostupnost 
NUTNO MAXIMALIZOVAT A ROZŠIŘOVAT

upravujících oblast nejen personálního 
řízení. Všechny musejí vzniknout nově 
(dříve neexistovaly) a postupně být 
uváděny do praxe poskytování služby.

- Zaměstnanci neznají a dostatečně 
nechápou význam standardů kvality 
sociálních služeb

- Zkušenost zaměstnanců s předchozím 
vedením do značné míry ovlivňuje 
očekávání a nejistoty ve vztahu k novému 
managementu

- Pracovní náplně zaměstnanců jsou 
zastaralé a neodpovídají současným 
potřebám poskytovatele

NUTNO KONCEPČNĚ ŘEŠIT

Příležitosti a možnosti (Opportunities) Rizika a hrozby (Threats)
 Využití možnosti práce v týmech i mezi 

týmy (posílení skupinového vědomí)
 Posílení horizontální i vertikální zpětné 

vazby pro získávání a předávání informací 
mezi pracovníky

 Získání finančních prostředků z projektů a 
grantů…využití i pro rozvoj a péči o 
pracovníky

 Zajištění efektivní přípravy nově přijatých 
zaměstnanců na jejich pracovní pozici a 
zařazení do kolektivu

 Manifestovaný zájem pracovníků na 
hodnocení svého pracovního výkonu a 
získání zpětné vazby od nadřízeného

 Implementace standardů kvality do celé 
organizace a jí poskytovaných služeb

 Rozšíření služeb pro klienty (aktivizační 
činnosti)…vzbuzení zájmu u pracovníků 
(rozšíření a obměna pracovní náplně, 
kterou mohou ovlivnit)

 Rozšíření nabídky služeb poskytovaných 

! Komunální volby, změna radních a 

zastupitelstva…vliv na vyjednávací 
podmínky a politickou podporu 
poskytovatele

! Převod zařízení do pronájmu (i příležitost)

! Rezignace některých pracovníků na řešení 

nových úkolů, jejich naplňování v čase a 
dosažení vytyčených cílů

! Větší časová a organizační náročnost, 

zejména zpočátku, na řešení nových úkolů
! Nejistota ohledně budoucího financování, 

jak ze strany zřizovatele tak od klientů
! Nejasnosti ohledně koncepce 

transformace pobytových sociálních 
služeb, převod zařízení na jinou formu 
zřizovatele, změny spojené s novelizací 
zákona 108/2006, apod.

! Nedostatek informací k plánu inspekcí, 

v praxi ještě žádné regulérní neproběhly 
(nejsou zkušenosti v terénu)

! Zahlcení pracovníků v souvislosti s příliš 
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v rámci pečovatelské služby
 Propagace organizace navenek…využití 

vlastních zdrojů a prostor (př.:veřejnosti 
přístupné kulturní akce, atd.)

 Spolupráce zařízení na strategickém plánu 
města v souvislosti s agendou sociálních 
služeb

 Převod zařízení do pronájmu (i hrozba)
NUTNO MAXIMALIZOVAT A REALIZOVAT

rychlými a četnými změnami
! Vědomí, že zařízení by v letošním ani 

výhledově v příštím roce inspekcí neprošlo
! Hygienické podmínky (viz. stav budovy)…

zdravotní riziko pro klienty i pro zařízení 
z hlediska možné kontroly

NUTNO MONITOROVAT A ELIMINOVAT

4.6 Souhrn a doporučení

Cíle a navrhovaná opatření v     procesu implementace principů personálního   
managementu:

Do konce roku 2007:

 Začít se supervizí managementu, který potřebuje reflexi způsobu řízení a situace 
v organizaci. Nejprve proběhne supervize ředitelky a později budou přibráni další 
členové řídících složek.

 Zprostředkovat zaměstnancům úseku sociálních služeb a pečovatelkám setkání 
se supervizorem, který jim objasní, v čem supervize spočívá, co nabízí, jaké má 
formy. Pracovníci by pak byli schopni lépe formulovat očekávání a zakázku na 
průběh supervize v zařízení. 

 Provést první hodnocení zaměstnanců, a tím pilotně ověřit strukturu, kterou má 
vedení připravenou (začít na nejvyšší úrovni, tzn. ředitelka hodnotí vedoucí 
úseků, poté by teprve hodnocení mělo proběhnout o úroveň níže ).

 V rámci hodnocení zaměstnanců sestavit vzdělávací a rozvojové plány na další 
rok.

 Zavést komplexní systém porad a ovlivňovat tím tok informací v organizaci.
 Přijmout do organizace nové pracovníky na úsek sociálních služeb.
 Dopracovat systém popisu pracovních pozic a jejich náplní, včetně 

odpovědností, vědomostí, dovedností, postojů a vlastností (kostra je již 
vypracována, je nutno ji aktualizovat podle potřeb organizace).

Do poloviny roku 2008:
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 Zavést systém pravidelné supervize pracovníků, popř. i managementu, včetně 
ředitelky.

 Provést druhou vlnu hodnocení pracovníků, včetně následné úpravy systému 
hodnocení v rámci jeho formy a četnosti.

 Dokončit formální písemné úpravy všech vnitřních předpisů a norem upravujících 
oblast personálního řízení v organizaci, včetně změn, které vyplynuly z praxe 
v domově.

 Bude písemně popsán systém výměny informací včetně odpovědností 
konkrétních osob.

 Bude pilotován systém motivace a odměňování zaměstnanců, který bude 
zároveň zpracován v rámci jasných metodických pravidel.

 Zaměstnanci budou seznámeni a budou mít osvojeny všechny směrnice a 
pokyny, které má zařízení vypracovány ve spojení s výkonem jejich profese.

 Společně se zaměstnanci se vedení pokusí o realizaci plánu prezentace 
organizace navenek, včetně uspořádání konkrétních akcí podle předem daného 
harmonogramu.

Do konce roku 2008:

- Dále bude pokračovat hodnocení zaměstnanců, poprvé bude uskutečněno a 
pilotováno hodnocení nadřízených (takovou formou, aby to pro zaměstnance 
bylo bezpečné a zároveň vedení mělo možnost získat zpětnou vazbu na svou 
práci).

- Budou revidovány vzdělávací plány zaměstnanců, které mohou být východiskem 
pro systém odměňování, finančního i nefinančního.

- Bude vytvořen stabilní pracovní kolektiv, který bude odpovídat kapacitě 
organizace a poptávce po službě vycházející z individuálních plánů klientů.

- Poskytovatel bude naplňovat kritéria personálních standardů v míře splněno 
výborně nebo splněno dobře.

- Může dojít k proměně formy supervize, která bude odpovídat změnám a 
potřebám pracovníků.

- Organizace se bude podílet na komunitním (strategickém) plánování v obci nebo 
regionu, čímž může pružně reagovat v rámci nabídky svých služeb.

SHRNUTÍ
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Z rozhovorů i vyplněných dotazníků bylo po vyhodnocení jasně patrné, jaké 

rozdíly panují mezi pracovníky, kteří jsou zaměstnaní v domově pro seniory poměrně 

nově, a kteří jsou v organizaci déle jak rok a označila bych je za zkušené. Pro vedení je 

zatím nejobtížnějším problémem nedostatek personálu  v přímé péči. Zároveň je celá 

organizace pod tlakem legislativy v oblasti dodržování standardů kvality sociálních 

služeb, což personál považuje za věc novou a neužitečnou. V důsledku toho jsou 

zaměstnanci převážně v odporu a vedení nedůvěřují. Je zřejmé, že změna ve způsobu 

fungování organizace byla nevyhnutelná, v tomto případě byla časově spojena 

s nástupem nové ředitelky,  následnou obměnou managementu a restrukturalizací.

Spolupráce s ředitelkou i vedoucí úseku byla v průběhu šetření výborná, tím 

pádem si myslím, že případová studie a její výsledky byly přínosné pro všechny z nás. 

Podle mého názoru a subjektivního mínění, zcela mimo jakékoli vědecké principy a 

metody řízení lidí, si myslím, že první velkou šanci k prosazení nových postojů a 

pracovních postupů v souvislosti s naplňováním kvality sociálních služeb bude 

organizace mít s příchodem nových pracovníků do přímé péče. Management bude mít 

příležitost ovlivnit, jaké lidi přijme do pracovního poměru, jaké nároky na ně bude klást a 

s jakými podmínkami je v zařízení zaměstná. 

Zároveň z opačné strany se situace začne měnit v souvislosti s odchodem 

některým současných zaměstnanců do důchodu. Předpokládám, že několik lidí možná 

rozváže pracovní poměr také dobrovolně. Nevidím nic mimořádného v tom, že někteří 

ze zaměstnanců nebudou schopni změny unést a přijmout a raději zvolí odchod 

z organizace. Poloha domova seniorů je v dobré dostupnosti  k Praze, což je výhoda pro 

oslovení potenciálních uchazečů o pracovní místo v organizaci.
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Velkou podporu bude potřebovat zejména ředitelka. Pokud je jejím zájmem 

kvalita poskytovaných služeb, a v to věřím, bude nutné vynaložit ještě mnoho úsilí a 

prostředků, než se věci dají do pohybu. Kdo hoří, zapaluje. A tak doufám, že jí bude 

stačit energie na to, aby zapalovala a podněcovala ke změně i své zaměstnance.

ZÁVĚR

V sociálních službách se teprve v posledních několika letech zavádějí principy a 

postupy, které v jiných typech služeb fungují již dlouhou dobu. Člověk v nepříznivé 

životní a sociální situaci má oslabené obranné mechanismy a je snadno zneužitelný a 

ovlivnitelný. Proto je třeba jeho postavení a práva chránit. Cílem sociálních služeb i 

standardů kvality je  uvést klienta do rovnoprávného postavení ve vztahu k 

poskytovatelům i v rámci celé společnosti. 

Komerční služby, jejichž nabídka je v různých oborech obvykle dostatečná, 

soupeří o klienty a svými konkurenčními výhodami se snaží získat to, co ostatní firmy 

nemají a čím by se zatraktivnily v očích zákazníků. V sociálních službách jsou poměry 

opačné. Klientů je dostatek, ovšem služeb a jejich kapacit je málo. Z tohoto důvodu 

poskytovatele nic dosud nenutilo získávat konkurenční výhody před ostatními, když 

v podstatě žádná konkurence poskytovatele sociálních služeb neohrožuje.  

Kvalita služeb je závislá především na pracovnících, kteří se klientům věnují. 

Standardy kvality sociálních služeb, jakožto nástroj jejího dosažení se z části zaměřují i 

na oblast péče o pracovníky a personální management. Mým cílem v diplomové práci 

bylo zasadit principy personálního řízení do kontextu právě těchto standardů. 

82



V teoretické části práce jsem se snažila vystihnout nejzákladnější principy rozvoje 

lidských zdrojů tak, aby byly využitelné i v sociálních službách v rámci specifických 

podmínek, který tento obor přináší. Praxe poskytovatelů sociálních služeb má zatím 

v této oblasti řízení velké rezervy. Podle mého názoru je třeba vzdělávat ředitele a 

ostatní řídící pracovníky v oblasti managementu, nejen personálního. 

Praktickou část diplomové práce jsem pojala jako případovou studii. Jejím cílem 

bylo navrhnout ve spolupráci s ředitelkou zařízení seznam opatření a cílů v časovém 

horizontu 1,5 roku. Tato opatření se týkala oblasti personálního managementu a 

vycházela ze SWOT analýzy, kterou jsem po provedeném šetření v zařízení sestavila. 

V průběhu šetření jsem musela změnit metodu, kdy pracovníci nechtěli dotazníky 

vyplňovat z obavy před možnými represemi, ale někteří z nich byli ochotní udělat 

rozhovor. Proto jsem s částí z nich provedla rozhovor, který se držel struktury otázek z 

dotazníku. Ve výsledku chci shrnout, že průběh rozhovorů velmi vypovídal o celkové 

atmosféře mezi pracovníky v domově a hodnotím je jako přínosné. Podle mého mínění, i 

pro ředitelku byl pohled a přítomnost člověka z venčí užitečnou zpětnou vazbou, ze 

které mohla získat náhled na nesnadnou situaci jinýma očima. 

Jako nezbytnou součást úspěchu v zavádění principů personálního řízení vidím 

prvek vzdělávání a osvěty pracovníků v oblasti osobního i profesního rozvoje. Je třeba 

pracovníkům nabídnout a otevřít možnosti péče o sebe samého. Měli by přijmout 

přesvědčení o důležitost vlastního rozvoje a nechápat ho jen jako nutnost, kterou po 

nich autorita zaměstnavatele požaduje. Zároveň  však je třeba pracovníkům vytvořit 

takové podmínky, aby mohly výše zmíněné záměry realizovat. V současné době je 

největším problémem nedostatek personálu a velké vytížení pracovníků. Není vždy 

jednoduché sehnat nové kvalifikované pracovníky do sociálních služeb, a v důsledku 
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této situace se zaměstnanci mohou cítit svou prací přetíženi a demotivovaní pro další 

rozvoj v oblasti své profese. 

Pokud poskytovatelé mají velkou kapacitu, a s tím související velký počet 

personálu, je vhodné v zařízení zaměstnat personalistu. Není v silách ředitele obsáhnout 

agendu řízení lidských zdrojů společně s ostatními povinnostmi a úkoly, které jsou s jeho 

rolí spojeny. Personalista by měl mít odpovídající vzdělání a zkušenosti, jak z oblasti 

sociálních služeb, tak zejména principů řízení lidí. 

Ke všem dílčím tématům, která v teoretické části práce zmiňuji, existuje dostatek 

odborné literatury. Ta může být dobrým průvodcem managementu při zavádění 

personálních standardů do organizace. Finanční situace často ředitelům ani řídícím 

pracovníkům neumožňuje absolvování odborných manažerských kurzů, které jsou 

nákladné. Možným řešením jsou vzdělávací projekty. Projekt si může podat kterýkoli 

poskytovatel, čímž se mu otevírá možnost získání finančních prostředků, které může 

věnovat na rozvoj pracovníků i celé organizace. 
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PŘÍLOHA č. 1

9. Personální a organizační zajištění sociální služby
------------------------------------------------------------------
Kritérium                                           
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu a počet pracovních míst, 
pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců 
uvedených v § 115 zákona o sociálních službách;15 organizační struktura a počty 
zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované sociální služby, její kapacitě a 
počtu a potřebám osob, kterým je poskytována; 
Zásadní ano
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní organizační strukturu, ve které 
jsou stanovena oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců;
Zásadní ne
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a 
zaškolování nových zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně 
právním vztahu s poskytovatelem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
Zásadní ne
------------------------------------------------------------------
d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou 
s poskytovatelem v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována
   vnitřní pravidla pro působení těchto osob při poskytování sociální služby; podle 
těchto pravidel poskytovatel postupuje.
Zásadní ne
------------------------------------------------------------------

10. Profesní rozvoj zaměstnanců

15 Veškerý zeleně označený text je výsledkem novelizace vyhlášky dne 22.6.2007.
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------------------------------------------------------------------
Kritérium                                            
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení 
zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních 
profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace;
Zásadní ne
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání 
zaměstnanců; podle tohoto programu poskytovatel postupuje.
Zásadní ne
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny informací mezi 
zaměstnanci o poskytované sociální službě; podle tohoto systému poskytovatel 
postupuje.
Zásadní ne
------------------------------------------------------------------
d) Poskytovatel má písemně zpracován systém finančního a morálního 
oceňování zaměstnanců; podle tohoto systému poskytovatel postupuje.
Zásadní ne
------------------------------------------------------------------
e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s 
osobami, kterým je poskytována sociální služba, podporu.
Zásadní ne
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PŘÍLOHA č. 2

1/ Liniová organizační struktura

2/ Funkční (funkcionální) organizační struktura

3/ Liniově štábní struktura

VedoucíVedoucí

Pracovník B Pracovník C

Vedoucí pro funkci AVedoucí pro funkci A Vedoucí pro funkci BVedoucí pro funkci B

Pracovník A Pracovník B Pracovník C Pracovník D

Ředitel podniku

Ředitel závodu A Ředitel závodu B Ředitel závodu C

Štáb

Ved. provozu B´ Ved. provozu B´´ Ved. provozu B´´´

štáb

Vedoucí úseků

Řadoví zaměstnanci

štáb
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4/ Maticová struktura

5/ Pružné organizační struktury

Zdroj: VEBER, Jaromír a kol.: Základy managementu pro střední školy. Praha: Fortuna, 1999.

Liniový vedoucí

Podřízený A Podřízený B Podřízený C

štáb

Vedoucí 
doplňkové 
organizace

rozpočet čas

výsledky
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PŘÍLOHA č. 3

DOTAZNÍK

Hezký den, 
do rukou se vám dostává dotazník, který je určen všem 

pracovníkům v     sociálních službách v     zařízení   Anna Český Brod  ,   
sociální služby pro seniory. Otázky jsou zaměřeny na oblast 
personálního řízení ve vaší organizaci. Údaje a zjištění, které vzejdou 
z výsledků vyplněných a odevzdaných dotazníků budou sloužit pro 
zmapování, zlepšení a zkvalitnění personální práce a péče o pracovníky 
v domově. V druhé řadě mi získaná data poslouží zároveň jako podklady 
pro praktickou část mé diplomové práce s názvem „Principy personálního 
managementu v domovech pro seniory v kontextu standardů kvality  
sociálních služeb“.

Dotazníky, prosím, vyplňujte anonymně a budu vděčná za co 
největší otevřenost a upřímnost, aby má snaha mohla přinést co nejvíce 
užitečných výsledků pro zařízení, vedení a vás pracovníky samotné.

DĚKUJI- Martina Pemlová 
(studentka sociální  

práce FF UK) 

Otázka č. 1: Jak dlouho pracujete v zařízení Anna Český Brod, sociální služby pro 

seniory a prošli jste při nástupu nějakou formou zaškolení?...................................... 

......................................................................... .................................... .........................

Otázka č. 2: Jakou zastáváte v organizaci pracovní pozici?...........................................

Otázka č. 3: Kde jste pracoval/a v posledním předchozím zaměstnání a na jaké pozici?

........................................................................................................................................

Otázka č. 4: Jak dlouho pracujete v sociálních službách (obecně)? ..............................

Otázka č. 5: Kolik je Vám let?........................................................

Otázka č. 6: Jaké byly Vaše důvody, příčiny, motivace apod. pro nástup do zařízení 

Anna Český Brod?.................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... .........................

Otázka č. 7: Znáte význam a obsah pojmu „syndrom vyhoření“ ?......ANO / ..NE........
(nehodící se škrtněte)

Otázka č. 8: Cítíte se být ve své práci přetíženi? Ovlivňuje pracovní nasazení Vaši 
náladu, osobní život, zdraví, volný čas, apod. ?
 Jakkoli popište svůj stav, ve kterékoli zmíněné oblasti nebo jiné s tím související:........................ 

................... ................. ...................................... ................. ................. ................. 
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Otázka č. 9: Máte nějakou zkušenost se supervizí v zaměstnání? ....ANO /..NE......

Otázka č. 10: Měl/a byste zájem zjistit, co Vám supervize nabízí, jaké má formy, 
popřípadě využít možnosti se jí pravidelně účastnit u vás v organizaci? 
Podle svých znalostí a zkušeností se vyjádřete k tématu supervize v organizaci:....................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

Otázka č. 11: Máte pocit, že vedení domova po všech stránkách včetně rozhodnutí je 
průhledné a pro pracovníky čitelné ?
Vyjádřete se libovolně: ...................... ......................................... ................. .....................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

Otázka č. 12: Máte podíl na výsledku rozhodnutí, která příslušejí Vašemu pracovnímu 
zařazení ? Tzn. pocit vyslyšení, zohlednění vlastního postoje, apod.
Vyjádřete se libovolně: ...................... ......................................... ................. .....................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

Otázka č. 13: Znáte rozsah své pracovní činnosti stanovené v pracovní náplni a s tím 
spojenou odpovědnost? Je toto vymezení dodržováno všemi stranami?
Vyjádřete se libovolně: ...................... ......................................... ................. ...................... 

................. ................................... ........................................................... .................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

Otázka č. 14: Jakým jste v posledních 12 měsíců prošel/ la  (nebo ještě procházíte) 

vzděláváním? 
Téma, rozsah, vzdělávací instituce, aj.- specifikujte:

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

Otázka č. 15: Jaké benefity (výhody) ze strany zaměstnavatele by Vás motivovaly 

k zapojení do vzdělávacího programu? V čem tkví naopak překážky pro Vás osobně-

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

Otázka č. 16: Cítíte v současnosti osobní potřebu dovzdělat se pro výkon práce v nějaké 

specifické oblasti?

Blíže specifikujte: ...................... ......................................... ................. ...........................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................
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Otázka č. 17: Měl/a byste zájem o hodnocení své práce? Pokud ano, kdo by Vás měl 
hodnotit a jak často?
Blíže specifikujte: ...................... ......................................... ................. ...........................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

Otázka č. 18: Měl/a byste zájem na tom hodnotit své nadřízené?  ....ANO / ...NE..
(nehodící se škrtněte)

Otázka č. 19: Jakou formu by mělo mít hodnocení Vás i Vašich nadřízených? 
Vyjádřete se ke každé z následujících 2 součástí: 

Hodnocení mé osoby
(například písemně, ústně, anonymně, adresně,skupinová diskuze, sebehodnocení, hodnocení od 
jednoho nadřízeného nebo více-přímý nadřízený, ředitelka,…)

Rozveďte svou představu................. ...................... .....................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................
 Hodnocení nadřízeného mnou 
(možnost pro zaměstnance, povinnost, anonymně, ústně, písemně, jak často, apod.) 

Rozveďte svou představu................. ................................... ..............................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

Otázka č. 20: Očekáváte po nástupu nové ředitelky domova nějaké změny v systému 
vedení domova, které si myslíte, že by prospěly?
Vyjádřete se libovolně: ...................... ......................................... ................. .....................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

Otázka č. 21: Prostor pro vlastní postřehy a myšlenky vztahující se k     jakémukoli tématu   
zmíněnému v     dotazníku  :
................. ...................... ......................................... ................. ...................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

................. ...................... ......................................... ................. ...................................

95



PŘÍLOHA č. 4
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Ředitel
36 pracovníků  a 1 ředitel

Úsek sociálních služeb
15,5 a 1 vedoucí

Provozní úsek
14prac.a 1 vedoucí

Ekonom, personalista
1prac.a 1 vedoucí

Mzdová účetní, 
pokladna, sekretariát

Pečovatelská služba
1,5prac.a 1 vedoucí

Pracovník sociálních služeb
10 prac

Ergoterapeut
1 pracovník

Rehabilitační pracovník
½ pracovník

Sociální pracovník
1 pracovník

Zdravotní sestry
3prac.

Údržba
1,5 pracovníka

Prádelna
2,5pracovníka

Úklid
4pracovníci

Kuchyň
6 pracovníků

Pracovník sociálních 
Služeb

1,5 pracovníka


