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Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem~ zavádění standardů kvality sociálních 
služeb u čtyř poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území 
města Prahy. Cílem bakalářské práce je seznámení s vývojem a principy standardů kvality na 
našem území a s přístupem jednoho z profesionálníc~ vzdělavatelů podporujících zavádění 
standardů kvality sociálních služeb mezi poskytovateli. Dalším cílem je porovnat přístup 
tohoto vzdělavatele s přístupy vybraných poskytovatelů. kteří proces zavádění standardů 

I 

kvality v rámci poskytovaných služeb tvoří bez systemfltické profesionální podpory. 
Autorka se v úvodní části zabývá uve,dením pro~lematiky standardů kvality do širšího 

kontextu: vývojem standardů v realitě Ceské rep~bliky včetně posunu od druhových 
standardů k obecným, principům standardů a souvisej~cím koncepčním dokumentům. z nichž 
pojetí standardů vychází. V této souvislosti se v kapitole pojednávající o principech standardů 
kvality zvlášť věnuje Bílé knize v sociálních službách. která je podle ní stěžejním 

dokumentem tématu. Při zkoumání procesu zavádění Istandardů v praxi jako profesionálního 
vzdělavatele uvádí CEKAS - NVF. O.p.s., a popisuje přístup lektorského týmu CEKAS 
k procesu zavádění standardů. Pro realizaci praktické části, tedy samotné analýzy, byla 
použita forma polostandardizovaného rozhovoru s poskytovateli čtyř služeb pro osoby 
s duševním onemocněním, kteří jsou stručně pops~ni v úvodu. Odpovědi jednotlivých 
poskytovatelů jsou shrnuty pod hlavičkou "Analýza" a dále zobecněny a následně 
okomentovány. výstupy práce vztahující se k původním cílům jsou shrnuty v závěru. 

Zaměření bakalářské práce je vzhledem k aktuálnosti tématu standardů kvality velmi 
zajímavé. Skupina respondentů - poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s duševním 
onemocněním byla vybrána tak, že výstupy jsou skutečně srovnatelné. i struktura dotazů a 
následných odpovědí podává v celku jasný obraz o procesu zavádění standardů kvality 
v praxi. Poněkud překvapivé je, v jakém rozsahu je popsána současná realita standardů kvality 
vycházející ze zákona Č. 108/2006 Sb .. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. a 
vyhlášky Č. 505/2006 Sb .. ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti není zmíněn zákon 
o státní kontrole Č. 552/1991. ve znění pozdějších předpisů, který podstatným způsobem 
ovlivnil provádění inspekcí. Autorka se sice odkazuje v použité literatuře na poslední znění 
Metodiky inspekcí, nedává ale znění této metodiky do kontextu se samotnými standardy 
kvality a inspekcemi, kde od dob vzniku Bílé knihy v sociálních službách došlo ke značnému 
posunu jak v pojetí standardů, tak v přístupu k samotné inspekci. Na několika místech práce 
se poté objevují nepřesnosti ovlivněné neaktuálností podkladů (např. na str. 12: "Tam. kde 
jsou zjištěny nedostatky. mají inspektoři doporučit praktický způsob pro změnu."). Přínosné 
pro práci by bylo porovnání, jakým způsobem se principy Bílé knihy v sociálních službách 
odrážejí v zákoně Č. 108/2006 Sb .. o sociálních službách. ve znění pozdějších předpisů. či 
prozkoumání zásad a principů tohoto zákona ve vztahu ke standardům kvality. V textu práce 
je přístup ke standardům kvality zúžený pouze na znění vyhlášky Č. 505/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a to nejen v první kapitole Obsah standardů se významně objevuje i 
v další legislativě. 

Při popisu metodického přístupu CEKAS se autorka opět vrací k principům Bílé knihy 
v sociálních službách. Z textu jasně nevyplývá, zda se na některých místech jedná o parafrázi 
zdroje nebo o názor autorky. Např. na str. 16 je uvedeno. že znalost samotných standardů je 
pouze záležitostí vedení a u pracovníků v přímé péči postačuje znalost konkrétní informace 



z metodik. V současnosti je toto tvrzení zpochybnitelné samotnou Metodikou inspekcí. U 
komentáře k otázce Č. 5 autorka zobecňuje, že všichni lidé v rámci poskytování služby 
nemusejí znát podrobně všechny standardy. Cílem je, aby pouze chápali principy těch, které 
se jich týkají. Na základě tohoto konstatování je nutné upřesnit. pro koho jsou vlastně 
standardy podle autorky určeny a v jaké míře je mají zúčastněné osoby znát a pracovat s nimi. 
V komentáři k otázce Č. 6 se uvádí, že smyslem a přínosem standardů by měla být ochrana a 
realizace práva povinností osob zapojených do procesu poskytování sociální služby. Zde je 
opět třeba ujasnit, čí ochranu mají standardy vlastně zajistit. V komentáři k otázce Č. 7 se píše, 
že dodržování kritérií, která nejsou označena jako zásadní, je relativně dobrovolné. 
Hodnocení plnění standardů dané vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodně nedává poskytovateli možnost volby, zda tato ne zásadní kritéria bude naplňovat 
nebo ne, neboť podstatným způsobem ovlivňují bodové hodnocení. Na několika místech 
práce se tak objevují sporná tvrzení bez uvedení jejich podkladu. V textu je několikrát použita 
i nevhodná terminologie, např. na straně 19 pojem "duševně nemocní". 

Jako zajímavé by se jevilo i porovnání nejen procesu zavádění standardů, ale i výstupů -
vytvořených materiálů, zpráv z cvičných inspekcí. Přesvědčivým důkazem o přínosu 

profesionálních vzdělavatelů by bylo porovnání procesu zavádění standardů u poskytovatele, 
který tuto podporu využil a u poskytovatele, který proces řídil celkově sám. Autorce se přesto 
z velké části podařilo naplnit stanovené cíle. Ve zjištěních se mimo hlavní téma objevilo 
několik zajímavých poznatků - např. to, že proces zavádění standardů kvality a samotné 
standardy nejsou poskytovatelům zcela srozumitelné, ačkoliv byly vytvářeny i jimi 
samotnými. Za významný lze považovat i fakt že někteří poskytovatelé téma standardů 
kvality neberou jako zásadní pro službu a nerozumějí jejich přínosu. Vzhledem k cílové 
skupině je zvlášť překvapivé, že pouze polovina respondentů spatřuje jako důležitý standard 
Č. 2 Ochrana práv osob. 

Doporučuji práci k obhajobě. 
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