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  AABBSSTTRRAAKK TT  

 

 Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku podpory zaměstnanců 

pracujících v zařízeních náhradní péče pro děti do tří let v procesu transformace. Cílem 

této práce je zmapovat kulturu organizace konkrétního zařízení ústavního typu a na základě 

zjištěných potřeb a hodnot zaměstnanců v kontextu názoru vedoucích pracovníků připravit 

návrh možných kroků směrem k podpoře reflexe, dialogu, přijetí supervize a participaci na 

procesu transformace.  

V teoretické části se zaměřuji na představení vývoje dítěte v zařízení, formy náhradní péče 

v ČR, proces transformace, kulturu organizace v instituci, supervizi a představení 

jednotlivých částí dotazníku.  

V praktické části uvádím metodiku výzkumu prováděného v konkrétním zařízení pro děti 

do tří let a analýzu výzkumu. Výsledky shrnuji v popisu kultury organizace daného 

zařízení a dále je zpracovávám ve SWOT analýze. Výstupy ze SWOT analýzy jsou 

konkrétní kroky podpory zaměstnanců v průběhu transformace.  

 

ABSTRACT 

 

This thesis  focused on support for  the staff working in alternative care facilities for  

children under threee years during transformation process. The goal of this thesis is to map 

the organizational culture for the particular facility of institutional type and based on 

identified needs and values of staff in the context of opinion leaders to prepare a proposal 

for possible steps towards support for reflection, dialogue, acceptance supervision and 

participation in the transformation process.  

The theoretical part is focused on the performance of child development at the facility, the 

forms of alternative care in the CR, transformation process, organizational culture in an 

facility, supervision and the various sections of the questionnaire presentation.  

The practical part describes the methodology of research carried out at specific facility for 

children under three years and analysis of research. I summarize results in the description 

of the organizational culture of the given facility and further I process them in a SWOT 

analysis. Outcomes of the SWOT analysis are the concrete steps in support for the staff 

during the transformation. 
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KLÍ ČOVÁ SLOVA 

vývoj dítěte do tří let v zařízení , formy náhradní rodinné a výchovné péče, supervize, 

kultura organizace, potřeby a hodnoty  pracovníků, transformace systému péče o ohrožené 

děti, Národní akční plán 
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developmental of child to tree year  in facility, forms of  alternative family and educational 

care, supervision, culture of organization, needs and values of staff, transformation of 

systems for threatened children, National action plan. 
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11..  ÚÚVVOODD  

"Co rozrušuje naši mysl nejsou události, ale naše úsudky o událostech." 

Epiktétos 

 

 Téma diplomové práce jsem si vybrala na základě shody dvou  faktorů. Prvním byly 

mé zkušenosti s prostředím kojeneckého ústavu, kde jsem během svých studií na 

gymnáziu, a pak při bakalářském studiu ergoterapie působila jako dobrovolník Druhým 

bylo setkání s organizací Children´s High Level Group (CHLG), nyní LUMOS, se kterou 

jsem navázala externí spolupráci v oblasti podpory tvorby individuálních plánů pro těžce 

zdravotně znevýhodněné  uživatele služeb ústavů sociální péče a mohla tak nahlédnout do 

problematiky transformačního procesu v ČR. Organizace LUMOS je nadnárodní 

nepolitickou organizací, která se intenzivně a na mnoha úrovních zapojuje do procesu 

transformace a de-institualizace. 

V České republice se problematika transformace zařízení náhradní péče pro ohrožené děti 

do minulého roku zatím jen velmi jemně „načechrávala“. V minulém roce byl schválen 

Národní akční plán (NAP), který v tomto směru znamenal první krok směrem 

k transformaci. V současné době je téma aktuální, neboť vybrané kraje České republiky 

začínají s pilotními analýzami transformace služeb péče o ohrožené děti v jednotlivých 

institucích. Výsledky analýz budou sloužit jako podklad pro zpracování návrhu 

transformace služeb péče o ohrožené děti v jednotlivých krajích. Analýzy se týkají 

zejména potřeb dětí. Ve své práci jsem se zaměřila na zmapování potřeb a hodnot 

pracovníků o ohrožené děti pečujících. Prvotním záměrem bylo v  institucích pro děti do 3 

let zmapovat potřeby pracovníků pomocí semistrukturovaných rozhovorů obecně, ale díky 

malé odezvě jak institucí tak organizací a malé ochotě  poskytovat rozhovory vůbec,  jsem 

po konzultaci s vedoucí práce zvolila metodu dotazníků, které mapovaly tři oblasti: 

hodnocení poskytovaných služeb v zařízení, riziko syndromu vyhoření (pomocí dotazníku 

MBI – GS) a dotazník AWLS sledující 6 položek (vytíženost, kontrolu, odměny, vztahy, 

spravedlnost a hodnoty) ve vztahu k práci. 

Potom, co jsem dotazníky distribuovala do několika zařízení, byla jejich návratnost velmi 

malá. Pak jsem měla možnost oslovit zařízení, ve kterém jsem nakonec provedla své 

šetření. Návratnost dotazníků byla 98% a vedoucí pracovníci byli  ochotni mi poskytnout  

rozhovory. Zařízení nechávám v plné anonymitě z důvodu, že údaje zde zveřejněné se 

dotýkají citlivé oblasti kultury organizace, potřeb a hodnot, které jsou na pracovišti 

sdíleny. 
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Cílem diplomové práce  je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku a na základě zjištěných 

údajů připravit návrh  možných kroků při práci s pracovníky této konkrétní instituce pro 

děti do 3 let  směrem k reflexi, dialogu, přijetí supervize a participaci na procesu 

transformace s ohledem na jejich stávající potřeby.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První kapitola teoretické části je 

věnována oblasti problematiky vývoje dítěte v kontextu rodičovské péče. Jde o oblast 

potřeb, které je nutné znát pro možnost posouzení stávajícího stavu ohrožených dětí v ČR, 

kterému se věnuje druhá kapitola o současné problematice ohrožených dětí v ČR. 

Následuje kapitola o náhradní péči a kapitola přibližující zamýšlený transformační proces 

v ČR. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na kulturu organizace a supervizi ve vztahu 

k institucím. Poslední kapitola teoretické části představuje jednotlivé části dotazníku 

použitého ve výzkumu v části praktické. 

 

Praktická část vychází z analýzy získaných dat z dotazníků a dvou semistrukturovaných 

rozhovorů. V jednotlivých kapitolách se nejprve věnuji metodice výzkumu, analýze 

dotazníků a rozhovorů. V kapitole Nástin kultury organizace představuji zachycení kultury 

organizace na podkladě analýzy dotazníků v kontextu odpovědí respondentů 

semistrukturovaných rozhovorů. V závěrečné kapitole uvádím SWOT analýzu „Podpory 

pracovníků zařízení pro děti do tří let v průběhu a po skončení transformace služeb péče 

pro ohrožené děti“.   
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22..  TTEEOORREETTII CCKK ÁÁ  ČČÁÁSSTT  

22..11..  VVÝÝVVOOJJ  DDÍÍTTĚĚTTEE    DDOO  TTŘŘÍÍ   LLEETT  VV  KKOONNTTEEXXTTUU  RROODDIIČČOOVVSSKKÉÉ  PPÉÉČČEE    

 

 Kapitola shrnuje vybrané poznatky českých a zahraničních autorů, kteří se zabývali 

či zabývají vývojem dítěte do tří let věku v kontextu rodičovské péče.  

Informace o tom, jak na dítě v tomto věku působí přítomnost či nepřítomnost rodiče, jejich 

vzájemná interakce, vazba a jak je pro život ovlivňuje, jsou pro další části této diplomové 

práce z mého pohledu klíčové. Bez znalosti a uznání potřeb dítěte, ale i jeho rodičů, lze 

pracovat na tvorbě a zavádění alternativních forem náhradní péče pro děti do tří let v rámci 

transformace jen velmi obtížně.  

 

 Vývoj dítěte můžeme rozdělit na pět základních oblastí. Na oblast vývoje motoriky, 

senzoriky, kognitivních funkcí, psychických funkcí a sociálně-emočních funkcí (Case-

Smith, 2005) Jednotlivým úrovním schopnosti dítěte lze přiřadit určitou tabulkovou 

hodnotu jeho věku, což je hojně využíváno psychology či lékaři v diagnostice. Jde o 

lineární přístup k vývoji dítěte (Dittrichová, 2004). 

Každé dítě je ale jedinečné, každé má své tempo a schopnosti z části dané geneticky 

(tzv.vnitřní faktory), a z části ovlivněné interakcí s okolím (tzv.vnější faktory nebo faktory 

prostředí). 

 A právě tyto vnější faktory více či méně podněcují interakci dítěte s okolím a jeho 

schopnost se učit. 

V rámci obecného přehledu zde jen ve zkratce uvádím, jak nabité a bouřlivé je období od 

početí do tří let. Za tuto dobu zažije dítě jedno  z největších traumat svého života – porod. 

Během jednoho roku se naučí chodit, do tří let je schopno mluvit ve větách a zvládnout 

samostatně bazální oblasti soběstačnosti. Od prvních hodin po narození je s matkou 

(oběma rodiči) v sociálních interakcích, které se postupně stále více komplikují a společně 

s rozvojem psychických a kognitivních funkcí tvoří systémy učení. Rozvíjí se také silná 

emoční vazba mezi dítětem a rodiči. 

 

 Ke zkoumání vývoje dítěte existuje mnoho různých teoretických přístupů. Pro 

potřeby této kapitoly a diplomové práce jsem vycházela z literatury, která se opírá o 

přístup, ve kterém je  vývoj dítěte vnímán jako otevřený dynamický proces, který popsali 

Goldfield a Wolff (Goldfield, E. C., Wolff, P. H, 2004). Z českých autorů jej ve své práci 

uvádějí Dittrichová, J., Papoušek, M., Paul, K. (2004). Mnohé myšlenky jsou shodné s 
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myšlenkami a výzkumy Matějčka (Matějček, Z., 1998, 2005). Z hlediska prenatálního 

vývoje je ve svém základu příbuzná teorie Synactiv Theory of Development americké 

autorky H. Als (Case-Smith, 2005). 

V uvedeném přístupu k vývoji jako otevřenému dynamickému procesu  je dítě  bráno jako 

komplexní, individuální dynamický systém, který se skládá z mnoha podsystémů (oblastí 

vývoje) a mění se v čase v závislosti na interakci s okolím. Tyto podsystémy se mezi sebou 

významně ovlivňují (Dittrichová, J., Papoušek, M, Paul, K., 2004). 

Zmínění autoři také uvádějí důležitost individuálních rozdílů v interakci jedince a 

prostředí. Právě na základě sledování individuálních potřeb, dovedností, odpovědí na 

podněty, chování,  může rodič o dítě přiměřeně pečovat. Rodič se k dítěti nechová dle 

norem, které by měl naplňovat, ale jeho chování a péče o dítě vychází právě a jen z jeho 

individuality. Naopak  normativní přístupy k péči o dítě  jsou, podle mého názoru,  typické  

pro péči institucionální. 

Dittrichová a spol. (2004) nazývají tuto jedinečnou citlivost rodiče pro chování dítěte jako 

Individuální intuitivní rodičovství. 

Doslova uvádějí:“ Intuitivní rodičovství je nejlépe funkční tehdy, když rodiče věří ve své 

vrozené schopnosti. Intuitivní rodičovská péče však může být různými nepříznivými faktory 

narušena. Proto je potřeba věnovat pozornost nejen dítěti, ale i rodičům....raná rodičovská 

péče má v základě univerzální psychobiologické predispozice v každodenní interakci mezi 

rodičem a dítětem intuitivní rodičovské chování poskytuje dítěti podporu, usnadňuje mu 

učení, komunikaci, a regulaci vlastního chování“(Dittrichová J., 2004, s.84)  

Pro potřeby této práce z uvedeného vyplývá i jasná nutnost věnovat se v náhradní rodinné 

péči nejen již narozeným ohroženým dětem, ale v mnoha případech pracovat a podporovat 

rodiče, resp. těhotnou ženu z rizikové skupiny, již před narozením dítěte, v přípravě a 

rozvoji  intuitivního rodičovství. 

Konkrétní příklady možné podpory ohroženého dítěte již prenatálně (skrze podporu jeho 

matky či rodiny), včetně vlivu na možnosti uplatnění supervize u pracovníků z této oblasti, 

uvádím v praktické části práce. 

 

Uvedení autoři se také shodují na tom, že raná zkušenost má zásadní význam pro další 

vývoj dítěte. 

Ve vztahu dítě – rodič se nevyvíjí jen dítě, ale i rodiče.  

Koukolík (2008) uvádí, že „druh vazby vytvořené v 1 roce dítěte se do 6 let nemění“. 

Druhy vazby rodič – dítě rozděluje podle testu M. Ainsworthové na vazbu bezpečnou, pro 

kterou je typická vnímavost a vyladěnost matky na dítě, vazbu vyhýbavou, kdy je matka 
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zaměřena zejména na výkon, vazbu ambivalentní, kdy dítě od matky dostává nekonstantní 

reakci na své chování, a vazbu desorganizovanou, která je typická pro ohrožené děti nebo 

děti vyrůstající v  instituci.  

V rámci výčtu duševního zneužívání a zanedbávání dítěte Koukolík uvádí: „patří sem i 

izolace dětí od světa mimo vztah rodič – dítě “(Koukolík, F., 2008,) tzn. i vyrůstání dítěte v 

institucionálním zařízení. 

 

22..11..11..  PPrr oobblleemmaatt iikkaa  ddeepprr iivvaaccee  

„Psychická deprivace je zahrnuta pod pojem citového zanedbávání, které je definováno 

jako neuspokojování emočních potřeb dítěte (náklonnosti i pocitu dítěte, že někam patří) I 

když podřazení pojmu psychická deprivace pod souhrnný pojem zanedbanost není přesné  

a nevystihuje podstatný rozdíl, je třeba akceptovat jako mezinárodně dohodnutou 

klasifikaci. Běžnou praxi umisťování dětí ze zanedbávajících rodin do „dobrých ústavů“ 

bychom pak mohli označit jako nahrazení jedné formy zanedbávání jinou formou 

(zanedbávání citové).Z jiného hlediska bychom mohli mluvit o sekundárním zanedbávání, 

kdy systém péče určený k ochraně jedince v konečném důsledku druhotně  poškozuje jeho 

psychický vývoj “ (Langmaier,J., Krejčířová D.: 1998, s. 276). 

 

Matějček (2005)  ve své studii uvádí, že děti s průměrnou inteligencí, které jsou od 

narození umístěné do ústavní péče mají častý nezájem o učení. U malých dětí uvádí 

Matějček (2005) poznatky Gesella o tzv. podnětové síle (hračky, prostředí, osoby) . Dítě na 

podnět reaguje v závislosti na tom, zda k němu již dozrálo a ještě neodrostlo. Projevuje se 

tzv. „Intelektuální radostí.“ (Matějček 2005)  Je nutné nejenom dítěti podněty dávat, ale 

dávat podněty přiměřené. V kojeneckém ústavu dítě má nedostatek podnětů nebo podněty 

nepřiměřené jeho současným vývojovým potřebám. V obou případech může dojít k 

psychické deprivaci.  

Koukolík (2008) uvádí tři teorie vývoje mozku: vyzrávání systému mozku, vývoj 

schopnosti interakce a teorie učení. Všechny tři teorie spojuje úvaha o plasticitě mozku. 

„Plasticita některých systémů mozku má svá vývojová okna, formativní období, kritické 

periody. V tomto období systém očekává dostatečný příjem správně strukturovaných 

informací. Jestliže se tak nestane, systém se navždy přestaví a jeho funkci už nejde 

opravit... Mluvíme o rané deprivaci“ (Koukolík, 2008, s.91-92). 
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„D ůsledkem deprivace je ochuzení, přesněji řečeno přestavba neuronálních sítí, kterou 

později změnit není možné vůbec nebo s krajními obtížemi a neúplně.“(Koukolík, 2008, 

s.92-93) 

Dle výzkumu (Brown et al., 2004) bylo zjištěno, že když je dítě v ústavu déle jak tři měsíce 

bez individuální stálé péče, je to již dlouhodobé umístění, který mu může výrazně uškodit. 

Na základě těchto poznatků, se nedoporučuje umisťovat děti do 3let věku do jakékoli 

formy ústavní – residenční péče (Browne K,2006). Mezinárodní organizace  IFCO, 

zabývající se náhradní rodinnou péčí upozorňuje na škodlivý účinek institucionalizace na 

malé děti (Gardiner, 2004). 

Jiné výzkumy (Rutter, M. 1998)  uvádí, že pokud je dítě umístěno z ústavu do rodiny je 

pravděpodobné, že se mu podaří jeho vývojové opoždění v jednotlivých oblastech vývoje 

postupně zminimalizovat. 

Péče a poradenství pro ohrožené děti by tedy měly být  postaveny  tak, aby  základem byla 

„podrobná znalosti chování dítěte a péče byla volena s ohledem na individuální zvláštnosti 

a potřeby každého jedince.“ (Matějček,1998...) , aby se co nejvíce zmenšilo riziko 

psychické deprivace. 

 

 V materiálu úřadu vlády ČR – Vládní kampaň Stop násilí na dětech je v rámci sedmi 

základních forem interpersonálního násilí uvedena i „Psychická a emocionální deprivace 

dětí oddělených od rodičů a dlouhodobě umístěných do zařízení ústavní 

výchovy.“(Vaníčková, E., 2009) 

 

Ústavní péče zahrnuje tato rizika (Vaníčková E, 2009, str.26): 

• dítě si nemůže vytvořit si hluboký citový vztah k jedné osobě a postrádá tak 

emociálního průvodce 

• dítě může vystřídat několika zařízení ústavní péče 

• není zajištěný dostatek přiměřených a potřebných stimulů pro jeho vývoj a rozvoj 

• vychovatelé bez znalosti původní rodiny nebudují s dětmi jejich životní příběh a 

nemohou naplnit potřebu otevřené budoucnosti 

• nejsou naplňovány základní sociální potřeby dítěte 

• dítě je vnímáno  jako objekt ochrany a péče, nikoli jako subjekt 

• jako zvládnutí situace reagují děti obrannými mechanizmy – obranné reakce : útok, 

únik, popření, potlačení a vytěsnění, únik do fantazie, racionalizace, regrese, 

identifikace, substituce, rezignace. 
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V přehledu zde uvádím  faktory, které ovlivňují obraz psychické deprivace ( Woleská,J. 

1999), tyto otázky jsou také důležité v připravované analýze NAP (viz kapitola Současná 

problematika ohrožených dětí). 

 

2. V jakém věku dítě do ústavu přišlo ? 

3. Jaká byla délka pobytu v ústavním zařízení ?  

4. Jak dlouho dítěte bylo v biologické rodině ? 

5. Jaký byl průběh těhotenství matky ? 

6. Jaké jsou dosavadní životní zkušenosti dítěte ? 

 

Psychická deprivace může mít tzv. viditelnou formu , která se projevuje: 

agresí, pasivitou, upoutáváním pozornosti, poruchami příjmu potravy, enurézou, regresí, 

poruchami řeči, hyperaktivitou, zhoršenou koncentrace pozornosti, zvýšenou dráždivost 

nervového systému nebo tzv.skrytou formu , která se presentuje : 

poruchami spánku, nadměrnou citlivostí, traumatickými prožitky, neadekvátní 

zpracovávání situací vlivem špatné generalizované zkušenosti, deprese, nepřiměřené 

změny nálad, porucha sebepojetí, narušený emocionální vývoj, úzkosti. 

 

Jako prevence vzniku psychické deprivace u dítěte je důležité naplňování jeho základních 

potřeb, které definovali v rámci Konceptu psychické deprivace již v roce 1963 Langmaier 

a Matějček. 

Jsou to: 

• potřeba podnětové proměnlivosti (stimulace) 

• potřeba kognitivního řádu (smysluplné a srozumitelné struktury) 

• potřeba emoční vazby 

◦ potřeba autonomie (nezávislosti, sebenaplnění) 

◦ potřeba otevřené budoucnosti (možnost volby) 

 

Pro oblast náhradní péče u dětí do 3 let  je téma  deprivace dítěte a možnost jejímu 

předcházení velice důležité.Z hlediska pracovníků, kteří v náhradní péči pracují, stejně 

jako v náhradní rodinné péči - pěstounů či osvojitelů, může být opakované setkávání se s 

deprivací dětí velmi frustrující a nereflektovaní této zkušenosti s bezmocí nad situací dítěte 

může za současného působení dalších faktorů vést k syndromu vyhoření.  

(Podrobněji se problematice věnuji v kapitole 2.7 ) 
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22..22..  SSOOUUČČAASSNNÁÁ  PPRROOBBLL EEMM AATTII KK AA  OOHHRROOŽŽEENNÝÝCCHH  DDĚĚTTÍÍ   VV  ČČEESSKK ÉÉ  

RREEPPUUBBLL II CCEE  

 

 Kapitola je věnována celkovému kontextu problematiky ohrožených dětí v České 

republice a transformace péče o tyto děti. 

 

 Vycházím z výzkumu Nadace Sirius a společnosti Median s.r.o.„Monitoring problematiky 

ohrožených dětí v České republice“z roku 2008 a z vládního materiálu „Národní akční 

plán k transformaci a sjednocení systému péče ohrožené děti na období 2009 až 2011“ 

 

22..22..11..  MM oonnii ttoorr iinngg  pprr oobblleemmaatt iikkyy  oohhrr oožžeennýýcchh  dděětt íí  vv  ČČeesskkéé  rr eeppuubbll iiccee  

 

 Respondenty monitoringu byli pracovníci OSPOD, státní správy, NRP, DD, KÚ a 

nezávislí experti. 

Monitoring měl svůj základ ve studiích a pracích Z.Matějčka, J. Langmaiera a dalších 

významných českých psychologů a lékařů zabývajících se ohroženými dětmi – tzn. dětmi , 

které jsou ohroženy ve svém přirozeném psychickém vývoji faktory organickými nebo 

vlivy sociálního prostředí. (Staněk, 2008) 

Podle doporučení Rady Evropy (1992) soubor těchto faktorů určuje určitý typ ohrožení 

dítěte. Dle základní terminologie se jedná o tři základní typy: týrání, zneužívání a 

zanedbávání dítěte. Mezi zanedbávání dítěte patří také forma citového zanedbávání, které 

může vést k psychické deprivaci (Langmaier, J., Krejčířová D. 1998), která byla 

podrobněji popsána v kapitole Vývoj dítěte.  

 

Z monitoringu vyplynuly tyto závěry: 

Obecné problémy tématu ohroženého dítěte jsou: (Staněk, M. 2008, s.18 - 19) 

•  „krize rodiny“  

•  legislativa 

• sociálně patologické prostředí rodin ohrožených dětí 

•  nespolupráce mezi jednotlivými resorty (na tento problém „rozdrobenosti“ 

kompetencí mezi jednotlivé resorty upozorňuje již také Matějček (1998))  

• nejednotnost péče a časté umístění dítěte do institucionálního zařízení  

Základní problémy péče o ohrožené děti: (Staněk, M., 2008, s.23 - 24) 

• legislativní průtahy s osvojením dítěte a pěstounstvím („projevený zájem“) a 
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neexistence profesionální pěstounské péče 

• pomalá práce soudů, soudců a soudních rozhodnutí 

• neexistuje jednotná koncepce, metodika nebo standardy, ministerstva vydávají 

doporučení jen pro svůj resort,  

• neexistuje multidisciplinární (integrativní) pohled, dítě nemá jednoho svého 

koordinátora péče 

• problémy terénní práce a řešení konkrétních případů, které se zejména týkají 

personálního  obsazení a vzdělávání pracovníků OSPOD a s tím spojené 

nedostatečné prevence a kvalitní sanace rodiny. V této oblasti také pracuje velmi 

málo neziskových organizací.  

• neřešení problémů dětí vstupujících v 18 letech do života 

 

Základní  problémy v oblasti NRP: (Staněk, M., 2008, s.38) 

• nedostatek pěstounských rodin, přetížení stávajících pěstounských rodin a jejich 

malé ocenění  

• neexistence „profesionálního pěstounství“  

• dlouhé čekací doby na rozhodnutí o umístění do NRP (institut tzv. „zájmu o dítě“) 

• nedostatečná pozornost státu věnovaná NRP, pěstounství je obsaženo zejména 

v programech neziskových organizací 

 

Základní problémy ústavní výchovy: (Staněk, M., 2008, s.40) 

• velký počet dětí, kolektivnost a neosobnost ústavů, ve kterých hrozí dítěti 

psychická deprivace. Situaci paradoxně komplikují i pracovně právní předpisy 

pracovníků. 

• roztříštěnost ústavní péče mezi resorty dle věku dítěte 

• „blokování“ dětí v ústavní péči jejich rodiči  

• právní postavení vedení ústavů vzhledem k dítěti 

• postoj veřejnosti, která o problematice dětí vyrůstajících v ústavní péči prakticky 

není informována 

• neřešené případy selhání náhradní rodinné péče 

 

Výstupem ze studie je doporučení, aby všechny resorty ministerstev, neziskový sektor, 

státní organizace spolupracovaly a komunikovaly mezi sebou. „Strategickým doporučením 
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pro sektor péče o ohrožené děti je spolupracovat při řešení situace dítěte na všech 

úrovních, od prevence po krizovou kontaktní práci“ (Staněk, M., 2008,s.44). 

 

 „Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče ohrožené děti na 

období 2009 až 2011“ 

 

 V lednu 2009 byl vládou projednán „Návrh opatření k transformaci a sjednocení 

systému péče o ohrožené děti (základní principy).“ Šlo o první meziresortní komunikaci, 

která vedla k naplánování konkrétních krokům změny a společným postupům týkající se 

všech složek systému práce s ohroženými dětmi, které jsou zformulovány v „Národním 

akčním plánu k transformaci a sjednocení systému péče ohrožené děti na období 2009 až 

2011“(NAP). Jedná se o průřezový materiál napříč resorty, který byl schválen vládou. 

NAP vychází z Úmluvy o právech dítěte (dále jen Úmluva), která byla ratifikována vládou 

již 7.1.1991 a snaží se o její implementaci do každodenní praxe.  

Za nedodržování Úmluvy právě v oblasti ohrožených dětí byla Česká republika kritizována 

Evropskou Unií(Mulheir,G,2009). Kritika směřovala např. k problémům institucionálního 

přístupu k péči o ohrožené děti, malé podpoře biologické rodiny, malému společenskému 

kreditu a podpoře pěstounské náhradní rodinné péče.    

Základem NAP je zajistit bezpečné prostředí ve vlastních, biologických (sanovaných a 

podporovaných) rodinách, dostatečný počet náhradních rodin (kvalifikovaných a 

podporovaných) a odbornou komplexní péči v zařízeních rodinného typu.  

Transformace je dlouhodobý proces jehož úplná realizace je otázkou několika desítek let. 

Nyní je na počátku analýzy v pilotních krajích: Pardubice, Zlín , Olomouc, Karlovy Vary 

 

Vybraná východiska NAP týkající se dětí do 3 let 

• každé dítě potřebuje rodinu – primární osobu, která o něj pečuje 

• rodiče jsou nejlepší lidé, kteří se mohou o dítě postarat, jsou respektováni jako 

jedineční pečovatelé (osvěta ke zdravému rodičovství, rodinná výchova, 

zpřítomnění hodnoty rodiny a vztahů v ní, důležitost komunikace, doteků, zájmu, 

bio-psycho-sociální rozměr) 

• rodiče, kteří nepoznali péči od svých rodičů, potřebují větší pozornost a podporu 

• vzdělávání rodičů v jejich právech a zodpovědnosti je nutností 

• týmová spolupráce pro vyřešení problémů dětí a rodin je nezbytná 

• sanace rodin s dětmi a terénní práce je prioritou 

• zapojení širší rodiny 
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• rozvoj náhradní rodinné péče 

• existence malých residenčních zařízení oproti stávajícímu systému pobytových 

zařízení. 

 

Z těchto východisek vyplývají  základní cíle NAP: 

• zvýšení životních šancí ohrožených dětí, podpora jejich vývoje a rozvoje osobnosti. 

• zvýšení kvality práce a dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny 

• celoživotní vzdělávání pro pracovníky v systému péče o ohrožené děti 

• sjednocení postupu pracovníků ze všech resortů 

• snížení počtu dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče 

• využití stávajících zdrojů (personálních, materiálních, finančních) 

• důraz na meziresortní týmovou práci 

 

Transformace  v rámci NAP zahrnuje komplexní změny v těchto oblastech: 

•  prevence v oblasti ohrožení dětí a rodin před vším rizikovým chováním 

•  vyhledávání ohrožených dětí a rodin 

•  práce s ohroženou rodinou s důrazem na zachování přirozeného prostředí dítěte 

(sanace rodiny) 

•  práce s dítětem v náhradní rodinné péči (náhradní rodina vyžaduje kontinuální 

podporu) 

•  práce s dítětem v institucionální péči 

•  podpora osamostatnění dítěte 

 

Roviny transformace (Nováková, 2010) 

• osvěta (informování o principech transformace, významu a cílech procesu) 

• komplexní analýza systému péče o ohrožené děti a rodiny (zahrnující všechny 

aktéry a procesy systému) 

• vytváření nové sítě služeb dle potřeb dětí a rodin v jednotlivých regionech 

• odborná příprava všech složek systému v nové podobě (standardy kvality péče o 

ohrožené děti a rodiny, včetně dalších metodik práce, vzdělávání sociálních 

pracovníků na úrovni orgánů sociálně – právní ochrany dětí, vytváření kontrolních 

mechanizmů aj.) 

• implementace nových prvků do systému 

• průběžné a nepřetržité vyhodnocování nové praxe 
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Národní akční plán je „koncipován jako soubor analýz a opatření s důrazem na sjednocení 

a zvýšení kvality práce s ohroženým dítětem a rodinou. Práce s dítětem musí naplňovat 

standardy kvality práce závazné pro všechny pracovníky a procesy. Požadavek na počet a 

kvalifikaci pracovníků musí odpovídat potřebám klientů v regionu, práce musí být jednotně 

metodicky řízena“ (NAP, 2009). 

 

 Analýza je v transformačním prostředí nutná pro zjištění validních dat jak 

kvantitativních tak kvalitativních, která se hloubkově zabývají ohroženými dětmi, 

personálním obsažením, ekonomickým zajištěním a koordinací řízení systému. Dále jsou 

nutná data z jednotlivých resortů a snaha jejich propojení pro možnost komplexního 

přístupu k problematice. 

 

 Dále uvádím v přehledu obsah navržené analýzy NAP (NAP, 2009, Nováková, 

2010).  Podrobněji  se zaměřuji  na části, které se zabývají NRP a supervizí. 

 

I.ANALÝZA SYSTÉMU PRÁCE S OHROŽENÝMI D ĚTMI A RODINAMI 

 První část analýzy se zaměřuje na tyto tři části: 

• Analýza postupu ohroženého dítěte napříč systémem (resorty): 

• Analýza regionální (krajské) sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny: 

• Analýza řídící, metodické a kontrolní funkce státní správy. 

Týká se zejména NRP v oblastech forem NRP, výběru a potřeb náhradních rodičů, 

možnostech a forem pobytových zařízení a vzdělávání pracovníků pracujících v NRP 

včetně supervize. 

 

II. SÍŤ SLUŽEB PRO OHROŽENÉ DĚTI A RODINY 

 Druhá část analýzy NAP zahrnuje vytvoření meziresortní typologie služeb pro 

ohrožené děti a rodiny na základě analýzy potřeb v jednotlivých regionech. Cílem je služby 

provázat nejen formálně, ale i systémově mezi s sebou. Vytvořit funkční síť služeb 

pokrývající potřeby ohrožených dětí  a pokrýt dle potřeb rovnoměrně každý region. 

Síť služeb zahrnuje tyto tři oblasti: 

• Služby prevence ohrožení dítěte a rodiny na úrovni primární, sekundární a terciální 

prevence. 

• Náhradní rodinná péče 
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Zahrnuje vytvoření systému registru ohrožených dětí, analýzu stávajících systémů a 

jejich rozvoj. V návaznosti na síť služeb pro ohrožené děti a rodiny zpracovat a 

ověřit jednotné metodiky práce s ohroženou rodinou a metodiky přípravy dítěte a 

rodiny na umístění mimo rodinu. 

Plánuje se zvýšení počtu náhradních rodin za současného snížení počtu dětí v 

institucionální péči a v ohrožených rodinách.  

Změny se chystají v oblasti náboru, výběru a přípravy náhradních rodin a jejich 

následného doprovázení. Těmto rodinám bude poskytována odborná  podpora a 

doprovázení, finanční podpora. 

Velmi důležitá je také osvěta mezi  širokou veřejností v oblasti NRP.  

Změny nastanou také v určité specializaci pěstounské péče dle individuálních 

potřeb dětí. Větší důraz by měl být kladen na pěstounskou péči krátkodobou, 

speciální (př. Děti a pěstouni jiného etnika) a na možnost profesionální pěstounské 

péče (podrobněji kapitola formy NRP). 

Nutné je vytvoření systému celoživotního vzdělávání náhradních rodičů (propojení 

se systémem příprav a poradenských služeb, reflexe potřeb náhradních rodin, 

zvyšování jejich kompetencí). Zpracování nové evidence dětí a žadatelů pro NRP a 

to i v souvislosti s možností umístění dítěte do NRP v cizině či z ciziny. 

Velmi důležitým bodem je zajištění kontaktu dítěte s biologickou rodinou. 

•  Institucionální zajištění péče o ohrožené děti 

Tato péče zahrnuje všechny typy pobytových zařízení pro ohrožené děti tedy i 

kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do tří let. Transformace má přinést 

komplexní péči rodinného typu, která bude také zahrnovat práci s rodinou dítěte. 

 

III. KVALITA PRÁCE S OHROŽENÝMI D ĚTMI A RODINAMI 

• Standardy kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami 

Standardy kvality zahrnují zásady práce s dítětem a rodinou, definují jednotlivé 

typy služeb a jejich náplň, dotýkají se řízení a  etické a ekonomické stránky kvality  

práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami.  

• Kvalita práce s ohroženým dítětem (případová práce) 

Zahrnuje tvorbu individuálních plánů dítěte, spolupráci všech relevantních služeb a 

případové konference jako nejefektivnější způsob práce s ohroženým dítětem a rodinou. 

Zdůrazňuje nutnost aktivního zapojení dítěte a rodiny do procesu. 

• Kompetence pracovníka s ohroženými dětmi a rodinami 
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V této oblasti dojde k zajištění jednotného minima vzdělání pracovníků ze všech 

resortů, kteří pracují s ohroženým dítětem a rodinou, zajištění celoživotního 

vzdělávání pracovníků a vytvoření funkčního a dostupného systému supervize. 

 

IV. ŘÍZENÍ SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI A RODINY 

 Řízení  a standardy kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami mají být 

rovnocenné a platné jak pro státní tak nestátní, neziskové subjekty.  

 

V. FINANCOVÁNÍ SYSTÉMU PÉ ČE O OHROŽENÉ DĚTI 

 Financování péče o ohrožené děti v současnosti je velmi nepřehledné z důvodu 

meziresortní nepropojenosti a velmi drahé ústavní péče. 

V rámci transformace by systém měl vycházet z rozpočtů jednotlivých resortů, náklady 

spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s 

rozšířenou působností jsou financovány Ministerstvem financí. Lépe využívány by měly 

být také zdroje Evropských sociálních fondů a finančních prostředků na výzkum. 

Další změny financování budou navázány na všechny provedené změny v systému práce s 

ohroženými dětmi a rodinami, budou se mj. také týkat návrhu na finanční podporu 

celoživotního vzdělávání a supervize pracovníků. 

 

 

22..33..  NNÁÁHHRRAADDNNÍÍ     PPÉÉČČEE  PPRROO  OOHHRROOŽŽEENNÉÉ  DDĚĚTTII     

 

 Nabídka a obsah náhradní péče se v průběhu historie měnily a mění. Nabízené služby 

jsou ovlivněny politickými, ekonomickými a sociálními změnami v jednotlivých státech. 

S vývojem společnosti se také vynořují etické otázky spojené s touto problematikou. 

 

 Nejen v oblastech psychologie, zdravotnictví  a sociální práce je prosazován 

holistický přístup, který dává důraz na individualitu jedince. Došlo k postupnému posunu 

ve způsobu vnímání dětí jako skupiny mající také své potřeby a práva. Všechny evropské 

země ratifikovaly mezinárodní úmluvy, které mají vliv na reformu péče o dítě: Úmluva 

OSN o právech dítěte (UNCRC) a Listinu základních práv a svobod. Tyto úmluvy stanoví 

základní právní a koncepční rámec pro moderní praxi sociální péče o děti.  

Vyjadřují se k těmto oblastem: ( Guidelines for the Alternative Care of Children,2009) 

• podpora rodiny, snaha o vyrůstání dítěte v původní rodině, sanace rodiny 
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• ochrana dítěte před poškozením – zneužíváním, zanedbáváním a týráním 

• poskytování náhradních rodin a  různých forem náhradní rodinné péče 

• právo na soukromí a rodinný život 

• opatření a jejich realizace musí být v i nezbytných situacích  přiměřená 

Zpětně by mělo být možné ověřit, že provedené opatření bylo nejen nutné, ale i přiměřené 

situaci. Tento poslední bod se týká zejména přístupu ke správním versus soudním 

rozhodnutím, dobrovolnému a povinnému umístění mimo rodinu a role rodičů při 

rozhodování o umístění dítěte. 

 

 Do náhradní rodinné péče je možné umístit dítě, pokud proti rodině zasáhne stát nebo 

pokud dítě v rodině strádá. Pokud je ale umístěno do ústavní péče, hrozí mu, jak již bylo 

zmíněno v první kapitole, jiný typ psychické deprivace (Staněk,M. 2008). 

Do systému péče se ohrožené dítě dostává většinou z těchto důvodů (Staněk, M. 2008, s.22):  

• rodina nemůže dobře plnit péči o dítě 

• rodina neumí pečovat o dítě 

• rodina nechce pečovat o dítě 

V prvním a druhém případě by pro rodinu byla vhodná sanace. V České republice se této 

problematice intenzivně věnuje organizace STŘEP, která podporuje filosofii 

multidisciplinárního přístupu k ohroženým dětem a jejich rodinám. Předchází se tak 

umístění dítěte do ústavní péče v důsledku neodpovídající podpory a nepropojenosti 

sociálních a zdravotních služeb pro jejich rodiče. Příkladem může být problematika 

chudoby, duševní onemocnění rodičů, alkoholismus či nezvládnuté rodičovství např. v 

důsledku vlastního dospívání v dětském domově.  Vhodné je podporovat rodinu jako celek, 

aby dítě mohlo být ve svém přirozeném prostředí (Browne et al. (2004, 2005a)). 

Teprve ve třetím případě, kdy se rodina o dítě nechce starat, je vhodné volit odebrání dítěte 

z rodiny (Staněk,M. 2008) a hledání nejvhodnější alternativy pro dítě. 

Pravomoc státu odebrat dítě z rodiny musí být vždy velmi pečlivě posouzena s ohledem na 

práva dítěte a rodiny. Ochranná opatření by nikdy neměla znamenat, že to pro dítě 

znamená automatické odstranění z rodiny. Pokud již dojde k odebrání dítěte z rodiny, 

nesmí to znamenat ukončení kontaktů a vztahů s jeho rodinou (Guidelines for the 

Alternative Care of Children, 2009). 

Možností je umístit dítě do náhradní výchovné péče nebo do náhradní rodinné péče. 
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22..33..11..    NNááhhrr aaddnníí  vvýýcchhoovvnnáá    ppééččee    pprr oo  dděětt ii   ddoo  33  lleett     

 

Kojenecký ústav 

Kojenecké ústavy jsou určeny pro děti od 0 do 1 roku, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným 

domácím prostředím, a to zpravidla do věku jednoho roku (1991a, § 20, odst. 1). Podle této 

vyhlášky se nové kojenecké ústavy nezřizují. 

Dle statistiky ÚZIS z června 2009 bylo „... ke konci roku 2008 bylo v ČR 33 kojeneckých 

ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla ke stejnému datu 1 871 

míst a bylo v nich umístěno 1 418 dětí. V průběhu roku bylo přijato1 981 dětí, nejčastěji ze 

sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 948 dětí, 52,5 % do vlastní rodiny. 

Necelá polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku. Nejdéle byly v péči 

ústavů děti, které poté přecházely do jiné formy NRP. Více než (54 %) dětí  bylo v 

kojeneckém ústavu ze sociálních důvodů, necelá čtvrtina (24 %) ze zdravotně sociálních 

důvodů, kdy děti kvůli svému postižení nevyrůstají v rodině, ačkoli nevyžadují trvalou a 

dlouhodobou ošetřovatelskou péči, a ostatní děti (22 %) zde byly umístěny ze zdravotních 

důvodů na straně dítěte nebo rodiče.“ 

 

Dětský domov 

Dětské domovy poskytují ústavní a výchovnou péči dětem od 1 roku do 3 let, o než nemá 

kdo pečovat, nebo jimž nelze ze sociálních důvodu zajistit péči ve vlastní rodině, popřípadě 

náhradní rodinnou péči a to ve věku od jednoho do tří let, pokud ze zdravotních nebo 

sociálních důvodu ji není nutné poskytovat starším dětem (Česko, 1991a, § 20, odst. 2). 

 

Dětské centrum 

Dětské centrum je zařízení, které zahrnuje jednak ambulantní část a jednak lůžkovou část. 

V právních normách není „Dětské centrum“ zakotveno, jedná se tedy o alternativu 

kojeneckého ústavu a dětského domova. 

 

V rámci zkvalitnění služeb je již v ústavní péči častější budování tzv. buněk rodinného 

typu, kde děti žijí v plně vybaveném bytě a pracovníci se střídají v omezené míře. 

Další možností jsou pak byty pro matky s dětmi v krizi. Matkám je  poskytována i edukace 

v rámci péče o dítě a je v chráněném prostředí podporováno dobré navazování jejich 

vztahu. Příkladem takového zařízení může být KÚ a DD v Krči,  DC Veská nebo KÚ 

Svitavy. 
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Alternativní ústavní péčí rodinného typu – Klokánky FOD 

Jsou zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přijímají děti na základě žádosti 

rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálně-

právní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne 

opuštěné nebo v jiné krizové situaci (Klokánek, 2010) 

 

 Instituce můžeme rozdělit dle Browna na velké, mající v péči 25 nebo více dětí, které 

žijí společně v jedné budově, a malé instituce, kde je umístěno 11 – 24 dětí. Dalším typem 

jsou rodinné domy, ve kterých je nejvíce 10 dětí. Děti bydlí v samostatných pokojích. 

Nejvíce mohou být na pokoji  tři děti. (Brown et al., 2004, 2005a). V doporučení Rady 

Evropy o péči o děti je poslední zmíněný model přijat jako nejvhodnější pro dítě, pokud již 

musí být umístěno na přechodnou dobu v residenční péči (Gudbrandsson, 2004).  

Průzkumy UNICEFu zjistily, že v zemích východní Evropy je v ústavní péči umístěno 31 – 

60 dětí mladších 3 let  na 10000 dětí stejného věku v populaci. Dalším zjištěním bylo, že 

méně než 4% z umístěných dětí jsou biologickými sirotky, a že více než 96% dětí má 

alespoň jednoho rodiče naživu. Tyto děti jsou v institucích i přes skutečnost, že náklady na 

ústavní péči v průměru ve státech východní Evropy jsou třikrát vyšší než náklady 

pěstounských rodin (Brown et al., 2004, 2005a, 2006). Zatímco dítě umístěné v dětském 

domově v České republice představuje pro stát  náklady v průměru 280 000 ročně, dítě 

svěřené do péče pěstounů dostává od státu ve formě dávek průměrně pouze 67 000 za rok. 

Velmi problematickou oblastí je také umisťování sourozenců do různých ústavů bez  

umožnění jejich vzájemnému kontaktu (Guidelines for the Alternative Care of Children, 

2009). 

Mezi západní a východní Evropou existují rozdíly v důvodech, kvůli kterým je dítě 

umístěno do ústavní péče. „V západní Evropě (s výjimkou Velké Británie, Norska a 

Islandu, které nemají malé děti v ústavní péči) byla převážná většina dětí (69%) umístěna v 

ústavech z důvodu zneužívání a zanedbávání rodiči, 4% v důsledku opuštění, 4 % z důvodu 

zdravotního postižení a 23% ze sociálních důvodů, jako je nemoc jednoho z rodičů, rodiče 

ve vězení. Žádní biologičtí sirotci v ústavech umístěni nejsou. 

V regionu střední a východní Evropy (s výjimkou Slovinska, které nemají děti do 3let  v 

ústavní péči) bylo pouze 14% umístěno v ústavech v důsledku zneužívání nebo 

zanedbávání, 32% dětí bylo v ústavu z důvodu opuštění, 23% mělo zdravotní postižení, 

25% byli sociální sirotci (umístěni z důvodu rodinných - špatného zdravotního stavu a 
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pracovní neschopnosti) a 6% z nich bylo biologickými sirotky“ (Browne, et al. 2004, 

2005b). 

Dle studie zabývající se nadužíváním ústavní péče pro děti v Evropě Browne a Johnson 

uvádějí, že pokud je dítě v situaci, která jej přímo ohrožuje, může být využití ústavní péče 

zásadní, ale následně musí být dítě přesunuto do pěstounské péče, či jiné formy NRP co 

nejdříve (Browne K.,2006). 

 

22..33..22..  NNááhhrr aaddnníí  rr ooddiinnnnáá  ppééččee  pprr oo  dděětt ii   ddoo  33  lleett     

 

 Pro ohrožené dítě je nutné hledat: (Matoušek,O., 2003, s.224)  

• co nejvhodnější formu NRP 

• co nejvhodnější náhradní rodiče, kteří budou dítě bezpodmínečně akceptovat a 

přijímat 

Nejvhodnější formu NRP  je  pro dítě taková péče, která  využívá pro péči o něj širší 

rodinu. Pokud není umístění do širší rodiny možné, mělo by být dítě umístěno do náhradní 

pěstounské péče, a pokud ani to není možné, teprve volit odbornou ústavní péči, na krátkou 

dobu. 

Pracovník NRP by měl být schopen najít optimální řešení na základě zvážení potřeb a práv 

dítěte jeho a rodiny v kontextu dostupných služeb a kontextu současné situace (Guidelines 

for the Alternative Care of Children, 2009). 

V ČR hledání optimálního řešení komplikuje striktní resortnost služeb, malé využití 

multidisciplinární spolupráce a větší podpora a důraz na sanaci rodiny (Matoušek, O., 

2003). 

Při výběru NRP, respektive vhodného žadatele ke konkrétnímu dítěti, je možno využít 

pětici indikačních faktorů, které se při posuzování vztahují k celkovému kontextu situace 

dítěte (Matoušek, O.2003, 225 -226): 

• právní faktory  – právní volnost dítěte. 

• biofyzické faktory – genetické onemocnění, závažnost či stupeň onemocnění či 

zdravotního znevýhodnění dítěte 

• vývojové faktory – věk a vývojová úroveň dítěte 

• sociální faktory – možnosti kontaktu dítěte  s biologickou rodinou 

• situační faktory – vybrání nejvhodnější lokality pro dítě z hlediska jeho bio-psycho-

sociálních potřeb 
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Z hlediska uvedených skutečností je jasné, že je stále větší potřeba širší nabídky různých  

druhů pěstounské péče, včetně krizové, krátkodobé, dlouhodobé, respitní a specializované 

(Guidelines for the Alternative Care of Children, 2009). 

V rámci transformace celého systému NRP je nutné na popsané potřeby citlivě reagovat.  

 

Druhy náhradní rodinné péče 

 

Osvojení (adopce) 

Je legislativně vymezena v § 63-74 zákona č. 94/1963 Sb., O rodině, ve znění pozdějších 

právních předpisů. Osvojitelé mají k osvojenému dítěti stejná práva a povinnosti, jako by 

byli jeho biologičtí rodiče. Dítě přebírá příjmení nových rodičů. Mezi ostatními členy 

rodiny ve vztahu k dítěti vzniká příbuzenský poměr.  

Existují dvě formy osvojení, zrušitelné a nezrušitelné. Nezrušitelné osvojení je možné jen u 

dětí starších 1 roku (Bubelová V., 2007).  

 

Osvojení dětí z a do ciziny  (mezinárodní osvojení) 

Osvojení dětí do ciziny a z ciziny je v České republice možné od 1. 6. 2000, kdy vstoupila 

v platnost Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení.  Mezinárodní 

dokument spolu ze zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, umožňuje 

osvojení dětí z ciziny a do ciziny v případech, kdy se pro dítě nepodaří najít rodinu v zemi 

jeho původu (Bubelová V.,2007). 

 

Pěstounská péče 

Pěstounská péče je dána  zákonem o rodině (§ 45a-45d) a v zákoně č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů (ustanovení o 

zprostředkování pěstounské péče, o zařízení pro výkon pěstounské péče), v zákoně č. 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších právních předpisů (dávky 

pěstounské péče) a v právních předpisech o sociálním zabezpečení (nemocenské a 

důchodové pojištění pěstounů). 

Do pěstounské péče se svěřují děti, kterým jejich biologičtí rodiče nejsou schopni zajistit 

optimální výchovu a zájem dítěte takové svěření vyžaduje. Je to druh státem garantované a 

kontrolované formy náhradní rodinné péče. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče 

fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Je-li dítě svěřeno do pěstounské 

péče ve věku, kdy je schopno posoudit její obsah, má být zjištěno také jeho vyjádření. 
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Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a nevzniká příbuzenský vztah dítěte s pěstouny 

a jejich příbuznými.  

Pěstounská péče se vykonává v domácnosti pěstouna (pěstounů). Alternativou mohou 

pěstounské péče mohou být SOS sdružení  dětských vesniček (Bubelová V., 2007). 

Pěstouni  nejsou v anonymitě (na rozdíl od osvojitelů). V zahraničí je tento fakt využíván 

pro podporu kontaktu dítěte s biologickými rodiči a podporu začlenění dítěte do původní 

rodiny.  

 

Pěstounská péče je v ČR často vnímána žadateli o náhradní rodinnou péči jako možnost 

rychlejšího přístup k dítěti než v případě osvojení (adopce). Přispívá k tomu malá 

informovanost veřejnosti o náhradní rodinné péči, jejich formách a náplni.Omyl je vyvolán 

také skutečností, že v ČR převažuje dlouhodobá pěstounská péče, které se na první pohled 

podobá osvojení dítěte. Jiné formy pěstounské péče buď zcela chybí (př. Speciální 

pěstounská péče), nebo jsou využívány minimálně (př. Profesionální pěstounská péče). 

Není zde vybudován jednotný systém oslovení potencionálních pěstounů, jejich příprava a 

proškolení.    

 

Pěstounská péče v rámci širší rodiny 

Dle výzkumu Winokur,M. and all (2009) má umístění dítěte do pěstounské péče v rámci 

širší rodiny  prokazatelně lepší vliv, než umístění dítěte do pěstounské péče cizí rodiny, a 

to z hlediska vyrovnanějšího rozvoje v jednotlivých vývojových oblastech včetně emoční 

stability a menších problémů s poruchami chování.( Winokur(1.3.2010)) 

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu (krátkodobá, dlouhodobá) 

Jde o dočasný pobyt dítěte v rodině.   

Je určena: 

• pro děti, které po určitou dobu nemůže rodič ze závažných důvodů vychovávat  

• pro děti do doby kdy je možné získat souhlas biologického rodiče k osvojení (tzv. 

blanketový souhlas po 6 týdnech od narození dítěte)  

• pro děti po dobu než je vydané pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že není třeba 

souhlasu rodičů k osvojení (soud rozhodne, že u biologických rodičů není tzv. 

kvalifikovaný nebo žádný zájem) 

Po uplynutí těchto skutečností děti odcházejí od pěstounů zpět do biologické rodiny, do 

osvojení nebo k jiné pěstounské rodině.  
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Profesionální pěstounská péče 

S profesionální pěstounskou péčí jsou v ČR zatím minimální zkušenosti. Dílčí snahy v této 

oblasti zatím realizují NNO. Příkladem je o.s. NATAMA – Institut náhradní rodinné péče a 

o s.ALMATHEA, která úzce spolupracuje s Pardubickým krajem na přípravě pěti 

profesionálních rodin. 

Na Slovensku již profesionální pěstounská péče funguje a je charakterizována 

takto:„Profesionální rodina je specifická forma náhradní rodinné péče. Profesionální 

rodiče jsou zaměstnanci KÚ nebo dětského domova nebo jiné, k tomu určené instituce, a je 

o ně postaráno po stránce ekonomické, poradenské a vzdělávací. Aktuální legislativní 

řešení je spojeno s několika pedagogickými, psychologickými, etickými i právními 

otázkami.“ (Škoviera,A., 2010). Služby jsou realizovány podle přísných státních standardů 

státními i nestátními organizacemi. Je založena na kvalitní sociální práci s rodinami a 

komplexním vyhodnocení situace ohroženého dítěte.  

 

Pěstounství  specializované, terapeutické (speciální) 

Jedná se o formu pěstounství, kdy jsou  umisťovány děti do rodin, které mohou a umějí 

citlivě reagovat na jejich sociálně zdravotní specifika. Může to být umístění dítěte do 

rodiny stejného etnika, umístění dětí se zdravotním znevýhodněním nebo s poruchami 

chování k pěstounům, kteří jsou proškoleni a vědí, jak s takovými dětmi pracovat.  

 

Dětské SOS vesničky  

„Zajiš ťují náhradní rodinnou péči (pěstounskou péči) dětem, jejichž vlastní rodina 

selhala. Sdružení vyhledává a školí pěstouny, kteří pak v SOS dětské vesničce vychovávají 

děti, jež jsou jim svěřovány do péče. Jednu sourozeneckou skupinu tvoří cca. 5–7 dětí. 

Podporovány jsou i kontakty dětí s biologickou rodinou. Z pohledu českých zákonů 

představují SOS dětské vesničky zařízení pro výkon pěstounské péče.“ (SOS vesničky, 

17.5.2010) 

 

Dalšími typy jsou hostitelská péče, která je vhodná pro děti od školního věku. Proto ji v 

rámci této práce dále nezmiňuji. Dále je to opatrovnictví, které svou formou blíží osvojení 

dítěte. 
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22..33..33..  PPřřeehhlleedd  nnááhhrr aaddnníí  rr ooddiinnnnéé  ppééččee  vv  zzaahhrr aanniiččíí    

  

 Obecně je v zahraničí hustší síť státních, nestátních a církevních organizací, které 

poskytují různé formy NRP. Pěstounská péče je brána jako dočasné řešení a její 

rozmanitost zaručuje individuální, specifický přístup k dítěti. 

 

 Ve světě existují preventivní programy (př.Velká Británie), které se zabývají již 

těhotnou matkou v obtížné životní situaci. V rámci přímé pomoci poskytují podporu již v 

porodnici v rámci stimulace dítěte a péče o něj. Následuje zajištění pomoci a podpory  v 

domácím prostředí, které umožňuje v případě potřeby poskytnout jiné, další potřebné 

služby (Matoušek, 2003). 

Podobný systém je také doporučen pro všechny státy v Guidelines for the Alternative Care 

of Children (2009), kde je uvedeno, že je vhodné: „ ...pracovat s ohroženou rodinou již 

před narozením dítěte. Seznámit rodinu s možnostmi služeb, které existují, tzv. nabídnout 

jim „balí ček“ služeb.  Pokud něco rodiče nezvládají, mohou požádat o určitou službu z 

balíčku.  Služby centrovat na podporu rodiny v komunitě.“   

Jinou možností je umístění celé ohrožené rodiny do rodiny hostitelské, která je provází k 

zvládání rodičovských povinností. tzv. Whole Family Placement. U svobodných matek 

malých dětí může jít o přechodné bydlení u proškolené dobrovolnice, která ji vede k přijetí 

a uplatnění mateřství. 

Daleko častější je v některých zemích (př. Dánsko) větší provázanost, zajištění kontaktu a 

kontinuální práce s biologickou rodinou (Matějček 1998). 

Častěji se také objevuje respitní péče, kterou je možno využít jako možnost pro odpočinek 

pečujících, a to zejména pro děti s vážným zdravotním znevýhodněním (Matějček 1998).  

Rozdílný je dále přístup k informování veřejnosti o této problematice. Ve Velké Británii se 

uskutečňují „nábory“ pěstounů i v rámci vysílání rozhlasu. Pěstounská péče je chápána 

jako dočasné řešení. 

Příkladem jiného typu systému je Francie, kde se děti (do 3 let) umisťují do malých skupin 

– nejvíce po šesti, a  pečuje o ně omezený počet dospělých. Zároveň se pracuje velmi 

intenzivně s jejich biologickými i pěstounskými rodinami. Děti do tří let jsou v těchto 

mikroústavech nejdéle 6 měsíců. Po tu dobu se pracuje  na podrobném zmapování situace a 

navržení možností pro dítě (Simek,I., 2004). 

   

 Ve těchto službách náhradní rodinné péče ve světě probíhá v různých podobách a 

formách supervize pracovníků.  
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22..44..  TTRRAANNSSFFOORRMM AACCEE  VV  OOBBLL AASSTTII   PPÉÉČČEE  OO  OOHHRROOŽŽEENNÉÉ  DDĚĚTTII   VV  ČČRR  

 

 V této kapitole seznamuji v přehledu s jednotlivými kroky transformace systému o 

ohrožené děti v ČR. 

Podklady čerpám z podrobného materiálu De-Institutionalising and transforming 

Children´s Services: A Guide To Good Practise (Mulheir,G., 2006), který uvádí deset 

kroků, kterými je se potřeba zabývat při plánování a procesu transformace a de-

institucionalizace. Uvádím je ve zkrácené verzi a doplňuji o poznatky z české literatury, 

které přibližují konkrétní oblast v kontextu České republiky.  

Pro potřeby diplomové práce se věnuji podrobněji Kroku 7 „Příprava přesunu dětí“  a 

zejména Kroku 8 „Příprava a přesun zaměstnanců“. 

 

 Subjekty, které se podílejí na vytvoření a podpoře uplatňování zásad uvedených v 

tomto materiálu, jsou Evropská unie, program Daphne (1,2,3),  UNICEF, Světová 

zdravotnická organizace (WHO), Universita v Birminghamu, organizace Lumos a CHLG. 

 

Kroky  Transformace a de-institucionalizace pro umožnění komplexního 

pohledu na transformaci 

 

Krok 1 - „Zvýšení povědomí“   

 Na základě vědeckých poznatků a praktických zkušeností je cílem zvýšení povědomí 

veřejnosti o negativních vlivech ústavní péče na vývoj dítěte (věnuji se v kapitole 1) a 

finanční neefektivnosti poskytování této péče. (Mulheir,G., 2006) 

V České republice můžeme vycházet z velmi podrobných studií Z.Matějčka, J. 

Langmaiera, D. Krejčířové, H. Papouška, atd. V oblasti legislativní se opíráme o texty 

JUDr. Senty Radvanové.  

Na druhou stranu je také důležité dívat se  i na fakta, která poukazují například na 

problematiku selhání pěstounské péče a neřešení těchto případů. Mapováním těchto 

případů či jiných problémů NRP je možné jim v budoucnu předcházet.    

Praktické zkušenosti z oblasti transformace KÚ a DD jsou zatím přejímány ze zkušeností 

ostatních států,jako je  například transformovaný systém Velké Británie či  Nového 

Zélandu. Ale také  ze započaté transformace Bulharska nebo Černé Hory. . Částečně je 

možné čerpat z čerstvých zkušeností s transformací ústavní péče, které již transformací 

prochází v pilotních projektech například v Pardubickém kraji.  
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Krok 2 – „Řízení procesu“  

Jedná se o popis tvorby strategického plánu pro proces de-institucionalizace, sestavení 

efektivního multidisciplinárního manažerského týmu na národní a regionální úrovni a  

uvedení pilotního projektu v jednom nebo několika regionech nebo institucích. Do tohoto 

procesu patří také mapování a tvorba preventivních služeb a standardů.(Mulheir,G., 2006) 

V ČR se jedná o naplňování „Národního akční plán k transformaci a sjednocení systému 

péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011“. (viz kapitola Současná problematika) 

 

Krok 3 – „Analýza služeb pro děti na úrovni celé země či regionu“   

Analýza služeb pro děti mapuje dostupnost zdrojů a služeb pro uspokojení potřeb 

ohrožených dětí  v jednotlivých oblastech. Hodnotí formy a rozsah institucí na národní 

úrovni. Zjišťuje také počty dětí v ústavech a jejich charakteristiku.(Mulheir,G., 2006) 

Tato analýza od dubna 2010 pilotně probíhá v Pardubickém kraji. 

 

Krok 4 – „Analýza na úrovni instituce“   

Cílem tohoto kroku je sbírání údajů na úrovni instituce, aby byla pochopena dynamika 

využívání služeb v instituci (dynamika zahrnuje např.: počty přijatých dětí, počty dětí, 

které z instituce odešly, délka pobytu dítěte v instituci). V rámci tohoto kroku je také 

sledován proces hodnocení jednotlivých dětí před provedením jakéhokoli rozhodnutí, 

týkajícího se jejich budoucnosti ve smyslu umístění do jedné z forem NRP. V rámci tohoto 

kroku jsou  poskytována školení, metodiky a tipy pro odborníky, kteří budou  hodnocení 

provádět (Mulheir,G., 2006). 

V České republice již proběhlo v rámci výše popsaného pilotního projektu transformace 

setkání ředitelů pobytových služeb se zástupci pardubického kraje, školení tazatelů a další 

semináře a aktivity týkající se dílčích oblastí tématu systému péče o ohrožené děti. např. 

Sanace rodiny. 

 

Krok 5 – „Návrh alternativních služeb“  

Návrh alternativních služeb vychází z individuálních potřeb dětí a posouzení momentálně 

přístupných služeb pro ohrožené rodin a vytvoření projektů pro vznik služeb, které v 

regionu chybí. Tyto služby mají mít povahu sítě s pokrytím služeb od prevence po podporu 

v komunitě (Mulheir,G., 2006). 

V České republice se v rámci pilotní studie budou během července a srpna 2010 vytvářet 

návrhy pro Pardubický kraj. 
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Krok 6 – „Plánování přesunu zdrojů“ 

Zahrnuje plánování a praktický postup při  převodu prostředků  (zdrojů finančních, 

lidských a kapitálových), které jsou nezbytné pro účinnou a účelnou de-institucionalizaci. 

Tento krok také pomáhá nalézt způsoby odhadu nákladů, které budou nutné pro 

vybudování a zajištění  budoucích služeb celé sítě. Důležitou myšlenkou je, že finance v 

systému  mají vždy „následovat“ dítě  (Mulheir,G., 2006). 

 

 Krok 7 – „Příprava přesunu dětí“   

Jedná se o komplexní přípravu a přestěhování dětí  na základě stanovení individuálních 

potřeb a plánů péče. Krok zahrnuje hledání vhodné náhradní rodinné péče tak, aby 

vyhovovaly těmto potřebám a plánům. 

Postup při změně prostředí musí stále respektovat práva a potřeby dítěte tak, aby byl co 

nejméně pro dítě  traumatizující. V tomto kroku jsou zahrnuty  metody pro podporu 

kontaktu mezi dítětem a (novými) pečovateli, aktivity a programy k řešení poruch chování, 

které může změna u dítěte vyvolat. Důležitou součástí je také kontinuální  podpora a 

sledování dětí poté, co se přestěhovaly do svého nového domova (Mulheir,G., 2006). 

 

 Podle výzkumu „Young children at risk of harm under 5 years in institutions – 

different approaches, models“, kterou realizovala společnost DAPHNE, je jednou z 

nejdůležitějších věcí při přesunu dítěte z ústavní péče do komunity, aby nedošlo k 

rychlému přesunu bez pečlivého zvážení všech okolností, které by reflektovaly potřeby 

dítěte a nabízenou možnost náhradní rodinné péče. 

Pokud je výběr pro dítě nevhodný a dítě znovu mění prostředí, dochází k jeho 

opakovanému prožití traumatu (DAPHNE, 2003). 

Přesun dítěte z jednoho místa na jiné musí být velmi dobře naplánován a má obsahovat 

tyto kroky: 

Ochrana práv dítěte při změně prostředí:(Mulheir, G., Browne, K., 2006) 

I. posouzení potřeb dítěte (fyzické zdraví dítěte, jeho dosavadní vývoj, emoční stav) 

II. posouzení pěstounů a vybrat ty, kteří nejlépe odpovídají potřebám dítěte 

III. setkání s pěstouny a představení dítěti uskutečnit v místě, které dítě zná (v místě 

původního pobytu) 

IV. zapojit potenciální pěstouny do péče o dítě v prostředí, které dítě zná. Tak se dají 

poznat schopnosti opatrovníka, než se dítě bude přemisťovat. 

V. návštěvy dítěte a znovuposouzení opatrovníka  - nyní na novém místě 

VI. sourozenci nemají být odděleně – nebo musí být umožněno časté setkávání 
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Krok 8 – „Příprava a přesun zaměstnanců“    

Tento krok se zabývá personální otázkou procesu deinstitucionalizace. Týká se metod, 

které snižují odpor zaměstnanců ke změně, posouzení jejich schopností, znalostí, potřeb 

dalšího vzdělávání a jejich očekávání v souvislosti s novými požadavky transformovaných 

služeb, kde budou mít své uplatnění. Tento krok také upozorňuje, že nové služby musí být 

navrženy  z hlediska potřeb dětí a ne pracovníků. Nástroje jsou poskytovány na pomoc při 

posuzování vhodnosti jednotlivých zaměstnanců z institucí na práci v nových služeb 

(Mulheir,G., 2006). 

Zaměstnanci ale o to více potřebují péči v oblasti vlastní podpory, vzdělávání a supervize. 

Tím, že se komunitní služby rozvíjejí souběžně spolu s uzavíráním institucí, je nutné mít 

dostatek dobře proškoleného personálu, který poskytuje dostatečnou podporu rodinám a 

má dovednosti nutné pro práci v komunitě. (Mulheir, G.2009) 

Zaměstnanců se transformace týká velmi citelně. Pokud nejsou dobře informováni, mohou 

vznikat zkreslené až katastrofické verze toho, co transformace a de-institucionalizace pro 

ně znamená. Objevuje se strach ze změny, z nezaměstnanosti, z dostupnosti nové práce. Se 

strachem se pak spojuje rezistence a odpor zaměstnanců ke změně. 

„... zejména ve venkovském prostředí, neboť instituce může představovat jednu z hlavních 

zaměstnavatelů v obci a okolí. V takových případech je pravděpodobné, že nejen personál 

bude působit jako síla odporu, ale i místní komunity a místní politici, kteří mají blízké 

osobní a rodinné vztahy se zaměstnanci nebo kteří mohou být dotčeni, pokud jde o 

vytváření sociální potřebnosti přes výrazný nárůst nezaměstnanosti. „ ( Mulheir,G., 2006, 

s .96) 

Je nutné pracovat s resistencí a odporem zaměstnanců ke změně. Pracovat s nimi tak, aby 

oni sami pak byli schopni nejen akceptovat a přijmout transformační a de-

institucionalizační proces, ale také, aby se sami aktivně účastnili celého procesu, rozuměli 

mu a sami byli schopni připravit na změnu  děti. 

Velice důležité je získat zaměstnance  pro změnu také z důvodu, že chování, postoje a 

obavy zaměstnanců velmi ovlivňují  klienty - děti o které se starají.  Je nutné mít personál 

jako spojence. Mulheir, G. (2006) uvádí, že pracovníky je nutné: 

• povzbuzovat k aktivní účasti na procesu 

• oceňovat jejich dosavadní zkušenosti a dovednosti 

• vést k vytváření užších vztahů a k lepšímu pochopení dětí  

• snažit se je získat pro další vzdělávání a supervizi 

• pracovat na zvýšení jejich sebeúcty 
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• snížit strach ze změny dobrou informovaností a snahou o participaci zaměstnanců 

na  transformačním procesu  

Z hlediska personálního plánování je nutné: 

• zjištění  personálních potřeb pro novou strukturu služeb a srovnání s personální 

strukturou instituce  

• identifikace potřeb vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanců  

• informování  pracovníků o průběhu de-institucionalizace procesu a pokusit se je 

zapojit do plánování a porad 

• otevřené výběrové řízení na nová pracovní místa s využitím hodnocení 

zaměstnanců 

• hodnocení zaměstnanců, které mohou ovlivnit svou aktivitou v procesu 

transformace 

• termíny zahájení nových služeb 

• styk s ostatními odděleními místních orgánů, např. zdravotnictví, školství, s cílem 

zjistit další možnosti přesunu pracovních sil (např. obec zdravotní sestry, speciální 

pedagogové)  

• do nových služeb nepřijímat  zaměstnance, u kterých se prokázalo zneužívání či 

agresivita vůči dětem  

• poskytování dalšího odborného  vzdělávání, podpora a supervize pro pracovníky v 

nových službách.  

 

V praktické části diplomové práce se této problematice věnuji podrobněji. Uvádím 

konkrétní situace z praxe, které se dotýkaly mého působení tazatele pro potřeby analýzy v 

institucích Pardubického kraje  pro děti do 3let. 

V praktické části uvádím výsledky dotazníku, který se orientoval právě na zjištění potřeb 

zaměstnanců a jejich postoje ke své práci. 

 

Krok 9 – „Logistika“ 

Tento krok řeší plánování logistiky. Zkušenosti z pilotního projektu, který zahrnuje jednu 

instituci nebo region se rozšíří na národní strategický plán.(Mulheir, G., 2006) 

 

 Krok 10 – „Monitorování a hodnocení“  

Vymezuje povinnosti státních a místních orgánů provádět monitorování a hodnocení. 

Spočívá také v založení národní databáze dětí v náhradní rodinné péči pro potřeby 
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monitorování a podpory přesunu dětí z instituce do rodinné péče.  Hodnocení dětí a jejich 

vývoje jsou hlavními indikátory pro možnost prokázání účinnosti celého procesu a zároveň 

i transformace služeb pro děti a vlivu na komunitu. (Mulheir,G., 2006) 

V České republice bude monitorování a hodnocení důležité i z důvodu postupného 

rozšiřování transformace z pilotních krajů na celou ČR, sledování postupu a  učení se z 

případných chyb pilotní fáze. 

 

Na závěr této kapitoly uvádím Doporučení členským státům EU , které v minulém 

roce zveřejnila v rámci „Zprávy odborné skupiny o přechodu od institucionální péče na 

péči komunitní „ Evropská komise  Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a 

rovné příležitosti.  

Uvedená doporučení (Mulheir,G, 2009 s.27): 

• Posoudit a změnit právní a administrativní předpisy, aby bylo zajištěno aktivní 

zapojení uživatelů služeb, včetně dětí, do procesů přijímání rozhodnutí, které se 

týkají jak jich, tak i podoby služeb. 

• Označit právní a správní předpisy, které přímo nebo nepřímo podporují 

institucionalizaci nebo blokují přechod na komunitní péči – a změnit je z důvodu 

podpory poskytování kvalitních komunitních služeb. 

• Přijmout strategie a akční plány založené na základních společných pravidlech, 

spolu s jasným časovým rámcem a rozpočtem pro rozvoj komunitních služeb a 

uzavření institucí pro dlouhodobou péči. Rozvinout vlastní řadu ukazatelů k měření 

míry zavádění těchto akčních plánů.  

• Používat Strukturální fondy pro přechod na komunitní péči. Evropský sociální fond 

může poskytnout prostředky na školení (a nové proškolení) personálu, zatímco 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) může být zároveň využit pro podporu 

nových komunitních služeb. 

• Vytvořit systém povinného sledování jakosti týkající se kvality života uživatelů 

• Podporovat zlepšení pracovních podmínek profesionálních pečovatelů, s cílem 

zatraktivnit práci v tomto sektoru. Požadovat, aby orgány, které profesionální 

pečovatele zastupují a které zajišťují školení a akreditaci výkonu práce 

profesionálních pečovatelů, přijaly závazek podporovat lidskou důstojnost, sociální 

začlenění a autonomii uživatelů služeb v jejich práci.  

• Poskytovat systematickou podporu neprofesionálním pečovatelům (zejména všem 

pečovatelům z rodiny) k zajištění kvality poskytované péče a rovněž chránit kvalitu 
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jejich vlastního života.  

• Zajistit koordinaci jednotlivých ministerstev a agentur zapojených do procesu 

přechodu.  

•  Mělo by být zvyšováno povědomí široké veřejnosti a těch neodborníků, kteří 

rozhodují a ovlivňují veřejné mínění. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozvíjení 

holistického přístupu v místních společenstvích v místech, kde mají být služby 

zprovozněny.  
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22..55..  KK UULL TTUURRAA  OORRGGAANNII ZZAACCEE    

 

 V této kapitole se nejprve zabývám kulturou organizace  a podmínkami pro zavedení 

supervize do organizace obecně. Dále uvádím kulturu organizace, která se dle literatury 

může  prezentovat v  institucionální péči.  Kulturou zařízení, ve kterém proběhl výzkum, 

návrh podpory pracovníků a návrh následné zavádění supervize do tohoto zařízení, se 

věnuji v praktické části této práce, v kapitole 3.3. 

 

Kultura organizace ve vztahu k supervizi  

 

Co je to kultura organizace ? 

Slovo Organizace pochází z řeckého slova  „nástroj“ (Wikipedia, 1.4.2010) 

 „Organizace je hierarchicky strukturovaná a řízená skupina lidí sledující určitý cíl. 

Organizace umožňují efektivnější koordinaci lidí při sledování cíle než neformální skupiny. 

Odděluje funkce od osoby, která ji vykonává; má formálně definovaná pravidla vnitřních i 

vnějších vazeb.“ (Matoušek, O.,2003, s. 136.) 

Kultura, v přímém překladu z latinského cultura (příčestí trpné od slova colere – 

„pěstovat“) znamená „co je pěstováno“.(Wikipedia, 1.4.2010) 

Kulturou organizace tedy můžeme označit  to, co je v organizaci pěstováno a jakým 

způsobem  to pěstováno je. Kultura organizace „vychází ze společné historie a 

předpokládá určitou míru strukturální a zaměstnanecké stability.“ (Holeyšovský, J. 2008) 

 

Dle McLeana je kultura organizace „Soubor tradic, hodnot, zásad, přesvědčení a postojů 

tvořících všudypřítomný kontext pro vše, co v organizaci děláme a co si myslíme.“ 

(McLean a Marshall, 1983 in Hawkins, Shohet, 2004, s.165) 

 

Kultura a supervize  

Kultura organizace je pro supervizora důležitou oblastí, kterou je nutno zmapovat před tím, 

než se supervize do organizace zavede. Při pečlivém kontraktování supervize je nutné 

podívat se na jednotlivé složky kulturu organizace, na motivaci a nastavenost jejich  

pracovníků supervizi přijmout. Pro supervizora i organizaci je to první možnost dialogu, 

který je zásadním krokem k uskutečnění supervizního procesu v organizaci (Havrdová, 

2008, Hawkins, P., Shohet ,R. 2004). 
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Na kulturu organizace se můžeme dívat  a rozkrývat ji v těchto rovinách (Hawkins, P., 

Shohet, R. 2004, s.167): 

• Artefakty – rituály, symboly/loga, stanovy, budovy a organizační struktura 

• Chování – vzorce vztahů a chování , kulturní normy, nepsané normy chování, o 

čem, s kým a kde se mluví a nemluví 

• Nastavení mysli - úhel pohledu na svět a zásadní zkušenosti, jakou optikou se vidí 

pracovníci,  prostředí, ve kterém pracují a problémy, které se řeší 

• Emoční základ –  vzorce cítění skupinové pocity, a ovlivňují předchozí                                         

dvě úrovně 

• Motivační kořeny – důvody a motivace 

  

V kontextu kultury organizace a supervize je, dle mého názoru, nutné upozornit na 

důležitost vzdělání supervizora i v oblasti strategické, které má zahrnovat i řízení – 

zejména znalost diagnostiky organizace. Supervizor by měl chápat rozdíly mezi řízením a 

supervizí a využít této znalosti k pečlivému komunikování kontraktu a k samotnému 

superviznímu procesu. 

Supervizor by si měl být vědom toho, že řízení se také týká rozdělení moci (a bezmoci) v 

organizaci. Měl by být  schopen zmapovat toto  rozdělení  na základě svých znalostí a 

porozumění řízení v oblastech funkce, struktury, hierarchie, rozdělení povinností v 

organizaci a pracovních rolí. Měl by tedy zachytit i části kultury organizace.  

Podle mého názoru je také velmi důležité být si vědom toho, že  řízení je o kontinuálních 

změnách vedoucích ke  zlepšování a zkvalitňování.“Z hlediska systémového je organizace  

chápána jako samostatný organismus, seberegulující, interagující se svým okolím, usilující 

o zachování či rozvoj.“  (Winkler & Petrusek, 1997)  

Organizace je jako živý organismus ve stálém vývoji. Supervizor má být schopen se doptat 

v jaké fázi změny nyní organizace je, čeho se změna týká, jak je vnímána, jak se na ní 

organizace v jednotlivých úrovních (management – pracovníci – klienti) připravovala, 

připravuje či připravovat chce.  Právě (připravovaná) změna může vyvolávat mnoho 

supervizních témat, které se mohou stát základem pro formulaci účelu supervize, jejich 

cílů, ale i kritérií úspěchu. (Morávková, Mrazíková, Schönová, Šupková, 2009) 

S tématem změny souvisí také motivace. S tímto tématem řízení velmi často pracuje 

zejména ve vztahu k personální politice organizace. Supervizor by měl znát jaké možnosti 

motivace řízení nabízí a dále tyto možnosti rozvíjet. Měl by zjišťovat míru participace. 

Supervizor by měl vědět, že přístup řízení k supervizi v jednotlivých organizacích se liší. 

Měl by být připraven na postoje, které budou supervizi vnímat jako možnost  zaškolování 
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nových pracovníků nebo možnost kontroly kvality, a dokázat přes své znalosti oblasti 

řízení nabídnout adekvátnější alternativy. (Morávková, Mrazíková, Schönová, Šupková, 

2009) 

 

Rozvoj strategie a supervize v organizaci (Hawkins, Shohet,2004,s.179) 

• každá organizace je jiná a má jiné potřeby 

• záleží na tom odkud začínáte 

• změna organizace je složitý proces a je nebezpečné řídit se jednoduchým 

receptem..., nebo přebírat řešení odjinud 

Pro  zavedení a fungování supervize je nutné, aby organizace byla schopná  participovat  

na systému „učící se organizace“ ve všech svých rovinách získávání lidských zdrojů, 

komunikace a řízení. (Hawkins, Shohet, 2004). Má být  ve vývoji, nestagnovat.  Jedná se o 

otevřený přístup k učení, který je nutný nejen u pracovníků, ale také u managementu.  

Tento přístup umožňuje flexibilitu organizace, podporuje reflexi a zpětnou vazbu, pracuje s 

příklady dobré praxe, umožňuje poučit se z chyb a využít takto získané poznatky pro další 

vývoj, podporuje participativní přístup, pružný systém oceňování, podporu sdílení a 

předávání informací (Havrdová, Hajný, 2008, Tichá, I, 2005).  

Z vlastní zkušenosti výuky dospělých – studentů vysokých škol vím, že se dospělí učí jinak 

než děti. Ale stejně jako u dětí platí, že je nutné je zaujmout tak, aby učící se na učení 

participovali, umožnit či ukázat dobrou praxi, poskytnout zpětnou vazbu, rozložit učené do 

několika kroků a chválit.  To platí jak pro jednotlivce, tak skupiny či týmy  kde lze zároveň 

pracovat se skupinovou dynamikou, tak pro organizací. 

 

Tichá ( Tichá, 2005) uvádí deset kroků na cestě k učící se organizaci: 

• vyhodnocení učení podporující kulturu organizace 

• podpora všeho pozitivního 

• posilování pocitu bezpečí v pracovnících 

• odměňování ochoty riskovat 

• pomoc lidem ve vzájemné spolupráci 

• uvedení učení v život 

• formulace vize 

• uvádění vize v život 

• propojování systémů 

• realizace konceptu 
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Ve své podstatě se jedná o kroky, které v brzké době bude muset podstoupit v rámci 

transformace každá instituce tak, aby byla schopná v bodě 9. spolupracovat efektivně se 

všemi systémy a alternativními službami, které budou po analýze stávajícího stavu 

zavedeny, tak aby byla možná celková realizace konceptu transformace. 

K těmto krokům se současně připojuje nutnost připravovat zaměstnance na zavádění 

supervize. 

 

Dle Hawkinse a Shoheta existuje sedm stádií zavádění a praxe supervize v organizaci 

(Hawkins,Shohet, 2004, s.179) 

• provést oceňující zjišťování toho, k jaké supervizi již dochází 

• probudit zájem o rozvoj strategie a praxe supervize 

• zahájit experimenty 

• zvládnout odpor vůči změně 

• rozvinout strategii supervize 

• rozvinout procesy trvalého učení a rozvoje supervizorů a supervidovaných 

• zavést proces permanentní kontroly a revizí 

 

Výstupy ze supervizního procesu jsou podstatné  pro reflexi cílů organizace či jejich 

přehodnocení 

 

22..55..11..  KK uull ttuurr aa  oorr ggaanniizzaaccee  vv  iinnsstt ii ttuuccíícchh    

 

 Pro představení kultury organizace  - instituce či ústavu vycházím z materiálu, který 

byl vydán  Evropskou komisí:„Zpráva odborné skupiny o přechodu od institucionální péče 

na péči komunitní“(2009). 

Instituce jsou podle této zprávy :„definovány primárně svojí velikostí, ale především rysy, 

jako je „institucionální kultura“. Velikost instituce je pouze ukazatelem toho, že čím větší 

zařízení je, tím méně poskytuje možnosti individuálního přístupu a možnosti zapojení se do 

společnosti a účasti na jejím životě.“ (Evropská společenství, 2009). 

Jako základní rysy „institucionální kultury“  jsou definovány:  

depersonalizace , rigidní rutina, paušalizovaný léčebný postup a sociální odstup. Poslední 

zmíněná oblast je u dětí do tří let velmi rizikovým faktorem. Nestálost vazby na jednoho 

člověka u nich způsobuje psychickou deprivaci s příznaky popsanými v kap.2.1. 
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Riziko je tu ovšem i pro zaměstnance, kteří se každodenně musí vyrovnávat s 

komplikovanými osudy dětí, s vlastními emocemi. Prostředí je to velmi náročné právě z 

důvodu toho, že se jedná o práci s ohroženými dětmi na počátku jejich života. 

 

U klientů, a v případě mé práce u dětí v takovýchto institucích, se v souvislosti s adaptací 

na tyto rutinní postupy, na nudu a nedostatek smysluplných aktivit pak může rozvíjet 

pasivní („institucionální“) chování. Záleží samozřejmě na typu a „osvícenosti“ daného 

zařízení jaké služby poskytuje a v jakých podmínkách (oddělení x bytové buňky rodinného 

typu). Také záleží na délce pobytu dětí, která je u dětí do jednoho roku tzv.právně volných 

většinou kratší 3  - 6 měsíců, ale je také bohužel závislá na etniku dítěte, jeho případném 

zdravotním znevýhodnění, a na počtu pěstounů. 

Dlouhodobé setrvávání dítěte v instituci, či jeho opakovaný pobyt z jakéhokoli důvodu 

může být velmi náročný pro personál.  Začne se projevovat rigidita, pocit beznaděje z 

nemožnosti něco změnit. Může dojít k vyhoření. V kapitole 2.7 uvádím k tomuto tématu 

podrobnější informace. 

V tomto směru zpráva Evropské komise zmiňuje studii E. Goffmana již z roku 1968, která 

uvádí, že instituce má vliv nejen na chování a život klientů, ale velmi ovlivňuje i chování a 

přístup jejich pečovatelů.   

 

V případě zařízení, která jsou institucí zdravotnickou - jako jsou kojenecké ústavy a dětské 

domovy do tří let věku dítěte, může  podle zprávy Evropské komise  být dalším  

problémem tzv. paternalistický přístup. „Medicínsky model péče s sebou nese riziko, že 

jednotlivec bude redukován na diagnózu.“  (Evropská společenství, 2009). A to zejména 

pokud nějakou diagnózu opravdu má. Zdravotnický personál má většinou potřebu zabývat 

se „problémem“. Rodič zdravotně znevýhodněného dítěte, pokud má dostatečnou podporu 

a je sám fyzicky i psychicky v pořádku, má tendenci na dítěti vidět i jeho sebenepatrnější 

pokroky. Existuje mezi ním a dítětem vazba, ve které dítě dostává velkou zpětnou vazbu 

vždy, když se mu něco povede. V instituci není tato zpětná vazba možná z mnoha důvodů 

– čas, málo personálu...atd. Dítě se zdravotním znevýhodněním pak má minimální zpětnou 

vazbu. Nemá se jak učit. 

Podle mého názoru mohou kulturu organizace z hlediska medicínského modelu ovlivňovat 

také tyto další faktory typické pro zdravotnictví v ČR, pod které instituce pro děti do tří let 

spadají : ženský kolektiv, směnný provoz, málo personálu na směnu, nízký plat, důraz na 

výkon, další vzdělávání vyžadováno kvůli získávání kreditů, ale kurzy jsou drahé, proto je 
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pro absolvování kurzů nízká motivace, zaměstnavatel neposkytuje pracovní volno na 

vzdělávání, neprobíhají porady nebo jen v případě akutního problému, není supervize.  

 

Kultura organizace – instituce by se také dala charakterizovat strachem ze změny. Tento 

strach ze změny vyvolává určitý druh odporu. Jak uvádí i Hawkins a Shohet (2004): 

„Organizace se může stát cílem sama sobě, sebezáchova může být povýšena nad původně 

stanovený cíl činnosti – v takovém případě degeneruje, byrokratizuje se. Některé 

organizace v současnosti – zejména ty, jež poskytují služby, a to i služby sociální – 

experimentují s uvolňováním formální hierarchie (vytvářejí tzv. ploché struktury) a 

s posilováním osobní odpovědnosti zaměstnanců.“ (Matoušek, 2003, s. 136)  

Důsledkem je  i určitá forma resistence vůči změně. Vedení organizace posílí kompetence 

zaměstnanců, kteří pak transformaci vidí jako potenciální ztrátu své pozice, vlivu a cítí se 

ohroženi. 

Instituce, která stojí před transformací, je velmi často do transformace „tlačena shora“. To 

vyvolává rezistenci vůči změně, neboť se jedná o tlak na dosavadní kulturu organizace. Na 

podobný odpor může narazit supervizor, který začíná s transformující se institucí 

spolupracovat. 

 

Nebezpečí zavádění supervize pod tlakem může zapříčinit, jak uvádí Havrdová (2005) 

• pracovníci nemají informace o účelu supervize 

•  nemají zkušenost s reflexí 

•  panuje silná tenze a nedůvěra  

• supervize je formální ze strany týmu i supervizora 

• skupina nespolupracuje, nebere supervizi jako potřebnou, nevyužívá ji odpovědně 

• organizace ze supervize netěží (rozvoj pracovníků a organizace), nemá dostatek 

informací o možnostech využití supervize, zavedení supervize je plněním povinnosti 

 

Nejistota a obava může být zmírněna,  pokud  budou management a pracovníci instituce 

vzati do procesu transformace jako partneři, a supervize, či ze začátku jiná forma podpory, 

jim bude poskytnuta i jako podpora při přechodu na jiný způsob práce. 

Je nutné pracovat s odporem vůči změně. Pojmenovat jej, respektovat, vyjádřit pochopení, 

uvést  motivy a informace, z jakého důvodu se změna připravuje a k čemu má vést, ověřit 

si, zda je vše pochopeno, nechat prostor.„Pokud dokážete důvody odporu respektovat a 

odpor přesměrovat, změna nastane, aniž musíte vynaložit větší úsilí.“ (Hawkins a Shohet 

2004, s.183) 
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Podrobněji a prakticky se prací s odporem vůči změně věnuji v praktické části práce. 

 

22..66..  SSUUPPEERRVVII ZZEE  

  

 V této kapitole se nejprve věnuji vymezení supervize obecně. Dále představuji 

využití supervize v síti služeb o ohrožené děti v zahraničí na příkladu Velké Británie a 

Slovenska. V přehledu pak uvádím současné uplatnění supervize v této oblasti v 

neziskovém sektoru v České republice. V závěru shrnuji úvahy o možnostech uplatnění a 

formách  supervize v jednotlivých službách po transformaci sítě péče o ohrožené děti v 

České republice. 

 

Supervize 

Setkávám se často  ve svém okolí s tím, že slovo supervize vzbuzuje opatrnost. Většina 

(nejen) laické veřejnosti v tomto slově cítí kontrolu, dohled a hierarchický přístup.  

Jan Špitz (in EIS,Z 1995 s.12) uvádí, že význam prefixu „super“ je dvojí. V prvním 

případě se opravdu jedná o tzv.„nad“  a supervizi bychom mohli vnímat jako dohled. V 

druhém případě znamená „překračující“, „jdoucí za“ a supervizor není expertem, ale spíše 

průvodcem, který podněcuje a facilituje. 

„Supervize je odborná činnost, při níž supervizor podporuje, vede a posiluje pracovníka, 

skupiny nebo týmy v pomáhající  profesi k tomu, aby dosáhl(y) určitých organizačních, 

personálních a osobních cílů. Obecnými cíli jsou zlepšení kvality práce a podpora 

profesního růstu. Konkrétní cíle jsou ovlivněny celkovým společenským a odborným 

kontextem a požadavky organizace a jsou předmětem vyjednávání mezi supervizorem, 

zadavatelem supervize, zaměstnavatelem a pracovníky. Hlavním nástrojem supervize je 

vytvoření prostoru pro reflexi pracovní činnosti a pracovního kontextu v bezpečném 

prostředí supervizního vztahu a podpora procesu učení a změny“ (Havrdová, 2001).  

Dle Kopřivy (1999) „Supervize pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající 

v silovém poli pracovník – klient – profesionální role – instituce.“ 

V rámci supervize vzniká prostor a čas, který v pracovním procesu vzniknout nemůže. Jde 

o prostor pro reflexi. Už jenom zastavení na jednom místě, čas, vědomí blízkosti člověka – 

supervizora, který bude aktivně naslouchat, který je tu pro vás, pro skupinu, pro tým, je 

vlastně pro pracovníky v pomáhajících profesích ( a zvláště v oblasti zdravotnictví) 

zkušenost  neznámá. Při práci samotné pak může supervize pomáhat (zvláště u pracovníků 
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začínajících - vstupujících do praxe) i jako určitá jistota, toho, že co „mi nejde“ nebo „ s 

čím si nevím rady“ mám komu říct a dále s tím  pracovat. 

Supervize poskytuje pravidelný prostor, možnost lépe porozumět své práci, poskytuje 

informace a jinou perspektivu od skupiny, týmu, supervizora. Poskytuje také velmi 

důležitou zpětnou vazbu, uznání a oporu. Podporuje sdílení, učení se od jiných.V rámci 

supervize se otvírá možnost pohledu na přenos a protipřenos. Může přispět k lepšímu 

plánování a využití zdrojů, vyšší aktivitě a kvalitě práce (Hawkins a Shohet, 2004). A také 

zvyšuje profesionální kompetence v pracovních situacích (Foitová, 2003). 

V supervizi můžeme mluvit o třech hlavních funkcích supervize dle Kadushina (1976) 

„všechny tři složky jsou uplatněny v supervizi vždy, ale v různé míře“ (in Havrdová Hajný 

2008 str.48). 

 

Základní funkce supervize: (podle Havrdová, 2008) 

• řídící (administrativní)  fáze zahrnuje 

◦  stanovování cílů, priorit a hodnocení  

◦ dotýká se oblastí a podpory pracovní role, pracovních kompetencí, 

zodpovědnosti za práci, naplňování profesních předpisů a standardů, nastavení 

a ujasnění hranic, etického chování 

• vzdělávací funkce zahrnuje 

◦ reflexi vlastní práce, učení se na základě zkušenosti 

◦ podpora odborného rozvoje 

◦ uplatňování teorie v praxi při práci s klientem 

• podpůrná funkce zahrnuje 

◦ poskytuje emoční podporu, práci s emocemi a jejich zpracování 

◦  a umožňuje pracovníkům zvládat množství stresu spojené s prací 

◦  provázení, docenění hodnoty supervizanta, vnímání širšího kontextu okolností, 

◦  dávání  naděje, sebedůvěry, sdílení emocí  

 

Předmět supervize  

Zásadní pro tuto oblast je, že „Supervize musí směřovat ke zlepšení práce“  

(Havrdová, Hajný et al, 2008, s. 40). 

„P ředmětem supervize může být cokoli, co souvisí s profesionální kvalitou pomáhání v 

rámci určitého kontextu. Supervize, tak jako pomáhající proces sám, je vždy vmezeřena do 
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určitého komplexního ekosystému. Každá komponenta tohoto systému působí jak na 

pomáhající proces, tak i na proces supervize. Každá z nich se proto může a má stát podle 

potřeby předmětem reflexe“ (Havrdová in Kalina a kol., 2003, s. 134).  

Co bude předmětem supervize a v jakém kontextu je nutné předem vymezit pečlivým 

procesem kontraktování (Havrdová, Hajný et al, 2008), který je pro stranu supervizora, 

zadavatele a příjemce supervize závazný. 

 

Cíle supervize  

 Cílem je také poznat sám sebe ve svých profesních rolích, znát své dovednosti i 

nedostatky, získat „jinou optiku“ na pracovní problém, nebo na svou roli v určité profesní 

situaci. Umět přijímat i dávat konstruktivní zpětnou vazbu a pracovat ve své práci s reflexí. 

Cíle mohou být zaměřeny na komunikaci, potřeby jednotlivce, týmu či skupiny (Hawkins a 

Shohet (2004), Havrdová (2008), Koláčková in Matoušek (2003)). Cíle se v procesu 

supervize mohou měnit, ale prioritní cíl přetrvává - jak uvádí  Kadushin, (1992) „ 

Prioritním cílem supervize je profesionální rozvoj pracovníka  a rozšiřování jeho 

dovedností. Souběžně s tímto cílem má pracovníkovi supervize pomáhat řešit obtížně 

řešitelné případy a má mu pomáhat vyrovnat se s pracovním stresem.“  

(Kadushin, 1992 in Hawkins a Shohet 2004). 

 

Proces supervize    

 Proces supervize je komplexní oblast zahrnující formy, typy i druhy supervize ve 

všech jejich nuancích a obměnách. Podrobněji se mu věnuji v podkapitole Sledování 

možného uplatnění supervize v různých oblastech systému péče o ohrožené děti. 

 

Supervizní vztah 

 Je vymezen již zmíněným supervizním kontraktem. Udává, kdo a za co je v supervizi 

(z)odpovědný, kdo má jaké povinnosti, ale i práva. Dotýká se jak oblastí čistě formálních, 

tak na oblasti zaměřené právě na proces supervize na oblasti potřeb supervidovaného, 

důvěry, bezpečí, ale i etiky. V supervizním vtahu jsou také přítomny nevědomé procesy. 

Jedná se například o přenos a protipřenos a paralelní proces (Havrdová, Hajný et al., 2008).  

 

Supervize a zaměstnanci zařízení náhradní rodinné péče  
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 V rámci transformace a NAP se počítá se zaváděním supervize. Problémem je, že 

tento impuls nevychází od zaměstnanců, managmentu (vedení) instituce, ale je součástí 

strategického plánu. V praktické části se zabývám analýzou potřeb zaměstnanců 

konkrétního zařízení pro děti do 3 let, který právě vstupuje v rámci pilotního projektu  do 

začátku transformace. Na základě zmapovaných potřeb zaměstnanců této instituce v 

současnosti dále navrhuji kroky, které by během transformace mohly zaměstnance 

podpořit  v jejich reflexi a přijetí supervize. 

Kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do tří let a dětská centra patří pod  resort 

ministerstva zdravotnictví, vztahují se na ně podobné požadavky na hygienu a režim jako v 

nemocničních zařízeních. Stejně jako v nemocnici se i zde velice dbá na čistotu, výkon 

zaměstnanců a kvalitně odvedenou práci (hotová dokumentace, přebalené, čisté, nakrmené, 

spící děti). To je samozřejmě velice důležité, na druhou stranu to ovšem může způsobovat 

určitou „sterilitu“ nemocničnímu prostředí vlastní.  

Podstatnou věcí je, že drtivá většina dětí v těchto zařízeních není, na rozdíl od dětí 

v nemocnici, nemocná. Jsou to převážně děti ohrožené – odmítnuté, deprivované, někdy 

týrané, zneužívané, ale z tohoto stavu se nelze „vyléčit“ (jen) péčí o jejich základní životní 

potřeby a nastavení režimových opatření.  

 

Jsou zde totiž, v první kapitole této práce zmiňované, základní potřeby dítěte (dle 

Z.Matějček, J.Dunovský, J.Langmayer, Z.Dytrych 1963):  

• potřeba podnětové proměnlivosti (stimulace) 

• potřeba kognitivního řádu (smysluplné a srozumitelné struktury) 

• potřeba emoční vazby 

• potřeba autonomie (nezávislosti, sebenaplnění) 

• potřeba otevřené budoucnosti (možnost volby) 

• potřeba akceptovatelné vlastní minulosti 

 

Pro tuto kapitolu o supervizi je podle mého názoru velice důležité uvědomit si onu potřebu 

emoční vazby, potřebu vztahu. Zároveň se ale zaměstnancům těchto zařízení nedoporučuje 

s dětmi užší vztah navazovat právě pro „nebezpečí“ sblížení – nebezpečí vztahu. 

 

Trojúhelník „myšlení – cítění – chování“  je v supervizi systémem, který má tendenci se 

držet v rovnováze (Šípek, 2010 – poznámky z přednášky). V tomto trojúhelníku je 

obsažena také schopnost porozumění, empatie, komunikace a následně i akceptace, 

formování hranic a potřeb (Lucká, 2008), což jsou pro zdravotníky nepostradatelné 
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profesní kompetence. V trojúhelníku se, podle mého názoru, zároveň pohybuje 

supervidovaný, supervizor, klient i skupina, či tým. Myslím si, že v zájmu zachování 

kontinuity supervize je nutné začít u příběhu – tématu supervize (u případové supervize u 

příběhu klienta) a pak se  „pohybovat“ po „trojúhelníku myšlení – chování- cítění“  během 

supervize  a dotýkat se všech „úhlů“ trojúhelníku, dívat se, kde je nerovnováha, která 

témata do supervize přinesla.  

 

Pro  personál (nejen) kojeneckých ústavů, dětských domovů pro děti do tří let či dětských 

center v České republice  je podle mého názoru uvažování v těchto souvislostech prakticky 

vražedná kombinace nároků na několik oblastí: 

3. holistické vnímání dítěte (případně matky s dítětem v nouzi) ve všech jeho 

„vrstvách“ a se všemi jeho potřebami   

Tato vrstva vyžaduje individuální přístup, vytvoření individuálního plánu a jeho 

skutečného NAPLŇOVÁNÍ. 

4. poznávání svých vlastních „vrstev“ ve vztahu ke klientovi 

Tyto vrstvy mohou obsahovat i něco stinného (předsudky) v mysli pracovníka, které 

mohou a nemusí být uvědomované. Mohou zde působit i vnější nepříjemné faktory, které 

zdravotníka tlačí k cynismu a stereotypu, atd. Obecně by se dalo říci, že je to hledání 

prostoru a času pro reflexi. 

• týmovou spolupráci v rámci multidisciplinarity 

Čas a prostor pro reflexi pro obnovu participace (Bishop,1998 ), který se v zařízení obtížně 

hledá. 

• hledání a plánování podpory pro sebe sama  

To je podle mého názoru ve zdravotnictví České republiky zcela opomíjená oblast. Je zde 

především důležitý výkon (? ). 

• vnímání sebe sama jako profesionála majícího určitou prestiž  

Tuto oblast cítím pro některé  pracovníky v institucích v souvislosti s počínající 

transformací systému péče o ohrožené děti jako velmi bolestnou. Pocit zklamání, 

nedostatečnosti a obavy, co bude dál, když jsem to do teď dělal „špatně“. Nebo pocit 

vzteku, bezmoci, nedůvěry, hledání vlastní (nové) role.     

  

 Zřejmě je nutné vychovat zdravotníky už na školách k tomu, aby aktivně supervizi 

vyhledávali, aby věděli, co je jejím obsahem, co od ní mohou očekávat. A aby brali 

supervizi jako součást svého dalšího profesního růstu, a tudíž supervizi vyžadovali v 

budoucnu u svých nadřízených. 
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V organizacích,... které jsou silně hierarchicky řízené (zejména ve zdravotnictví či církvi), 

a kde dosud nemají zkušenost se supervizí, považujeme za důležité, aby proces přípravy na 

supervizi probíhal pozvolna a aby se supervizí začínali zájemci dobrovolně v rámci svého 

dalšího vzdělávání. Mnohdy se v takovém případě lze vyhnout výrazu supervize, hovoříme 

pak spíš o konzultování či doprovázení a podpoře (Havrdová, 2008,s67). 

 

Je důležité vůbec začít vést dialog, což v podmínkách těchto zařízení  může být problém. 

Jednak je problémem čas a prostor na to, dialog vést, vytíženost dána nedostatkem  

personálu, žádné nebo nepravidelné porady a často přetrvávající paternalistický přístup 

vedení a orientace na výkon. Havrdová (2008) uvádí, že překážkou dialogu  může 

být:„...strach, předvádění své moci a autority, nedůvěra, ale i rozptýlenost a rušení z okolí 

či jiné špatné podmínky pro komunikaci“ (Havrdová,Z:2008,s19). 

Často v těchto zařízeních existuje určitá forma dialogu jen při nástupní praxi, kdy nový 

pracovník má svého „vedoucího praxe“. V případě obtíží se obrací mladší kolega na 

staršího či zkušenějšího.  Jde ale většinou o jednorázovou žádost o radu, či potřebu 

rozhodnutí či řešení. 

Havrdová (2008) uvádí, že „Pokud je předmětem dialogu pracovní situace, kontext a 

postupy či vztahy pracovníka k profesi, ke klientům či spolupracovníkům, přičemž jeho 

smyslem je překročit bloky, jež brzdí tvořivost, spolupráci a kvalitní výkon, stává se takový 

dialog supervizí“ (Havrdová, 2008 s.19). 

Podle mého názoru je tedy na čase vést v těchto organizacích otevřený  dialog, který se 

nyní otvírá skrze analýzy a projekty transformace sytému péče o ohrožené děti. Je možnost 

začít hledat a vytvářet prostor pro reflexi. Toto hledání  by se dalo popsat jako otvírání 

částí známé ruské skládací panenky, kde hledaný prostor reflexe je ukrytý hluboko 

uprostřed jako „jádro“ či srdce ruské skládačky (Proctor 2000).  

 

Jedním z argumentů „proč začít“ je v současné době velmi frekventované téma kvality 

poskytované péče jak ve zdravotnických tak sociálních službách. 

 

Příprava na zavádění supervize  

 S transformací služeb pro ohrožené děti se váže mnoho změn. Jednou z nich je 

zavedení supervize do nově vzniklých respektive transformovaných služeb.  

Zavádění supervize jako takové do stávajícího stavu institucí není odůvodněné.  Pokud by 

probíhal proces transformace a zároveň proces zavádění supervize do organizace, 

znamenalo by to pro pracovníky velkou zátěž, která by se mohla nepříjemně projevit v 
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rámci negativního přístupu k transformaci. Supervize by byla nakontraktována pro subjekt, 

který se mění, transformuje se a vznikají a zanikají určité oblasti, které jsou pro kontrakt 

nosné. 

Supervize může mít podle mého názoru při transformaci důležitou roli v oblasti podpory  

sdílení, reflexe a dialogu mezi jednotlivými subjekty vznikající sítě služeb pro ohrožené 

děti. Zde uvádím několik příkladů, které dále rozpracovávám v kapitole 3.4. Navrhované 

uplatnění supervize je pro sítě služeb poskytované v rámci kraje. 

• supervizní skupiny pro pracovníky složené jak z pracovníků transformujících se 

institucí, tak s NNO, OSPOD  příslušného kraje (podpora propojování služeb v síti, 

komunikace a kontaktů) 

• supervize dílčích projektů alternativních služeb směrem do komunity v rámci 

transformující se instituce  

• nabídka individuální supervize  (zaměřené zejména seberozvojově) 

• podpora reflexe – zaměřit se na to jak zaměstnanci sami vnímají svůj potenciál,  

kde vidí své silné a slabé stránky 

• nabídka dobrovolné individuální  supervize 

• skupinová dobrovolná supervize pro pracovníky z různých služeb systému o 

ohrožené děti zaměřená případově 

• supervize koordinátorů transformace služeb v daném kraji 

• supervize  zaměřená na aspekt vzdělávací a seberozvojový  

• supervize vznikajícího týmu pro práci v komunitě (+ supervize zaměřená  na téma 

poskytování supervize(dohledu) a podpory v pěstounských rodinách) 

• supervize klíčových pracovníků 

Marková (2008 in Havrdová, Hajný, s.177-178) uvádí , že klinická supervize je definována 

takto:  

• výměna zkušeností mezi profesionály z praxe sloužící k podpoře jejich 

profesionálních dovedností 

• na praxi zaměřený profesionální vztah, v němž dochází k reflexi vlastní práce 

pomocí kvalifikovaného supervizora 

• proces umožňující profesionálům prostřednictvím druhé osoby získat nový pohled 

na vlastní klinickou práci a na vlastní reakce s touto prací spojené 
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Jak již bylo napsáno v kapitole o kultuře organizace, aby mohla supervize fungovat v 

jakékoli organizaci musí pro ni být splněny určité podmínky. Důležitou oblastí je motivace 

pracovníků, aby supervizi vyzkoušeli a přemýšleli o jejím účelu (Havrdová 2008, s.66) 

 

Supervize v systému péče o ohrožené děti  

Velká Británie (BAAF,2010) 

 Nestátní nezisková organizace BAAF (British Association for Adoption & Fostering) 

ve Velké Británii se zabývá adopcí a pěstounstvím. Sdružuje přes  370 agentur  jak 

komerčních, tak neziskových, které se zabývají náborem a přípravou pěstounů. Organizuje 

odborné školení během celého roku i v oblasti supervize a podpory jak zaměstnanců 

v NRP, tak pěstounů. Pro pěstouny jsou připravovány semináře o supervizi tak, aby je 

informovaly o různých možnostech v supervizi v oblasti seberozvoje a komunikačních 

dovedností. 

V rámci jednotlivých typů pěstounské péče je nabízena supervize jak pěstounům 

samotným, tak sociálním pracovníkům a týmům pracujícím jak s ohroženými rodinami, v 

sociálně vyloučených lokalitách, tak s rodinami pěstounů a osvojitelů. Velký důraz je 

kladen na nábor pěstounů a jejich školení, které se řídí dále uvedenými normami: 

• Národními normami pro pěstounskou péči (UK National Standards for Foster Care, 

1999) vytvořené organizací Fostering Network  

Jsou nezávazně právním doporučením. 

Supervize je v nich popsána jako proces setkávání mezi supervizorem (profesionálně 

vyškoleným pracovníkem) a pečovatelem nebo jiným odborníkem pracujícím v oblasti 

NRP. Supervize má tyto části – podpůrnou, výukovou, řídící a částečně mediační a 

„kontrolní“ - ve smyslu podpory pěstounu sociálním pracovníkem. 

Supervizi pěstounů zajišťují převážně sociální pracovníci. 

Kvalifikace pracovníků je dána celoživotním vzděláváním a supervizí. 

 

• Národními minimálními požadavky pro pěstounskou péči (National Minimum 

Standards of Foster Care, 2002) 

Jsou závazné, podléhají inspekci a jsou rozděleny do 11 oddílů obsahujících 32 standardů. 

Supervize je  v tomto dokumentu popisována v několika kontextech: 

• supervizní vedení praxe nových zaměstnanců (převážně sociálních pracovníků) 

nebo studentů 

• supervize a konzultace  supervizorů zaměstnancům 
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• povinností managerů je umožnit zaměstnancům  vzdělávání, pravidelné supervize, 

studijní volno, jasné pracovní úkoly a podmínky 

• zajistit pro pěstouny supervizi (pravidelnou a předem naplánovanou),  podporu a 

zpětnou vazbu (hodnocení), podporovat rozvoj jejich schopností 

• strategie pro práci s pěstouny obsahuje následující oblasti: 

vzdělávání a rozvoj, podporu svépomocných skupin, supervizi, podpůrné služby, 

informace  

 

Zároveň musí pěstouni dosáhnout základního vzdělání pro vychovatele. Všichni pracovníci 

v terénu včetně pěstounů se povinně účastní supervize a pravidelných programů podpory 

pracovníků. Místní úřady jsou povinny zajistit potřebnou odbornou úroveň těchto služeb. 

 

Ve Velké Británii jsou také  obvyklé tzv. případové konference, které zahrnují setkání 

nejen samotného multidisciplinárního týmu v rámci jedné organizace, ale všech 

pracovníků, kteří v síti služeb pro ohrožené dítě na konkrétním případu dítěte pracují. 

 

Z hlediska supervize to pak znamená nejen supervizi týmů, skupin či supervizi 

individuální, ale i tzv. supervizi sítí (Hawkins a Shohet, 2004 s.). 

 

Slovensko  

 Na Slovensku od roku 1993 existuje organizace „Návrat“ z Bánské Bystrice 

(www.navrat.sk, 25.4.2010). „Návrat“  prosazuje a podporuje návrat opuštěných dětí z 

dětských domovů do rodin, snaží se o oslovení široké veřejnosti a přiblížení problematiky 

ohrožených dětí. Velmi významně se angažuje v náboru a přípravě (nejen) profesionálních 

pěstounů. 

Na Slovensku mají sociální pracovníci zajištěné supervize  zaměstnavatelem. 

Návrat poskytuje sociálním pracovníkům skupinovou supervizi v rámci svépomocné 

skupiny. 

Realizuje již 10 let program  „Opri sa o mňa“ (Bánská Bystrica město rodiny, 25.4.2010), 

který sdružuje ve spolupráci NNO, úřady, dobrovolníky. Částí programu je také vzájemné 

vzdělávání a  poskytování supervize. 

V „Návratu“ také působí externisté poskytující poradenství a terapii v oblasti ohrožených 

rodin a jako supervizoři. Aplikují se také osvědčené způsoby podpory a supervize pro 

pěstounské rodiny (http://www.vzd.cz/lide). 
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„Návrat“ spolupracuje s českou neziskovou organizací Amalthea v rámci mezinárodního 

projektu Communem reddere (Učinit společným).  

 

Současná situace se supervizí v NRP a náhradní výchovné péči pro děti do 3 let v ČR 

Supervize pro pracovníky, kteří pracují s ohroženými dětmi  je v ČR realizována zatím 

převážně NNO. V Přehledu uvádím dvě NNO, které supervizi poskytují jak pro své 

pracovníky, tak dobrovolníky a případně i pěstouny. 

 

Amaltea  (www.amalthea.cz) 

Amalthea má akreditovaný dobrovolnický program, ze kterého pro dobrovolníky vyplývá 

povinná a pravidelná supervize. Koná se pravidelně jedenkrát do měsíce. Dobrovolníci 

jsou zde v programu Centra náhradní rodinné péče a v programu Sanace rodiny. 

Amaltthea nabízí také Supervize rodin, která  má funkci vzdělávací, kontrolní, podpůrnou 

a je realizována přímo v rodině zkušeným externím supervizorem. 

 

Natama (www.natama.cz) 

Organizace, která převzala standardy výše uvedeného Britského modelu a upravila je pro 

podmínky ČR. Podle standardu 28 poskytuje supervize pěstounům zaměřené na rozvoj 

jejich schopností.  Natama také poskytuje konzultace a supervize  pracovníkům pracujícím 

v NRP  v Ostravském kraji.  

 

Při fakultní Thomayerově nemocnici existuje již mnoho let dobrovolnické centrum 

Lékořice (www.lekorice.com), ze kterého docházejí dobrovolníci i do KÚ a DD v Krči. 

Supervize pak probíhá v rámci setkání dobrovolníků docházejících na všechna oddělení a 

zaměřuje se zejména na podporu a ocenění. (Lékořice, 2007) 

 

Sledování možného uplatnění supervize v různých oblastech systému péče o ohrožené 

děti 

Konkrétní informace o tom, jaké služby jsou pro ohrožené děti potřeba, nyní zjišťuje 

podrobně pilotní analýza v jednotlivých vybraných krajích. Zde se pokouším uvést na 

základě úvah nad částmi supervizního procesu  základní oblasti, ve kterých by supervize 

měla figurovat a jak postupovat – vycházím zejména ze zkušeností, které uvádějí výše 

zmiňované zahraniční zdroje a ze zjištění, která mě byla předána během přípravy na 

tazatele Analýzy péče o ohrožené děti 
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Především považuji za  nutné  zmínit eticky významná  hlediska. K nim patří v případové 

supervizi obecně dilema toho, zda mohu o konkrétním případu na supervizi mluvit, pokud 

nemám souhlas aktérů případu. V případě adoptovaných dětí jde o velmi citlivé téma. 

Další  oblastí, která bude pro supervizora z hlediska supervizního procesu  zřejmě velmi 

náročná, je téma menšin (z hlediska ekonomiky, kultury, etnika či sex. orientace), ale také 

práce s předsudky (supervizora, supervizanta, ale i klienta), ale také velmi silná emoční 

složka, která k této práci patří a ač si to možná mnoho lidí nechce přiznat, také velmi 

ovlivňuje. 

Je třeba počítat s tím, že i zde, jako v každé oblasti zavádění supervize, může supervizor  

narazit na odpor pracovníků- důležitá je tedy pečlivá příprava supervizního procesu.  

  

Nyní se znovu  vrátím k pomocným otázkám k superviznímu procesu (Havrdová, Hajný, 

2008,s.47), a budu zvažovat rámcové odpovědi na ně v této oblasti supervizí práce.  

 

Kdo supervizi provádí 

Pro pracovníky samotné je většinou vhodné mít externího supervizora, který není součástí 

týmu. V podmínkách ČR je pravděpodobné, že nastane po transformaci péče o ohrožené 

děti vysoká poptávka po supervizi v alternativních službách náhradní rodinné péče. Je 

otázkou, jak ji bude možné pokrýt. Je otázkou, kdo všechno bude brán jako supervizor – 

expert na danou oblast z jedné organizace supervidující pracovníky jiné organizace či 

služby nebo supervizor s výcvikem či vysokoškolským vzděláním v supervizi? 

Pro potřeby supervize dobrovolníků a pěstounů je v zahraničí vyškolen pro potřeby těchto 

skupin většinou určitý pracovník dané organizace. 

Můžeme také mluvit o supervizi, kterou provádějí sociální pracovníci přímo v místě 

pobytu dítěte – u rodiny pěstounů. 

 

S kým je supervize prováděna 

Záleží na konkrétních potřebách. Velmi vhodné se mi zdají supervizní skupiny, které by 

umožňovaly supervize pracovníkům z různých oborů celé sítě. Důležité zřejmě budou 

supervize terénních pracovníků v rámci týmu. Individuální supervize bude mít zcela jistě 

uplatnění u začínajících pracovníků, jako součást celoživotního vzdělávání, či jako 

podpora pěstounů, profesionálních pěstounů či instruktorek edukujících matky do péče o 

jejich miminko nebo  pracovníků, kteří pracují např. v rámci sanace rodiny s biologickou 

rodinou... Variant je mnoho.  
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O čem supervize je 

Vzhledem ke komplexnosti celé sítě služeb tak, jak je plánována a nyní analyzována, bude 

supervize zaměřená jak případově, poradentsky, tak  programově. 

 

Jak je supervize prováděna  

Každá supervize v sobě obsahuje všechny tyto složky administrativní, výukovou a 

podpůrnou. Dle Kadushina (1976)  „Všechny tři složky jsou uplatněny v supervizi vždy, ale 

v různé míře.“ (Kadushin in Havrdová, Hajný, 2008, str.48). 

Bude zřejmě záležet na zkušenosti supervizantů a zejména na dojednaném kontraktu. 

 

Kdy je supervize prováděna 

V rámci zavádění nových služeb péče o ohrožené děti a snahu o jejich propojení do 

funkční sítě, byla by podle mého názoru pro pracovníky v těchto službách výhodou 

pravidelnost supervize ve všech oblastech sítě. V rámci pěstounů je zřejmě nutné systém 

supervizí vyzkoušet a zvolit variantu, která bude účinnou. 

 

S kým by se supervizor mohl setkat ? 

• pracovníci terénní služby v sociálně vyloučených lokalitách (práce s těhotnými a 

matkami s rizikovým chováním) 

• práce sociálních pracovníků v rodinách, u matek, které využily možnost krizového 

ubytování s dítětem – sanace rodiny 

• sanace rodiny 

• OSPOD (dáno zákonem o soc.službách) 

•  pracovníci v kontaktu  s biologickou rodinou 

• pracovníci pracující v rodinách jiného etnika, či kultury 

• podpůrné rodičovské skupiny 

• pěstouni –  (NRP krátkodobá,dlouhodobá profesionální, speciální , krizová) 

• profesionální rodiče 

• pracovníci pracující v bytech pro matky s dětmi  - zácvik matek v péči o dítě, 

podpora vazby dítě matka v běžné interakci všedního dne 

• péče o opuštěné zdravotně znevýhodněné děti – s tím souvisí i tzv. respitní péče, 

která nabízí rodičům těžce zdravotně znevýhodněných dětí  

• pracovníci zajišťující nábor a výběr pěstounů 
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• pracovníci  krizových center (rodinné prostředí zajišťující péči o dítě na krátkou – 

přechodnou dobu) 

• pracovníky v rodinných buňkách (u dětí s těžkým postižením nebo v rámci 

krizového centra) 

• dobrovolníci 

• hostitelské rodiny (Klimeš, 2003) 

 

V rámci všech těchto uvedených služeb  a zdrojů, které poskytují jednotlivé (státní i 

nestátní) subjekty, je nutné hledat také možnosti jejich aktivního, funkčního propojení v 

rámci sítě. 

 Z hlediska supervize bude mít tato propojenost, podle mého názoru,  specifické požadavky 

na počet supervizorů a  bude zřejmě klást vysoké nároky na schopnost supervizora 

pracovat na úrovni sítě služeb – tzv. supervizí sítí (Hawkins and Shohet, 2004). 

 

Na závěr této kapitoly uvádím ještě malou úvahu, která vyplynula z rozhovoru s jednou 

sociální pracovnicí kojeneckého ústavu, kde jsem působila jako tazatel. 

V ČR  chybí studie o matkách, otcích a rodinách, které děti opouští. Víme celkem hodně 

informací  o dětech samotných, ale málo o jejich rodinách. Je pravdou, že společnost tuší a 

profesionálové z oblasti náhradní rodinné i výchovné péče z vlastní zkušenosti ví, že matka 

většinou buď také sama prošla institucionální výchovou nebo vyrostla v disfunkční rodině. 

Neměla odkud čerpat „dobrou praxi“ pro život. 

V rámci Rodinné terapie, která vnímá rodinu jako sociální dělohu (Chvála, Trapková 

2004), se popisuje přenášení určitého „znaku“ - či typu chování z generace na generaci. V 

tomto případě může být „znakem“ - babička, maminka i dcera odložily své dítě do 

instituce. Je to bludný kruh, ve kterém nedochází k podpoře „uzdravení“ rodiny. 

Pro pracovníky, kteří pracují s ohroženými či sociálně vyloučenými rodinami, je to výzva 

pracovat i s rodinnou historií. Zde pak je ale nutné také zajistit  kvalitní supervizi. 

 

22..77..  SSTTRRUUKK TTUURRAA  DDOOTTAAZZNNÍÍ KKŮŮ  

 V praktické části diplomové práce představuji výzkum uskutečněný pomocí 

dotazníkového šetření. Využila jsem se souhlasem vedoucí práce baterii dotazníků , kterou 

pracovníci katedry částečně vytvořili a částečně převzali se souhlasem autorů Leitera a 

Maslachové pro probíhající výzkum domovů pro seniory. (Havrdová, Šolcová, 

Hradcová,2010, Havrdová, Šafr, Hradcová, v tisku).  
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Pro účely využití dotazníku v zařízení náhradní péče jsem upravila dotazník 

Sebeposouzení v oblasti péče, který mapuje jak respondenti – pracovníci, zařízení sami 

hodnotí,  tak, aby odpovídalo reálným oblastem práce s dětmi v tomto zařízení. Pro 

vytvoření těchto oblastí jsem částečně čerpala z první kapitoly této práce, která se zabývá 

vývojem a potřebami dítěte a částečně z internetových stránek jednotlivých zařízení 

náhradní péče, kde mě zejména zajímalo na co kladou ve své prezentaci tato zařízení 

důraz. Zachovala jsem počet dvanácti oblastí, na které se dotazuji, i škálu od 1 do 5 kdy 1 

– označuje danou oblast jako velmi slabou v daném zařízení a 5 naopak výborné hodnocení 

zařízení ve vztahu ke sledované oblasti. 

V dotazníku jsem také ponechala možnost respondenta označit tři oblasti, z těchto 

dvanácti, které on považuje za nejdůležitější. 

Dále respondent odpovídal na dvě otevřené otázky : 

Čím se podle Vás může pochlubit vaše zařízení z hlediska péče o ohrožené děti? 

Myslíte si, že by byla vhodná nějaká změna v postojích, jednání či znalostech personálu, 

které by pomohly k ještě lepší péči o ohrožené děti? 

Tyto dvě otázky pomáhaly dokreslit celkový obraz o hodnocení zařízení zaměstnanci a 

rozšířit informace o hodnocení i o oblasti, která v nabídce původních dvanácti nebyla. 

Pro zpracování těchto otázek jsem využila kódování a vytvořila kategorie, se kterými jsem 

dále pracovala. 

 

Další dva dotazníky jsem již převzala se souhlasem vedoucí práce v plném znění.  

 

Dotazník vyhoření (MBI).  

Jde  o standardizovaný dotazník Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI - GS). 

Dotazník sestává z 16 otázek. 

MBI sleduje tři hlavní oblasti: 

• emoční vyčerpání, ztráta energie – pocity vyčerpání, z práce a beznadějnosti situace 

• depersonalizace – neosobní, cynický přístup k příjemci služby či péče 

• osobní naplněnost – pocity kompetence a úspěchu v práci 

Dotazník je standardizován a je využíván pro hodnocení míry vyhoření v různých 

zaměstnáních, pro klinické, poradenské i výzkumné účely. (Malash,2.5.2010) () 

 

 Jak jsem již uvedla, původním záměrem výzkumu bylo vést rozhovory s pracovníky 

jak v neziskovém sektoru, tak  v institucích pro děti do 3 let, který byl doplněn o Inventář  

syndromu vyhoření (Burn-out) (Tošner, Tošnerová 2002). Inventář se zaměřuje na 
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ohrožení pracovníka v pomáhajících profesích  v rovině rozumové, emocionální, tělesné a 

sociální. Nemá ale schopnost zachytit kontext, ve kterém se pracovník nachází, kontext 

kultury organizace a prostředí, se kterým je pracovník každodenně konfrontován. Můžeme 

hovořit o tzv. Burn-out faktorech, do kterých patří „...  všechny vnější podněty a příčiny, 

které se sčítají s ostatními vlivy, vedoucími k vyhoření.“ ) Např.: společenské, politické a 

ekonomické klima, dále fyzikální faktory pracoviště, teplota, osvětlení ,uspořádání 

pracoviště, rozvržení pracovní doby aj. (Tošner, Tošnerová, 2002, s.18).  

 Při konzultování a zvažování designu výzkumu mi byl vedoucí práce doporučen a 

poskytnut dotazník MBI – GS společně s  AWLS ( Six Areas of Worklife ), které společně 

mapují problematiku syndromu vyhoření v kontextu kultury organizace a prostředí  ( 

Havrdová, Šolcová, Hradcová, 2010, Nový, 2010, s. 37). 

Můžeme se lépe podívat tedy nejen na „faktory Burn-out“, ale také na kontext organizace, 

jak jej pracovník vnímá. V našem případě nejde o to posoudit, nakolik je toto vnímání 

účinkem či příčinou, ale chceme zkoumat stav před transformací a vnímání kontextu 

pracovníky .  

 

Dotazník AWLS (Six areas of work life ) 

Dotazník vznikl na základě spolupráce Michaela Leitera a Christin Maslachové. 

M. Leiter je psycholog zabývající se vztahy lidí v kontextu zaměstnání. Zabývá se 

výzkumnými programy, které se týkají pracovního stresu, ochrany zdraví při práci a well-

being (Leiter, 1.5.2010) 

Christina Maslach je profesorkou psychologie. Zabývá se výzkumy v oblasti zdraví z 

hlediska sociální psychologie. Jako jedna z prvních se zabývala problematikou, výzkumem 

a diagnostikou syndromu vyhoření. Je autorkou Maslach Burnout Inventory (MBI). 

Spolupracuje s Michaelem Leitrem. V současné době pracuje na testování hypotéz 

výzkumu, který je zaměřen na testování „pozitivní protiklad syndromu vyhoření“ - 

pracovní nasazení. (Maslach,  1.5.2010) 

Svou práci shrnuli do knihy Six areas of worklife: A model of the organizational context of 

the organizational context of burnout. 

 

Autoři uvádějí , že Burn-out je vážný problém, který ovlivňuje pracovníky z hlediska jejich 

hranic. Jejich výzkum prokázal, že Burn – out není jen problém jednotlivce, ale sdílené 

pracovní prostředí  s lidmi, kteří  se nacházejí v určité fázi Burn – out  a které ovlivňuje 

okolí ve smyslu zapojení do práce.   
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„Pracovní kontext je stejně tak součástí spirály vedoucí dolů jako individualita a musí být 

součástí každého řešení“ (Leiter, Maslachová in Nový 2010, s.38) 

Obraz syndromu vyhoření je klasifikován v rámci Mezinárodní klasifikace nemocí – v 10 

revizi (ICD 10) v kategorii Z 73.00 Problémy spojené s obtížemi v uspořádání 

života.Vyprahlost a Chybění relaxace a odpočinku.http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html 

 

Příznaky psychické jsou (Tošner, Tošnerová 2002) 

• na rovině kognitivní: 

ztráta nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti; nechuť, lhostejnost k práci; 

negativní postoj k sobě, k práci, k instituci, ke společnosti, k životu; únik do fantazie;  

potíže sesoustředěním, zapomínání; 

• na rovině emocionální:  

sklíčenost, pocity bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost; 

pocit nedostatku uznání; 

Příznaky tělesné jsou: 

• poruchy spánku, chuti k jídlu, náchylnost k nemocím, vegetativní obtíže (srdce, 

dýchání, zažívání); rychlá unavitelnost, vyčerpanost svalové napětí, vysoký krevní 

tlak; 

Příznaky v rovině sociální jsou:  

• ubývaní angažovanosti, snahy pomáhat problémovým klientům;omezení kontaktu 

s klienty a jejich příbuznými;omezení kontaktů s kolegy;přibývání konfliktů 

v oblasti soukromí;nedostatečná příprava k výkonu práce; 

 

 

Six Areas of Worklife definují 6 oblastí, které považují Leiter a Maslachová za nejvíce 

relevantní pro sledování vztahu lidí a jejich práce “Nesoulad mezi lidmi a jejich pracovním 

prostředím v těchto oblastech snižuje jejich energii a efektivní zapojení se do 

práce.“(Workengagement 1.5.2010) 

Uvádím zde základní přehled 6 oblastí AWLS, jak je definovali Leiter a Maslachová 

(zpracováno dle přehledu(Workengagement1.5.2010) 

 

Vytíženost – pracovní zátěž 

Míra toho jak se práce odráží do osobního života, ovlivňuje sociální oblast. Míra fyzické a 

duševní zátěže dané požadavky dané práce.  

Kontrola 
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Příležitost spolupodílet se na rozhodnutí, možnost volby přispívá lepšímu, vědomějšímu 

plnění povinností  

Ocenění 

Do této oblasti patří uznání pracovníka nejen z hlediska finanční odměny, ale také v rovině 

sociální. Jeho vlastní uspokojení s danou prací.  

"Pokud nemá pracovník dostatečné uznání za svou práci snižuje se tím jeho hodnota i 

hodnota jeho práce" (Nový, 2010,s.42) 

Ze své vlastní zkušenosti s vedením supervizí ve zdravotnictví vidím  téma ocenění velmi 

důležité a frekventované. 

Vztahy 

Kvalita sociálního kontextu, ve kterém pracuje, zahrnuje vztahy s vedením, kolegy, 

podřízenými, a příjemci služby , klienty.   

V kontextu kojeneckých ústavů, dětských center a obecně zdravotnických a sociálních 

zařízení je v oblasti vztahů velmi náročný už jen ten fakt, že jde z drtivé převahy o ženské 

kolektivy. 

 Spravedlnost 

Míra konzistence organizace ve směru spravedlivých pravidel pro všechny pracovníky, 

jejich spravedlivé  hodnocení, možnost vyjádřit se a být respektován. 

Do jaké míry jsou v organizaci konzistentní a spravedlivá pravidla pro každého,  

  Hodnoty 

Tato kategorie se věnuje souladu mezi hodnotami profese pracovníka a organizace.  Tato 

oblast zahrnuje jak poslání organizace, tak strategii řešení problémů, právní, ekonomické a 

etické principy. 

 

 Informace ze všech tří částí dotazníku mi pomohly, společně s analýzou rozhovoru s 

vedoucími pracovníky, udělat základní obraz o kultuře této organizace, kterou popisuji 

v kapitole 3.3.  
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33..  PPRRAAKK TTII CCKK ÁÁ  ČČÁÁSSTT  

 V praktické části představuji způsob jakým jsem postupovala na cestě za nalezením 

odpovědí na výzkumné otázky. 

 Nejdříve vymezuji cíl výzkumu a formuluji výzkumné otázky a hypotézy, dále specifikuji 

přípravu výzkumu, výzkumnou strategii a techniku sběru dat. Představuji výzkumný 

vzorek, jak pro část dotazníků, tak část rozhovorů, pro které specifikuji dílčí výzkumné 

otázky vzniklé operacionalizací. 

Následuje samotná analýza dat z části dotazníku v jeho jednotlivých třech částech a 

rozhovorů s vedoucími pracovníky. Dále představuji v nástinu kulturu této konkrétní 

instituce a výstupy ze SWOT analýzy vzniklé na základě získaných dat.  

Cílem praktické části je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku a na základě zjištěných 

údajů připravit návrh  možných kroků při práci s pracovníky této konkrétní instituce pro 

děti do 3 let  směrem k reflexi, dialogu, přijetí supervize a participaci na procesu 

transformace s ohledem na jejich stávající potřeby.  

 

33..11..  MM EETTOODDII KK AA  VVÝÝZZKK UUMM UU  

33..11..11..  CCííll   vvýýzzkkuummuu  

 Téma jsem si zvolila na základě jeho aktuálnosti vzhledem k počínajícím pilotním 

analýzám Národního akčního plánu (NAP), které budou sloužit jako podklad pro 

zpracování návrhu transformace služeb péče o ohrožené děti v jednotlivých vybraných 

krajích ČR. Analýzy se týkají zejména potřeb dětí. Ve své práci jsem se zaměřila na 

zmapování potřeb a hodnot pracovníků o ohrožené děti pečujících. Prvotním záměrem bylo 

v  institucích pro děti do 3 let zmapovat potřeby pracovníků obecně, ale díky malé 

návratnosti dotazníků z jiných institucí a prakticky 100% návratnosti ze zde uváděné 

instituce, jsem se rozhodla pokusit se o hlubší  pohled do kultury této instituce, pokusit se 

více pochopit potřeby a hodnoty zaměstnanců a dát je do souvislosti s názory a pohledy  

zástupců vedení instituce.  

Cílem výzkumu je zmapovat kulturu organizace konkrétního zařízení náhradní péče pro 

děti do tří let a na základě zjištěných  potřeb a hodnot zaměstnanců v kontextu názoru 

vedoucích pracovníků  připravit SWOT analýzu zaměřenou na možnosti podpory 

pracovníků  během transformačního procesu směrem k podpoře jejich  reflexe a participaci 

na procesu transformace. 
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 Kladla jsem si ze začátku podobnou otázku jako Kostečka J. (2009) ve své  práci o 

transformaci ústavů sociální péče:„Otázkou je proč se dívat na současný stav kultury 

organizace, když stojí na prahu transformace?“a jsem ve shodě s jeho odpovědí :„Podle 

mého názoru je to jeden z nejlepších okamžiků pro to, aby byly informace o kultuře organizace 

maximálně využity pro průběh transformačního postupu, tak, aby pracovníci věděli odkud kam 

směřují...“. Vizí tohoto  směřování by mělo být zajištění kontinuální změny ve formě 

alternativní služby náhradní rodinné péče pro děti do 3 let, která  jim bude zajišťovat 

naplňování  jejich potřeb a umožní jim kontinuální vývoj v bezpečném, rodinném 

prostředí.  

 

33..11..22..  VVýýzzkkuummnnéé  oottáázzkkyy  

 

Hlavní výzkumná otázka: 

Jaké stávající potřeby a hodnoty mají zaměstnanci pracující v instituci poskytující 

péči ohroženým dětem do 3let věku ? 

Otázka se váže k zmapování kultury organizace a zároveň zjištěné odpovědi budou kriticky 

zhodnoceny a případně zařazeny jako jednotlivé položky pro SWOT analýzu „Podpory 

pracovníků instituce v průběhu a po skončení transformace služeb péče pro ohrožené děti“ 

, kterou uvádím v závěru praktické části této práce. Výstupy této SWOT analýzy mohou 

být, dle mého názoru také zajímavým a podnětným  zdrojem informací pro supervizora, 

který případně začne v průběhu transformace s touto institucí spolupracovat. 

 

K hlavní otázce se váží dílčí výzkumné otázky vyplývající z teoretické části  této práce. 

Jedná se o tyto dílčí výzkumné otázky: 

• Jak hodnotí zaměstnanci stávající stav přímé práce s dětmi v jejich zařízení?  

• Je tým zaměstnanců ohrožen vyhořením? 

• Jak jsou v instituci naplňovány podmínky „učící se organizace“?  

 

Tyto dílčí otázky pak dále zpracovávám procesem operacionalizace pro potřeby 

výzkumných rozhovorů. 

 

Hypotéza1: 

Pro pracovníky jsou na prvním místě oblasti zajištění péče a bezpečí dětí v zařízení  

Hypotéza 2 
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Pokud jsou naplňovány potřeby zaměstnanců pak se shodují jejich hodnoty s hodnotami 

zařízení. 

Hypotéza 3 

V zařízení nejsou naplňovány podmínky „učící se organizace“, zaměstnanci jsou ohroženi 

vyhořením.  

33..11..33..  PPřříípprr aavvaa  pprr aakktt iicckkéé  ččáásstt ii   

 Delší dobu před samotným výběrem tématu diplomové práce  a  po dobu jeho 

„zrání“ jsem byla s problematikou transformace, náhradní rodinné péče, potřebami dětí, ale 

i potřebami zaměstnanců v resortu  zdravotnictví, kam kojenecké ústavy, dětské domovy 

pro děti do tří let  a dětská centra spadají, konfrontována. 

V následujících poznámkách uvádím jednotlivá setkání a zkušenosti, které mě před i při 

psaní práce a realizaci výzkumu ovlivňovaly. (Kurzivou je uvedeno jak daná setkání 

ovlivnila přípravu a psaní diplomové práce) 

• Dobrovolnická činnost a praxe v kojeneckém ústavu v Krči před 12 a 8 lety. 

První pohled do problematiky dětí v ústavech a zároveň první konfrontace s potřebami 

pracovníků tohoto zařízení. 

• Externí spolupráce s CHLG (nyní LUMOS)-  konzultace tvorby individuálních 

plánů pro děti s kombinovanými vadami umístěnými v ústavech sociální péče a 

návrhy výběru standardizovaných testů pro posouzení soběstačnosti klientů ústavů 

sociální péče. 

První náhled do problematiky a kroků transformace. 

•  Účast na setkání ředitelů zařízení pečujících o ohrožené děti v Pardubickém kraji, 

které bylo realizováno za účelem seznámení ředitelů s připravovanou Analýzou 

systému péče o ohrožené děti. Na tomto setkání byl představen Národní akční plán 

k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 – 

2011(NAP), Pilotní projekt Transformace systému péče o ohrožené děti a 

jednotlivé kroky analýzy systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny.  

Získání  náhledu  na transformaci systému péče o ohrožené děti. Možnost slyšet argumenty 

ředitelů zařízení, představitelů kraje, zástupců ministerstva MPSV a zástupců organizace 

LUMOS. 

• Účast na školení tazatelů Analýzy pilotního projektu transformace systému péče o 

ohrožené děti.  

Podrobný přehled jednotlivých kroků analýzy, předávání zkušeností ze zahraničí, práce ve 

skupinách na zadaných tématech. 
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• Častý kontakt s rodiči těžce zdravotně znevýhodněných dětí do tří let v rámci  mé 

profese ergoterapeuta.  

Konfrontace s jejich nejistotami, pochybnostmi, hledání podpory pro zvládnutí situace, ale 

i zvažování umístění dítěte do ústavu. 

• Spolupráce s nadací Sirius, která mi poskytla data o současné problematice 

ohrožených dětí v ČR ze své Analýzy z minulého roku. 

Získání přehledu o aktuálních potřebách ohrožených dětí, ale i ohrožených rodin v ČR.  

 

33..11..44..  VVýýzzkkuummnnáá  sstt rr aatteeggiiee    

 Typologicky je výzkum kombinovanou  metodologií kvalitativního a kvantitativního 

výzkumu.. Kombinuje dotazníkovou metodu vyjádření se k  určitému výroku pomocí 

škály, odpovědi na otevřené otázky a metodu semistrukturovaného rozhovoru. 

Otevřené otázky v dotazníku jsou důležité z hlediska možnosti lépe do problematiky 

vhlédnout, zjistit od respondentů informace, které dotvoří dimenze (Disman, 2000), 

nezahrnuté do nabídky standardizovaného dotazníku.  „Kvalitativní metody mohou pomoci 

získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují“ ( 

Strauss, A.,Corbinová, J., 1999, s.11). Jde tedy o komplexní pohled na daný výzkumný  

problém. 

33..11..55..  MM eettooddyy  ssbběěrr uu  ddaatt   

Pro účely této práce jsem původně chtěla zvolit techniku sběru dat 

semistrukturovaným rozhovorem se zástupci zařízení náhradní péče pro děti do tří let. 

Zajímal mě subjektivní názor respondentů, jejich autentické výpovědi o jejich potřebách a 

hodnotách. Narážela jsem ale na časově-prostorový problém, na problém ochoty rozhovory 

vést a tím i na problém pravděpodobné nehomogenity  a malého počtu respondentů.  Proto 

jsem po konzultaci s vedoucí práce zamýšlené rozhovory zredukovala na rozhovory jen se 

zástupci vedení zařízení  a pro získání většího a homogenějšího vzorku dat mi byl vedoucí 

práce nabídnuta k využití baterie výše popsaných dotazníků (podrobněji viz kap 2.7), která 

je přímo zaměřena na mapování potřeb pracovníků, jejich hodnot a poskytuje určitý náhled 

na kulturu organizace. Baterie zahrnuje tři části. 

Dotazník, který se zaměřuje na subjektivní hodnocení dvanácti oblastí přímé práce 

s dětmi. Tato část obsahuje také dvě otevřené otázky. Druhá část  „Maslach Burnout 

Inventory“  věnovanou problematice syndromu Burn-out  a třetí část sledující šest oblastí 

pracovního života (AWLS). Obsahuje také jednu otevřenou otázku. Součástí dotazníku 

bylo také několik otázek pro zjištění údajů o respondentech. 
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Pro vedoucí pracovníky jsem si připravila otázky pro semistrukturovaný rozhovor na 

základě operacionalizace dílčích otázek této práce a také na základě standardizovaných 

dotazníků. 

Dle Hendla (2005) “Hlavní metodu sběru dat v empirickém výzkumu tvoří naslouchání a 

vyprávění, kladení otázek lidem a získávání jejich odpovědí.“ (Hendl 2005, s.164) 

Semistrukturovaný rozhovor se „... vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a 

velkou pružností získávání informací.“ (Hendl, 2005, s.164).Výhodou je také plynulost 

rozhovoru, kterou semistrukturovaný rozhovor umožňuje. (Hendl, 2005) V tomto 

rozhovoru se předem připraví okruhy témat a formulují se cílené otázky, na které se 

budeme respondentů ptát. Nezáleží na pořadí otázek, ale na to, aby během rozhovoru 

všechny zazněly a byly zodpovězeny. 

Naopak velmi záleží na přípravě formulace otázek z hlediska jejich srozumitelnosti, 

jednoznačnosti a adekvátnosti k danému tématu rozhovoru. 

33..11..66..  KK vvaall ii ttaa  ddaatt   

V kontextu kvalitativního výzkumu je nutné pracovat s kvalitou dat, která je dána 

kvalitou měření a representativitou a je ji možno měřit validitou a reliabilitou.(Kreidl 2004 

in Nový 2010) 

Pro jednotlivé části dotazníku – baterie otázek,  jsem použila  z hlediska   měření 

reliability měření pomocí Crombachovo alfa, které posuzuje jaká je „mezi-položková 

reliabilita, neboli konzistence v odpovědích na určitou baterii otázek.“ (Kreidl 2004) . 

„Teoreticky nabývá Crombachovo alfa hodnot mezi nulou a jedničkou (respektive mezi 

nulou a k/(k-1), tedy k jedničce se může pouze limitně blížit). V literatuře je doporučovaná 

velikost Crombachova alfa nad 0,7.“ (Soukup in Nový 2010). Crombachovo alfa se 

používá při konstrukci souhrnné škály z více otázek. Ukazuje na homogenitu  - vnitřní 

soudržnost a spolehlivost zkoumaného vzorku. 

Po menším zaváhání, kdy mi Crombachovo alfa vyšlo ve velmi nízkých hodnotách, jsem 

po konzultaci s matematikem sémanticky zhodnotila formulaci jednotlivých otázek AWLS. 

Některé byly laděny v pozitivní konotaci některé v negativní. Sjednotila jsme proto 

všechny škály tak, že jsem u těch, které byly negativní otočila škálu.  Svůj postup jsem pak 

měla možnost porovnat s postupem uvedeným v diplomové práci  Nového (2010), který 

toto sjednocení použil při práci se stejným dotazníkem.Toto odpovídá i klíči  hodnocení od 

Leitera a Maslachové. 

Otočené škály jsou u otázek 1,2,3,4,12,13,18,23,24,29. 
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V rámci MBI toto otočení hodnot nemělo vliv neboť poměr otázek s pozitivní i negativní 

konotací je poměrově vyvážen pro celou baterii výroků.  

Test reliability ukázal, že části dotazníku, až na položku „Vytíženost“ (první položku testu 

AWLS), nabývají hodnot nad 0,7 a tedy by jejich výsledky byly,  při opakované aplikaci 

shodné – reliabilní.  Nejnižší hodnoty vzhledem k počtu položek nabývala baterie otázek 

pro MBI. 

tab.1 Crombachovo alfa  pro jednotlivé části dotazníku 

 

 

počet položek škála Crombachovo alfa 

Práce s dětmi  12 1-5 0,89 

MBI 16 0-6 0,71 

Vytíženost 6 1-5 0,69 

Kontrola 3 1-5 0,76 

Odměny 4 1-5 0,90 

Vztahy 5 1-5 0,70 

Spravedlnost 6 1-5 0,79 

Hodnoty 5 1-5 0,78 

33..11..77..  VVýýzzkkuummnnýý  vvzzoorr eekk  

 Výzkumný vzorek tvoří pracovníci jedné instituce pro ohrožené děti do 3 let v 

jednom z krajů České republiky, ve kterých se připravuje pilotní projekt transformace 

služeb o ohrožené děti a počítá se s provedením analýzy v podobě, která byla popsána v 

kapitole transformace.   

V této instituci bylo rozdáno 48 dotazníků, návratnost dotazníků byla 47 (98%). Tento 

vzorek representuje všechny pracovníky zařízení kromě jednoho pracovníka, který byl 

nemocný a jednoho, který dotazník neodevzdal. 

Vzorek je tvořen jak pracovníky v přímé péči 41 (87%) , tak pracovníky zajišťující provoz 

zařízení 6 (13%).V samotném zpracování dat a  analýze pracuji jen se vzorkem pracovníků 

v přímé péči, na které jsou výzkum, cíl práce, výzkumné otázky a hypotézy zaměřeny. 

Tento krok jsem důkladně zvažovala, zejména z důvodu zmenšení výzkumného vzorku, 

ale po provedení několikera pokusných zpracování části dat pro celý vzorek a vzorek 

pracovníků v přímé péči bylo zřejmé, že vzorek 41 pracovníků bude homogennější  a pro 

zpracování, vzhledem k mému záměru využít získaná data pro SWOT analýzu zaměřenou 

na podporu pracovníků v přímé péči, vhodnější. 

 



 

66 

Údaje o respondentech 

 Vzorek je složen ze 44 žen, což představuje 94% z celého souboru  a 3 mužů, kteří 

reprezentují 6% respondentů. V přímé péči je pak vzorek v tomto směru homogenní – tvoří 

jej 100% žen. 

 

Věkově  je vzorek reprezentován těmito údaji. Pracovník v kategorii 18 -25 byl 1 (2%), v 

kategorii 26 – 30  nebyl žádný pracovník, v kategorii 31 – 40 bylo  13 (28%) pracovníků, v 

kategorii 41 – 50 bylo 18 (38%) pracovníků, v kategorii 50 – 55  bylo 7 (15%)pracovníků, 

v kategorii 56 – 60 také 7 (15%) pracovníků a ve věku nad 60 let 1(2%) pracovník.   

Průměrný věk pracovníků v přímé péči byl v rozmezí 18 -25 byl 1 (2%), v kategorii 26 – 

30  nebyl žádný pracovník, v kategorii 31 – 40 bylo  12 (29%) pracovníků, v kategorii 41 – 

50 bylo 17 (42%) pracovníků, v kategorii 50 – 55  bylo 4 (10%)pracovníků, v kategorii 56 

– 60 také 6 (15%) pracovníků a ve věku nad 60 let 1(2%) pracovník.   

 

Vzdělání respondentů  bylo ve vzorku rozloženo takto  2 (4%) pracovníci ZŠ, 38 (81%) 

pracovníků SŠ a  7 (15%) pracovníků uvedlo VŠ. Rozložení vzdělání u pracovníků v přímé 

péči byl 34 (83%) pracovníků se SŠ vzděláním a 7 (17%) pracovníků VŠ. 

Délka praxe v zařízení se pohybovala od 8měsíců do 40 let. Pracovníci v přímé péči  

pracují v zařízení v průměru 10,6 roku. 

 

Během své celkové praxe změnili všichni pracovníci i pracovníci v přímé péči  zaměstnání 

v rámci oboru 1. 

Pracovní zařazení jednotlivých pracovníků bylo ve vzorku rozloženo takto:1 lékař (2%), 1 

psycholog (2%),  1 ošetřovatelka , 2 rehabilitační pracovníci (4%), 3 sociální pracovníci 

(6%),  6 pracovníků mimo přímou práci s dětmi (13%) a největší podíl ve vzorku tvořilo 

33 sester (70%). Tato kategorie sester obsahuje jak sestry na vedoucích pozicích, tak sestry 

pracující na „oddělení“ pro kojence či děti se zdravotním znevýhodněním, sestry v 

bytových buňkách rodinného typu, tak sestry výchovné a pracující jako instruktorky  

matek.   

33..11..88..  RReeaall iizzaaccee  ssbběěrr uu  ddaatt     

Dotazník 

 Hlavním nástrojem sběru dat byla baterie  dotazníků sestaven á ze čtyř částí, které 

jsem pracovně nazvala: potřeby dětí, MBI, Pracovní (AWSL), a demografická data. 
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Sběr dat jsem realizovala předáním dotazníků v tištěné podobě.  Vrchní sestra   rozdala v 

průběhu 4 dnů dotazníky všem pracovníkům, kteří se během té doby postupně střídali ve 

směnách, tj. v počtu 48 ks všem pracovníkům. Pátý den jsem měla data k dispozici od 47 

respondentů což znamenalo 98% návratnost, která byla pro mne velkým překvapením, 

neboť jsem doufala, že mi odpoví cca 50% dotázaných. Velkou roli v návratnosti také 

sehrál fakt, že ředitelka instituce informovala již týden dopředu na poradě zaměstnance o 

výzkumu, který proběhne a technickým personálem byla za tím účelem i připravena 

uzavřená schránka, kam mohli pracovníci dotazníky vhodit a byla tak zajištěna jejich 

naprostá anonymita. 

Pokud bych využila webovou aplikaci na získání dat z této, nebo jakékoli jiné instituce 

hrozilo by podle mého názoru, že z důvodu omezeného přístupu k internetu na pracovišti, 

časovému vytížení pracovníků, ale také obavy některých lidí z ovládání počítačů obecně 

(tzv. počítačová gramotnost) by se mohlo stát, že by návratnost dotazníků byla menší.  

Sběr dat proběhl na začátku května 2010. 

 

Rozhovory 

Další data byla získána pomocí vedení rozhovorů s dvěma respondenty, kteří jsou v dané 

instituci na vedoucích místech. Tyto rozhovory měly posloužit pro dokreslení celkového 

obrazu instituce i z hlediska pohledu vedení. Dotazník zjišťoval názory, postoje a potřeby 

zaměstnanců, rozhovory s vedením měly za úkol dát tato zjištění do kontextu s cíli, 

potřebami, obavami, postoji a názory vedení organizace. Vznikala tak postupně představa 

kultury tohoto zařízení popsaná  v kapitole 3.3. 

Rozhovory byly vedeny v klidném, malém pokoji  přímo v instituci. Oba rozhovory se 

konaly v podvečerních hodinách, po pracovní době respondentů, kdy nehrozilo, že by byl 

respondent odvolán k telefonu či musel řešit jiné povinnosti ve vztahu k personálu, ale 

především k dětem. 

Otázky jsem kladla podle toho, kam se respondent ve své odpovědi dostal. Dvakrát se 

stalo, že respondent v rámci jedné otázky zodpověděl tématicky i další. V tom případě 

jsem odpověď zreflektovala a zeptala se, zda by ještě k otázce chtěl něco doplnit. 

Velmi mě překvapila sdílnost a otevřenost obou respondentů a po pravdě řečeno i jejich 

odpovědi a nastavení k dané problematice. 

Na závěr jsem vždy poděkovala za poskytnutí rozhovoru a ujistila respondenta o jeho 

anonymitě, anonymitě dat a způsobu jejich zpracování. 
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Bylo pro mne zajímavé, že rozhovor, ač byl oficiálně ukončen, plynul dál.Mnohé z toho, 

co bylo řečeno „po skončení“ rozhovoru bylo velmi důležité pro dokreslení informací, 

které jsem získala „oficiálně“ 

 Rozhovory byly vedeny individuálně. S prvním respondentem trval rozhovor 35 minut, s 

druhým respondentem 30 minut. 

Údaje o respondentech: 

1. respondent, žena, věk 51 -60 let, VŠ 

2. respondent, žena, věk 41 – 50let, VŠ 

Rozhovor byl semistrukturovaný. Otázky vznikaly procesem operacionalizace dílčích 

otázek a v kontextu výroků dotazníku MBI – GS a  AWLS . 

Operacionalizace „nevysvětluje, co je zkoumaný předmět, ale dává nám návod, jak poznat 

co to je. Koncept je vyjádřen popisem operací, kterými bude měřen.“ (Šafr, 2005) 

Otázky pro semistrukturovaný rozhovor s vedením zařízení 

I. Jaký je  zaměstnancům umožňován profesní rozvoj ? 

 Otázky pro náhled do oblasti  „učící se organizace“. 

• Probíhá vzdělávání zaměstnanců ? 

• Chtějí se sami zaměstnanci vzdělávat ?  

• Máte v zařízení provozní porady ? 

• Máte v zařízení porady zaměřené případově – na děti u vás umístěné ? 

•  Když zařízení přijímá nového pracovníka, existuje systém zaškolení – má 

pracovník  svého školitele ? 

• Když má pracovník profesní problém máte někoho, za kým můžete jít ? 

• Opakují se některé profesní problémy na pracovišti ? 

 

II. Jaké mají zaměstnanci tohoto zařízení  potřeby?  

 Otázky pro náhled do oblasti vytíženosti a potřeb zaměstnanců  

• Je tým zaměstnanců motivovaný ? 

• Baví zaměstnance  práce ? 

• Jaká je podle Vás vytíženost zaměstnanců ? 

• Co je podle Vás pro zaměstnance v práci nejnáročnější ? 

• Co by zaměstnanci potřebovali změnit, aby byli spokojenější ? 
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III.  Jaké mají zaměstnanci vztahy, jaké sdílí hodnoty, jaká je atmosféra? 

 Otázky pro náhled do oblasti organizační kultury 

• Jak vnímáte vztahy v týmu ? 

• Jaká je v týmu komunikace ? 

• Jak a kdy se dozvídají zaměstnanci  o připravované změně ? 

• Přicházejí sami zaměstnanci s návrhem změny ? 

• Jaké jsou  hodnoty Vaší organizace ? 

• Máte z něčeho obavu ve vztahu k Vašemu zařízení ? 

 

IV. Jaký je vztah vedení zařízení k supervizi? 

Otázky pro náhled do oblasti supervize 

• Co to je supervize ? 

• Co od supervize očekáváte ? 

• Pokud ve vašem zařízení neprobíhá supervize přivítali by jste ji ? Proč ?  

• Myslíte si, že je supervize v rámci práce s ohroženými dětmi ?  

 

33..11..99..  EEtt iicckkéé  hhlleeddiisskkoo  vvýýzzkkuummuu      

 Jak v případě dotazníků, tak u rozhovorů, jsem se snažila neopomenout etickou 

stránku výzkumu. 

Byla jsem si vědoma, že rozdání dotazníků týkajících se kultury organizace může 

v zařízení vyvolat určitý nepokoj, stejně jako rozhovory s vedením. Schein 2004 (Schein in 

Nový 2010) uvádí, „že dotazník (zaměřený na kulturu organizace) je velmi silná intervence 

a má nepředvídatelné konsekvence na běžné procesy v organizaci.“ 

V dotaznících písemně a při rozhovorech ústně byli respondenti seznámeni s účelem 

výzkumu, s použitím získaných dat a s tím, že jsou data zcela anonymní a nebudou spojena 

s konkrétními osobami, ani jmény instituce. Zaměstnanci instituce také věděli, že 

zpracované výstupy z dotazníků bude mít jejich organizace ode mne k dispozici. 

 Řešila jsem dilema, že kontakt s jednotlivými institucemi mi byl zprostředkován 

Krajským úřadem příslušného kraje. V rámci kraje bylo jen několik institucí, které 

splňovaly kritéria péče pro děti do 3 let,  a proto by jejich identifikace byla pro kraj snadná. 

A instituce by to mohly brát jako  mechanizmus dohledu a kontroly. (což se mi jednak jako 

supervizorovi nezamlouvá a také by to mohlo nepříjemně poznamenat důvěru a spolupráci 

v rámci  Analýzy NAP). Oslovila jsem proto sama ještě další instituce mimo tento kraj, ale 

také v krajích, kde Analýza NAP probíhá či probíhat bude. Vybrala jsem tu, ze které mi 



 

70 

byla poskytnuta 98% procentní návratnost dotazníků a dva rozhovory s vedoucími 

pracovníky. 

 

 

33..22..  AANNAALL ÝÝZZAA    

 

 V následujících třech podkapitolách se zaměřuji na analýzu výsledků platných pro 

jednotlivé části dotazníku. Ve čtvrté podkapitole analyzuji semistrukturovaný rozhovor 

s vedoucími zařízení náhradní péče. Pátá podkapitola obsahuje diskuzi nad zjištěnými údaji 

a je základem pro kapitolu o kultuře organizace sledovaného zařízení náhradní péče a 

SWOT analýzy. 

 

V této části práce analyzuji data z jednotlivých částí dotazníku.  

Zpočátku jsem se zabývala možností porovnávat údaje dané individuálními 

charakteristikami, pracovat s rozčleněním na další vlastnosti (získané z údajů o 

respondentech) a získat tak třídění druhého stupně (Šafr, 2005). Vzorek je ale natolik malý, 

že by jednotlivé charakteristiky vyžadovaly slučování, aby vzorek měl dostatečný počet 

respondentů, a tím by docházelo k zobecňování údajů. 

Proto jsem od tohoto záměru nakonec upustila a data ponechávám v třídění prvního stupně. 

 

33..22..11..  DDoottaazznnííkk  zzjj iiššťťuujj ííccíí  hhooddnnoocceenníí  zzaařříízzeenníí  zzaamměěssttnnaannccii   

tab.2  Hodnocení zařízení zaměstnanci 

  Směrodatná 
odchylka 

Průměr Vážený 
součet 

1 Možnosti individuálního přístupu k dítěti 0,86 4,06 45 

2 Zajištění bezpečí dětí 0,63 4,36 29 

3 Zajištění péče – jídlo, hygiena zdravotní stav 0,39 4,87 33 

4 Vzhled pokojů a heren 0,61 4,53 0 

5 Laskavý přístup personálu k dětem 0,72 4,32 57 

6 Prevence psychické deprivace dětí 0,71 4 58 

7 Podpora rozvoje soběstačnosti dětí 0,65 4,47 6 

8 Spolupráce zdravotníků a sociálních pracovníků 0,9 3,89 0 

9 Podpora kontaktu s biologickou rodinou 0,73 4,12 4 

10 Příjemná atmosféra zařízení 0,76 4,38 8 

11 Podpora rozvoje hry 0,72 4,34 0 

12 Příprava na odchod z KÚ/DD do rodiny (pěstounů, osvojitelů) 0,57 4,62 8 
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 Pro zpracování údajů výběru a preferencí tří, pro respondenta nejdůležitějších 

oblastí, jsem pro objektivitu hodnocení použila vážený součet. Nejdůležitější položce z 

hlediska respondenta jsem přiřadila váhu 3, druhé 2 a třetí 1. Celkový vážený součet je 

součet počtu odpovědí vynásobených příslušným koeficientem. 

Při vyhodnocování dat pro potřeby SWOT analýzy jsem pak zpětně uvědomila, že 

vhodnější než výběr tří nejdůležitější oblasti by bylo přiřazení důležitosti ke všem 12ti 

oblastem. Tři oblasti redukují informace o důležitosti všech témat.  

 

 Zaměstnanci hodnotili celkově zařízení velmi vysoko. Všechny oblasti se v průměru 

pohybují od 3,89 – 4,87 což odpovídá charakteristice „dobré“ - „výborné“ provádění dané 

oblasti v rámci zařízení. 

Zaměstnanci nejlépe ohodnotili práci s dětmi v tomto  zařízení v oblasti „Zajištění péče“ ,  

ale z hlediska jejich osobního názoru na důležitost této položky ji umisťují na 4 místo.  

„P říprava na odchod z KÚ/DD do rodiny“ byla hodnocena v rámci zařízení na druhém 

místě a z hlediska osobní důležitosti ji bylo dáno až 6. místo společně s „P říjemnou 

atmosférou zařízení“. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi důležitou část transformace, 

dále s položkou pracuji ve SWOT analýze. 

Na třetím místě byla hodnocena dle průměru položka „Vzhled heren“, ale žádný pracovník 

ji neuvedl v pořadí důležitosti.  

Důležitost na žádném ze tří míst nevykazuje ani položka „Podpora rozvoje hry“ a 

„Spolupráce zdravotníků a sociálních pracovníků“.   „Spolupráce zdravotníků a sociálních 

pracovníků“ také vykazovala nejvyšší  směrodatnou odchylku a tedy nejmenší shodu mezi 

zaměstnanci. Tato položka  zároveň representuje nejnižší průměr  - je hodnocena jako 

nejslabší oblast v rámci zařízení a v rámci pořadí důležitosti ji žádný z pracovníků neuvedl.  

Zaměstnanci tedy spolupráci vnímají jako ne zcela uspokojivou, ale zároveň ne zcela 

důležitou. Vzhledem k tomu, že se tato položka dotýká multidisciplinarity, budu s ní dále 

pracovat ve SWOT analýze. 

Na prvních třech místech podle osobního hodnocení důležitosti jsou položky: „Prevence 

psychické deprivace dětí“ , „Laskavý přístup personálu k dětem“ a „Možnost 

individuálního přístupu k dítěti“.   

„Prevence psychické deprivace dětí“  zároveň vykazuje druhý nejnižší průměr z hlediska 

hodnocení zařízení , ale má poměrně vysokou směrodatnou odchylku 0,72. V rámci SWOT 

analýzy je pro mne výsledek této oblasti příležitostí. 
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„Možnost individuálního přístupu k dítěti“ vykazují třetí nejhorší průměr  a druhou 

nejvyšší směrodatnou odchylku.Názor zaměstnanců na tuto položku je nejednotný. Také 

s touto položkou dále pracuji ve SWOT analýze. 

 

 Celkově z této části dotazníku vyplývá, že položky hodnocené zaměstnanci jako 

nejdůležitější zároveň zaměstnanci nepovažují jako nejlépe naplňované v rámci zařízení. 

 Otevřenou otázku  „ Čím se podle Vás může pochlubit vaše zařízení z hlediska péče o 

ohrožené děti?“  Jsem zpracovala pomocí okódování jednotlivých odpovědí respondentů. 

Někteří odpovídali ve větách, jiní jednoslovně. Snažila jsem se vždy nalézt, co nejpřesnější 

vyjádření tak, abych nezkreslila data. Kódy jsem pak řadila do  kategorií podle jejich 

vztahu k dítěti. 

Vzniklé kategorie jsou „ rodina“, „prevence psychické deprivace“ a „péče“, „vn ější 

faktory“. V rámci každé kategorie uvádím kódy, ze kterých je kategorie složena. V závorce 

je uveden počet odpovědí, které se ke kódu vztahovaly. 

 

tab.3:  Čím se můžeme pochlubit 

rodina prevence psychické deprivace péče  vnější faktory 

pobyty matek s dětmi (9) 

 

podpora vztahu dítě a 

biologická rodina (1) 

 

práce se sociálně slabými 

rodinami(1) 

okamžitý příjem dítěte (10) 

 

pobyt dítě v rodinných  buňkách (10) 

 

individuální přístup (6) 

 

rozvoj senzomotoriky (3) 

 

komplexní přístup (2) 

 

péče psychologa pro děti (2) 

 

školka při zařízení (3) 

 

hostitelská péče (1) 

 

spolupráce týmu (1) 

zdravotní péče (5) 

 

základní péče (4) 

 

bezpečnost (1) 

příjemné prostředí 

(6) 

 

zajištění aktivit 

akcí a výletů (5) 

 

 Druhá otázka byla zaměřena na oblasti možného zlepšení poskytované péče. Zda a 

kde vidí zaměstnanci „rezervy“. 
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„Myslíte si, že by byla nějaké změna v postojích, jednání či znalostech personálu, které by 

pomohly k ještě lepší péči o ohrožené děti?“ 

Na tuto otázku 9 respondentů uvedlo, že v zařízení není co měnit, 8 respondentů se k 

otázce nevyjádřilo. 4 respondenti odpověděli ano bez další specifikace.  

Ostatní odpovědi jsem opět shrnula dle kódů do kategorií 

 

tab. 4  Možnosti změny 

vzdělávání dítě vztahy  personál 

Speciální kurzy a školení 
(pro děti se specifickými 
potřebami) (4) 
 
Možnost konzultace s 
psychologem (z hlediska 
správného přístupu k 
dětem) (2) 
 
Komunikace směrem k 
dítěti (2) 

podpora interakce matka – 
dítě (2) 
 
individuální přístup k dítěti 
(4) 

změna postoje starších 
zaměstnankyň (2) 
 
větší nasazení kolegů při práci 
(1) 
 
záleží na lidech ne všechno se 
dá měnit nařízením (1) 
 
komunikace v týmu (2) 

více personálu (2) 

 

Odpovědi jsou zkreslené počtem respondentů, kteří na otázku neodpověděli. Přesto 

považuji za důležité zjištění potřeby vzdělávání u 8 respondentů, které může obsahově 

souviset i s dalšími kategoriemi ve smyslu možnosti vzdělávání pracovníků v možnostech 

podpory interakce matka – dítě, individuálního přístupu i komunikaci jak v rámci týmu, tak 

směrem rodině dítěte. Podrobněji pracuji s tématem ve SWOT analýze. 

 

 K této části dotazníku se váže dílčí otázka a hypotéza 1: 

Otázka: 

Jak hodnotí zaměstnanci stávající stav přímé práce s dětmi v jejich zařízení? 

Zaměstnanci jsou ve shodě a jednotlivé položky hodnotí na škále mezi „dobře a výborně“. 

Dalo by se říci, že se současným stavem přímé práce s dětmi v jejich zařízení jsou 

spokojeni. 

Zvažovala jsem po tomto zjištění, zda nebyla první část dotazníku vyplněna zaměstnanci 

poněkud formálně, moje úvahy v tomto směru podpořilo i nevyplnění  a jednoslovné 

odpovědi v rámci druhé otevřené otázky. 

Hypotéza 1: 

Pro pracovníky jsou na prvním místě oblasti zajištění péče a bezpečí dětí v zařízení.  

Hypotéza se nepotvrdila,  odpovědi zaměstnanců byly  jak v oblasti důležitosti oblastí, tak 

v otevřené otázce směřovány zejména na prevenci psychické deprivace a podporu 

individuálního přístupu . Tento fakt dále zpracovávám v rámci SWOT analýzy. 
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33..22..22..  DDoottaazznnííkk    MM aassllaacchh  BBuurr nnoouutt   II nnvveennttoorr yy  ––  GGeenneerr aall   SSuurr vveeyy  

 

 Škála v dotazníku Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS) je od 0 - 

„nikdy“ do 6 - „denně“. Zaměstnanci odpovídali na 16 otázek, které v souhrnu poskytují 

obraz o riziku syndromu vyhoření.  

V tomto zařízení byla vysoká homogenita odpovědí  u otázek „Pochybuji, že má moje 

práce smysl“, „Stal jsem se cyničtějším ohledně toho, zda má práce něco přináší“ a „Má 

práce mě už tolik nebaví“. U stejných třech otázek byly  (ve stejném pořadí) nejnižší 

průměry 0,09 – 0,29 což reprezentuje odpověď „nikdy“. To předpokládá, že zaměstnanci 

jsou za jedno v tom, že je práce baví a má smysl. 

Nejnižší homogenitu (2,03) vykazovala položka „Chci jen dělat svou práci a mít klid“, 

která se v průměru blížila tvrzení „tu a tam“, ale odpovědi se nejčastěji pohybovaly v 

extrémech 1 a 5. 

Nízká homogenita odpovědí byla zaznamenán také u položky „ Problémy, které v práci 

vyvstanou umím efektivně řešit“ (1,95) a v položce „Jsem přesvědčený, že v práci efektivně 

dosahuji toho, aby se věci hýbaly“ (1,92) . 

Položky se zaměřují hodně na iniciativu respondenta či jeho schopnost jednat. Vysoká 

hodnota směrodatné odchylky může být tedy dána nejen faktory sledovanými v rámci 

údajů o respondentovi, ale také, podle mého názoru, i osobnostními předpoklady 

respondenta. 

Podobně jsou na tom položky zaměřující se na pocity úspěchu „Zdá se mi, že jsem pro naší 

organizaci skutečným přínosem“,  „Mám dojem, že jsem ve své práci dobrý“, „Mám 

velkou radost, když se mi v práci něco podaří“, „Ve své práci jsem dosáhl mnoha věcí, 

které stojí za to“.  Vykazují  vyšší průměry, které vyjadřují uspokojení a radost z práce 

pravidelně až často (jednou týdně), ale mají nižší homogenitu. 

Položky, které se týkají nedostatku energie „Jsem z práce emočně vyčerpaný“, „Na konci 

pracovního dne se cítím úplně vyždímaný“,“Cítím se unavený, když musím ráno vstávat a 

čelit dalšímu dni v práci“, „Pracovat celý den je pro mne skutečně namáhavé“ jsou v 

průměru od 0,83 – 1,54 což odpovídá odpovědi „sporadicky – pravidelně několikrát do 

měsíce při homogenitě  0,88 – 1,16. 
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tab.5: MBI - GS 

  Směrodatná 
odchylka 

Průměr 

1 Jsem z práce emočně vyčerpaný 0,86 1,54 

2 Na konci pracovního dne se cítím úplně vyždímaný 1,14 1,83 

3 Cítím se unavený, když musím ráno vstávat a čelit dalšímu dni v práci 1,16 1,32 

4 Pracovat celý den je pro mne skutečně namáhavé 0,88 0,83 

5 Problémy, které v práci vyvstanou umím efektivně řešit 1,95 3,76 

6 Co se týče práce cítím se vyhořelý 1,07 0,68 

7 Zdá se mi, že jsem pro naší organizaci skutečným přínosem 1,79 3,27 

8 Od doby, co pracuji zde mě má práce zajímá méně 1,06 0,44 

9 Má práce už mě tolik nebaví 0,63 0,29 

10 Mám dojem, že jsem ve své práci dobrý 1,73 3,85 

11 Mám velkou radost, když se mi v práci něco podaří 1,78 4,53 

12 Ve své práci jsem dosáhl mnoha věcí, které stojí za to 1,82 3,37 

13 Chci jen dělat svou práci a mít klid 2,03 1,61 

14 Pochybuji, že má moje práce smysl 0,3 0,09 

15 Stal jsem se cyničtější ohledně toho zda má práce něco přináší 0,5 0,2 

16 Jsem přesvědčený, že v práci efektivně dosahuji toho, aby se věci hýbaly 1,92 2,71 

 

V rámci druhé části dotazníku si pokládám dílčí výzkumnou otázku Je tým zaměstnanců 

ohrožen vyhořením? Základem odpovědi na tuto otázku je pozitivní zjištění, že práce 

zaměstnance baví a má pro ně  smysl. Jak o tom vypovídá vysoká homogenita odpovědí a 

nízký průměr, který má u těchto odpovědí pozitivní kontext. U dalších položek jsou 

jednotlivé průměry  z hlediska interpretace  u jednotlivých položek optimistické, ale 

směrodatné odchylky jsou u většiny položek nehomogenní. I přes malý vzorek respondentů 

jsem se pokusila o třídění druhého stupně podle jednotlivých charakteristik, ale výsledky 

ani v jedné charakteristice (vedoucí pozice, věk, vzdělání, délka praxe v zaměstnání, či 

změna zaměstnání) nedaly jasnou odpověď, která skupina zaměstnanců  by byla více 

ohrožena případným vyhořením. Zřejmě je tento fakt dán i osobnostními rysy respondentů. 

Pokud se budu držet předpokladu (který využívám ve své práci ergoterapeuta), že se 

nejprve dívám na to, co je pozitivní, zařazuji statisticky významné zjištění, že zaměstnanci 

jsou za jedno v tom, že je práce baví a má smysl, do SWOT analýzy k dalšímu zpracování. 

Jsem si, ale vědoma, že z hlediska transformace může být toto tvrzení dvousečné. Nevíme 

totiž, zda pro zaměstnance má smysl a baví je práce s dětmi jen pokud s nimi budou 

pracovat  v podmínkách tohoto zařízení, nebo jejich tvrzení je obecně platné z hlediska 

pomoci a péče o ohrožené děti a byli by ji ochotni vykonávat například i v terénu. 
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33..22..33..  DDoottaazznnííkk  AAWWLL SS  

 

 Třetí část baterie - AWLS je rozdělena na 6 skupin, ke kterým přidávám komentář, 

ke každé zvlášť. U poslední skupiny HODNOTY používám pro otázku číslo 30 opět vážený 

součet a pro odpovědi respondentů na otevřenou otázku uvádím vytvořené kategorie.  

 

Vytíženost 

 tab.6:  Vytíženost 

  Směrodatná 
odchylka  

Průměr 

1 Nemám čas na práci, kterou je potřeba udělat. 0,89 2,22 

2 Intenzivně pracuji po dlouhá časová období. 0,99 2,88 

3 Po práci přijdu domů příliš unavený/á  na to, abych dělal/a věci, které mě baví. 1,11 2,49 

4 Mám toho v práci tolik, že se nestíhám věnovat svým osobním zájmům. 0,99 2,19 

5 Mám dost času udělat v práci to, co je důležité. 0,84 3,97 

6 Když jdu po skončení práce domů, hodím práci za hlavu. 0,94 2,43 

 

 Položka „Mám dost času udělat v práci to, co je důležité“ vykazuje hodnotu blížící 

se odpovědi „Souhlasím“(3,97) a má zároveň nejvyšší homogenitu odpovědí v této baterii 

otázek. Tento názor  zaměstnanců potvrzuje i výsledek položky „Nemám čas na práci, 

kterou je potřeba udělat“ , ve kterém se naopak hodnota blíží odpovědi 

„Nesouhlasím“(2,22) při podobné homogenitě odpovědí jako v prvním případě. 

Zaměstnanci tedy mají, podle jejich názoru pro svou práci dostatek času. 

Položce  „Když jdu po skončení práce domů, hodím práci za hlavu“ přiřazovali 

zaměstnanci hodnotu blížící se v průměru odpovědi (2,43)  mezi „nesouhlasím a těžko říct“   

při homogenitě odpovědi blížící se jedné. Tato položka může být dána do souvislosti 

s emoční stránkou práce s ohroženými dětmi obecně. Příběhy, které s sebou každé dítě do 

zařízení přináší, jsou velmi náročné na zpracování pracovníkem.Oslovují v něm 

nikoli/nejen  profesionála, ale člověka. Může se objevovat smutek, bezmoc, vztek... Stejně 

tak může tato položka mluvit o mezilidských vztazích, které pracovníka „nenechají spát“. 

V souvislosti s blížící se transformací se může objevovat pocit nejistoty, obavy o práci 

samotnou. Tato položka by byla vhodným supervizním tématem. Zařazuji ji do následné 

SWOT analýzy.  

Pozitivní je, že  i  přes „nošení si práce domů“  mohou zaměstnanci dělat to, co je baví, jak  

potvrzuje položka „Po práci přijdu domů příliš unaven/á, abych dělal/a věci, které mě 

baví“, která při homogenitě blížící se jedné nabývá hodnoty (2,49), čemuž odpovídá  

„nesouhlasím a těžko říct“. 
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Zaměstnanci udávají u položky „Intenzivně pracuji po dlouhá časová období“ v průměru 

nejčastěji odpověď „těžko říct“ při odchylce 1. Zde si nejsem jistá, zda byla otázka 

respondenty pochopena jednotně. Sestry jsou zvyklé pracovat ve dvanáctihodinových 

službách. Jiní zaměstnanci mají pracovní dobu osmihodinovou, co je „dlouhé časové 

období“ není zcela jasné.   

  

 Celkově je „vytíženost“ vnímána zaměstnanci jako přiměřená. I přes hodnoty 

směrodatné odchylky nabývající hodnot kolem 1, je z hodnot patrná spokojenost v této 

položce.   

 

Kontrola 

tab.7:  Kontrola 

  Směrodatná 
odchylka  

Průměr 

7 Mám kontrolu nad tím, jak dělám svou práci. 0,73 4,44 

8 Dokážu působit na management, abych získal/a vybavení a prostor, které 
potřebuji ke své práci. 

0,95 3,15 

9 Ve své práci se těším profesionální nezávislosti/samostatnosti. 0,94 3,8 

 

 Zaměstnanci podle svého názoru mají kontrolu nad tím, jak dělají svou práci. Jejich 

odpovědi nabývají u této položky hodnot (4,44), což odpovídá „ souhlasím – naprosto 

souhlasím“. Současně v položce „ V práci se těším profesionální nezávislosti / 

samostatnosti“ se průměr blíží k odpovědi „souhlasím“ za současné směrodatné odchylce 

blížící se 0,9. 

Z hlediska působení na vedení zařízení pro získání potřeb pro svou práci se průměrná 

odpověď (3,15) blíží k „těžko říct“ za současné směrodatné odchylce blížící se k jedné.  

 

Z odpovědí vyplývá určitá jistota a spokojenost s tím jak svou práci mohu dělat. 

 

Odměny 

tab.8: Odměny 

  Směrodatná 
odchylka  

Průměr 

10 Ostatní mi dávají najevo, že si mé práce váží. 0,83 3,44 

11 Moje práce je oceňována. 0,82 3,37 

12 Mých snah si obvykle nikdo nevšímá. 1,01 2,51 

13 Nedostává se mi dostatečného uznání za všechnu mou práci. 0,97 2,51 
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Položka „Ostatní mi dávají najevo, že si mé práce váží“ má průměr (3,44) v oblasti „těžko 

říct -souhlasím“ za současné homogenity odpovědi 0,83. Položka  „Mých snah si obvykle 

nikdo nevšímá“ je hodnocena v průměru(2,51) v oblasti „nesouhlasím – těžko říct“ stejně 

jako položka „ Nedostává se mi dostatečného uznání za všechnu mou práci“. V obou 

případech při homogenitě blížící se jedné. 

V položce moje práce je oceňována nabývá hodnota průměru (3,37), který odpovídá oblasti 

„těžko říct“. 

Položky vypovídají o tom, že pracovníci  se spíše cítí být oceňováni.  

 

Vztahy 

tab.9: Vztahy 

  Směrodatná 
odchylka 

průměr 

14 Lidé u mě v práci si navzájem důvěřují, že zvládnou dané role. 0,83 3,57 

15 Jsem členem kvalitního pracovního týmu. 0,74 3,95 

16 Členové mého týmu spolu navzájem spolupracují. 0,95 4,05 

17 Členové mého pracovního týmu komunikují otevřeně. 1,03 3,5 

18 Nejsem si blízký se svými kolegy. 0,87 1,78 

 

 Položka „Členové mého pracovního týmu spolu navzájem spolupracují“ společně 

s položkou „Jsem členem kvalitního pracovního týmu“ dosáhly v průměru hodnoty, která 

representuje „souhlasím“. U druhého výroku zároveň s nejvyšší homogenitou odpovědí v 

dané baterii položek. 

V položkách „Lidé u mne v práci si navzájem důvěřují, že zvládnou dané role“ a „Členové 

mého pracovního týmu komunikují otevřeně“  je průměr odpovědí mezi „těžko říct a 

souhlasím“. Nejvyšší směrodatná odchylka je v položce otevřené komunikace blížící se 

jedné, kterou jsem ale v rámci ženského kolektivu předpokládala, vyšší za současně 

nízkého průměru. 

Položka „Nejsem si blízký/á se svými kolegy“ byla hodnocena  mezi „naprosto 

nesouhlasím a nesouhlasím“. Za současné homogenity odpovědí 0,87. 

 

 Oblast vztahů vnímají zaměstnanci pozitivně. Hodnotí ji vysoko jak v oblasti 

blízkosti, tak spolupráce a kvalit spolupracovníků. I oblast otevřené komunikace je 

vnímána jako možná a uskutečňovaná, což je v typu tohoto zařízení a již zmíněnému 100% 

ženskému kolektivu pro mne velmi překvapivé zjištění.  Dále s tématem pracuji ve SWOT 

analýze. 
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Spravedlnost 

tab.10:  Spravedlnost 

  Směrodatná 
odchylka 

Průměr 

19 Zdroje jsou v naší organizaci rozdělovány spravedlivě. 0,93 2,93 

20 Příležitosti se nabízejí výhradně podle zásluh. 0,99 2,63 

21 Když mám pochybnosti o spravedlnosti nějakého rozhodnutí, mám k 
dispozici účinné prostředky, jak se odvolat. 

1 3,05 

22 Management přistupuje ke všem zaměstnancům spravedlivě. 1,02 3,05 

23 Na rozhodování má vliv upřednostňování oblíbenců. 0,96 2,59 

24 Pro kariéru zde není podstatné, co znáte, ale koho znáte. 0,99 2,29 

 

 Ve všech položkách je homogenita blížící se jedné. Zaměstnanci v průměru 

nesouhlasí s položkou „Pro kariéru zde není podstatné, co znáte ,ale  koho znáte“. 

K upřednostňování oblíbenců se také staví spíše negativně (2,59) „nesouhlasím – těžko 

říct“.  

Otázky na spravedlnost „Zdroje jsou v naší organizaci rozdělovány spravedlivě“, 

Management přistupuje ke všem zaměstnancům spravedlivě, Když mám pochyby o 

spravedlnosti nějakého rozhodnutí mám k dispozici účinné prostředky, jak se odvolat“ 

vnímají zaměstnanci  v průměru „těžko říci“, ale za současné homogenity jedna se jedná 

spíše o dva tábory zaměstnanců, kteří souhlasí a druzí, kteří nesouhlasí. 

 Nabízení příležitostí podle zásluh vnímají zaměstnanci oblasti „nesouhlasím – těžko říci“. 

 

 V souvislosti s celou kategorií spravedlnost mě jako jedna z charakteristik, které by 

mohly situaci více ozřejmit, napadla charakteristika „oddělení“ -   třídění zaměstnanců po 

odděleních zařízení.  Ze zkušenosti práce v nemocnici vím, že konkurence mezi 

jednotlivými „stanicemi“ v rámci oddělení, či odděleními navzájem může vést k úvahám 

personálu právě i o nespravedlnosti a nadržování vedení  kolegům z jiného oddělení  

 

Hodnoty 

tab.11: Hodnoty 

  Směrodatná  
odchylka 

Průměr 

25 Moje hodnoty a hodnoty organizace jsou podobné. 0,76 3,75 

26 Cíle organizace ovlivňují mé každodenní pracovní aktivity. 0,79 3,78 

27 Cíle mé osobní kariéry jsou konzistentní s cíly stanovenými organizací. 0,76 3,65 

28 Tato organizace dbá na kvalitu. 0,58 4,4 

29 Pracovat zde znamená dělat kompromisy mezi mými hodnotami. 0,97 2,31 
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 Nejvyšší průměrná hodnota (4,4) „souhlasím – naprosto souhlasím“ při současně 

nejvyšší shodě zaměstnanců je u položky „Tato organizace dbá na kvalitu.“  

Položky „ Moje hodnoty a hodnoty organizace jsou podobné“, Cíle organizace ovlivňují 

mé každodenní pracovní aktivity“, „Cíle mé osobní kariéry jsou konzistentní  s cíly 

stanovenými organizací“ vnímají zaměstnanci  v průměru v  rozmezí „těžko říci – 

souhlasím“ za současné směrodatné odchylce 0,8. 

Položka „Pracovat zde znamená dělat kompromisy s mými hodnotami „ má průměrnou 

hodnotu blížící se k „nesouhlasím“ a i při směrodatné odchylce blížící se k jedné vypovídá 

o shodě zaměstnanců s nastavenými hodnotami a cíli zařízení. 

 

 Tuto položku je nutné zkonfrontovat s konkrétními specifickými hodnotami zařízení  

i zaměstnanců. Konzistentnost hodnotového žebříčku může být pro zařízení z hlediska 

procesu transformace příležitostí nebo hrozbou. Jde o to, zda hodnoty jsou nastaveny pro 

„pohyb dítěte směrem ven z organizace.“ 

 

Hodnoty organizace 

tab. 12: Hodnoty organizace 

 I II III Vážený součet 

A. Šťastné dítě 22 6 3 81 

B. Klid pro všechny 1 1 2 7 

C. Dobré mezilidské vztahy  1 2 4 

D. Zdravotní péče na úrovni 3 11 5 36 

E. Bezpečí dětí 2 5  16 

F. Umístění dítěte do rodiny 4 8 20 48 

G. Spokojený zřizovatel 0 0 0 0 

H. Komplexní přístup k dítěti 9 9 5 50 

 

 Hodnoty organizace a hodnoty zaměstnanců jsou na prvním místě ve shodě. Pro 

celek i jednotlivce (15 ) je důležité „Šťastné dítě“ .  

Druhý nejvyšší vážený součet je „Komplexní přístup k dítěti“ , který respondenti uvedli na 

čtvrtém místě (7). Na druhém místě z hlediska hodnot respondentů byly „Mezilidské 

vztahy“ (13), které v hodnotách organizace  byly na předposledním místě. 

Na třetím místě z hlediska hodnot organizace je „Umístění dítěte do rodiny“, což  je opět 

ve shodě v rámci pořadí  s hodnotami  zaměstnanců  (11). 

Vysoký vážený součet má také na čtvrtém místě položka „Zdravotní péče na úrovni“, 

kterou v osobních hodnotách zmínili jen 4 respondenti. 
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 Zajímavá položka  je „Spokojený zřizovatel“, který nebyl vybrán ani napsán žádným z 

respondentů. Což při výběru tří nejdůležitějších hodnot je pochopitelné. Opět by bylo 

vhodné mít k dispozici  pořadí všech výroků jako v případě prvního dotazníku.  

V kontextu připravované transformace by se dalo uvažovat i o obavě zaměstnanců, zda 

spokojený zřizovatel v současné době  neznamená zrušení zařízení. Ale to je úvahou nikoli 

interpretací dat.    

 

 Z hlediska SWOT jsou zajímavé  jak položky na prvních třech místech tak otázka 

zřizovatele.  

Uvádím zde přehled jednotlivých kategorií s příslušnými kódy. V závorce je uveden počet 

odpovědí, které se ke kódu vztahovaly. 

 

tab.13: Hodnoty zaměstnanců  

Pracovní podmínky Dítě Péče Vlastnosti profesionála 

Domácí prostředí (1) 
 
Klid (2) 
 
 
Mezilidské vztahy (13) 
 
Pohoda v práci (1) 
 
 

Individuální přístup (1) 
 
Komplexní přístup (7) 
 
Prevence psychomotorické 
deprivace (2) 
 
Šťastné a spokojené dítě (15) 
 
Umístění do rodiny (11) 

Bezpečí (6) 
 
Kvalita poskytované  
péče (3) 
 
Zdravotní péče (4) 
 
 

Důvěra (1) 
Empatie (1) 
Loajalita (2) 
Obětavost (1) 
Odbornost (1) 
Otevřenost (1) 
 
Pracovitost (1) 
Poctivost (1) 
Spolupráce (3) 
Zodpovědnost(2) 
 

 

Hypotéza 2:  

Pokud jsou naplňovány potřeby zaměstnanců pak se shodují jejich hodnoty s 

hodnotami organizace. 

Tato hypotéza se potvrdila. Zaměstnanci ve všech 6 kategoriích AWLS vykazují spíše 

spokojenost  a to zejména v položkách „Tato organizace dbá na kvalitu“ a „Mám kontrolu 

nad tím jak dělám svou práci“. 

 

33..22..44..  AAnnaallýýzzaa  rr oozzhhoovvoorrůů  

 
 V této části analýzy uvádím zpracované rozhovory vedoucích pracovníků  zařízení, 

ve kterém výzkum proběhl : citace označuji R1 – respondent 1 a R2 – respondent 2. 
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Za důležitou informaci považuji fakt, že ani jedna z respondentek neviděla dopředu 

dotazník pro zaměstnance, ani neznala okruhy a otázky, na které jsem se při rozhovoru 

dotazovala.  

Na jednotlivé otázky uvádím odpovědi respondentek s komentářem doplňujícím kontext a 

interpretací. Pro analýzu rozhovoru z hlediska možnosti porovnání dat z dotazníků jsem 

využila principy kvalitativního výzkumu z hlediska kódování a kategorií. (Strauss a 

Corbinová 1999). Protože cílové otázky vycházely částečně z otázek dílčích a částečně 

byly inspirovány oblastmi dotazníku, bylo pro mne složitější nehledat již předem známé 

kategorie. Odpovědi v rozhovorech jsem opakovaně kriticky četla a snažila se najít 

kategorie vlastní jen tomuto textu. Vznikly kategorie: učící se organizace, zodpovědnost 

vedení, empatie, prevence, věk sester, ocenění, děti, vztahy, obavy.  

Porovnání názoru zaměstnanců s vedením zpracovávám v kapitole 3.3. S kategoriemi dále 

pracuji ve SWOT analýze. 

 

A. Jaký je  zaměstnancům umožňován profesní rozvoj ? 

Otázky pro náhled do oblasti  „učící se organizace“. 

 

Probíhá vzdělávání zaměstnanců? 
 

Obě respondentky odpověděly, že ano.   

R1: „Pravidelně tady každý měsíc máme seminář na nějaké téma. Ten program se 

sestavuje na 10 měsíců v roce...jako na školní rok ...některé semináře děláme sami, na 

některé nám přijíždí externisté...“. V zařízení je připravován plán přednášek na několik 

měsíců dopředu. Pokud se vyskytne potřeba akutního tématu, je mu dána přednost. Témata 

připravuje vedení, ale zaměstnanci jej mohou ovlivnit. R1: “Sestavujeme ten plán ..., 

částečně podle návrhů sestřiček nebo i jiných pracovníků. Nejde jen o zdravotní tématiku, 

ale i o vzdělávání pro běžnej  praktickej  život děvčat“. No, kvůli kreditům také 

vyhledáváme pro sestry zajímavé kurzy. Od nemocnice nebo také od různých firem, ale to 

je většinou velmi drahé. O vzdělávání stojí hlavně mladé sestry. Zde mi respondentka 

zodpověděla sama následnou otázku. 

R2: „Podporujeme to.  Vlastní semináře se snažíme dělat tak, aby byly zaměřené na to, co 

je pro sestry důležité, co si samy chtějí doplnit. 1x za rok máme kurz první pomoci. 

 

Chtějí se sami zaměstnanci vzdělávat ?  
 

R2: „Záleží na věku sester a taky jak si potřebují doplnit kredity“. 
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V odpovědích na tyto otázky jsou přítomny určité „znaky“ zdravotnické organizace. 

Podobné systémy vzdělávání znám z vlastní zkušenosti z fakultní nemocnice. Výhodou 

v tomto zařízení je, že si zaměstnanci sami mohou téma navrhnout, či požádat o jiné v 

rámci potřeby. Druhým znakem jsou kredity a otázka, jak je získat. 

Je ale zřejmé, že vedení zařízení podporuje vzdělávání pracovníků, mnohdy jej i samo 

realizuje či zařizuje. Není zde obava z toho, že by zaměstnanec, pokud se bude vzdělávat, 

ze zařízení odešel. Vzdělávání je zde vnímáno jako jedna z možností zkvalitnění péče, jak 

je uvedeno i dál. 

 

Obě respondentky zodpověděly ve své odpovědi i otázku následující, proto je zde uvádím 

společně. 

 

Máte v zařízení provozní porady ?   
Máte v zařízení porady zaměřené případově – na děti u vás umístěné ? 
 

R1: „Porady jsou... No tak jednou za měsíc máme poradu provozní. (uvádí i přesný den a 

čas, který je poradám vyhrazen) ...Jednou za měsíc takovou jako...no „vizitu“. Jsou tam 

všichni...jako sociální pracovnice, psycholog,... sejdou se všichni a s paní primářkou se , 

probírá  každé dítě zvlášť. Všechny děti, co tu zrovna jsou.“  

R2: „1x za měsíc jsou provozní schůze, 1x se schází celý tým a probírá se každé dítě.“ 

Z rozhovoru vyplynulo, že každý týden je zároveň krátká porada vedení. Multidisciplinární 

setkání celého týmu byly pro mě překvapující o to víc, že na něm byl věnován čas 

každému z  dětí, jak na sobě nezávisle respondentky sdělily. 

 

Když zařízení přijímá nového pracovníka, existuje systém zaškolení 
 – má pracovník  svého školitele? 
 

R1: „Ano. U nového zaměstnance ze školy je zaškolení půl roku. U jiných tři měsíce.“ 

Dozvídám se také, že každý nový zaměstnanec v době, kdy je na nástupní praxi, 

zpracovává určité předem domluvené téma (většinou téma, které zařízení z nějakého 

důvodu nemá zcela zmapované – fiktivním ilustračním případem může být dítě v 

apalickém stavu). Zaměstnanec má téma zpracovat, může jej konzultovat i s paní 

primářkou a presentuje v semináři pro kolegy.  

Zajímavé bylo sdělení R1 : „ Pro sestry ze školy je toho spoustu nového. Poprvé vidí třeba 

dítě s postižením. Nebo krásné opuštěné miminko...no,.. to je ze začátku hodně tvrdý. 

Potřebujou podpořit, naučit se to.“ 
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Z pohledu supervize je toto velmi empatický vhled do role začínajícího zaměstnance. 

 

Když má pracovník profesní problém máte někoho, za kým můžete jít? 
 

R1: „Na kohokoli.“ 

R2: „Obrátit se mohou na kohokoli. Při praxi mají školitele (starší, zkušenou sestru). 

Mohou se zeptat, ale kohokoli z personálu – na věci profesní, třeba z rehabilitace, z 

psychologie...Rozdíl je v tom... Mladší sestry  se více zajímají. Jsou hodně aktivní. Jak v té 

zdravotní, tak sociální oblasti.“ 

 

Opakují se některé profesní problémy na pracovišti? 
 

R1: „Neustále dokola se řeší služby. To je nepřekonatelný problém“. Jiné problémy 

respondentka neuvedla. 

R2: „Spíše se to mění. Aktuálně se řeší vzniklá situace.... Nebo se tomu snažíme předejít 

přípravou“.   

Problém ani jedna s respondentek nevztáhla na zaměstnance. Jedna hovořila o typickém 

problému všech zdravotnických oddělení – rozdělení služeb při nízkém stavu zaměstnanců 

a druhá problémem nazvala nestandardní situaci vzhledem ke zdravotnímu či jinak 

komplikovanému stavu, se kterým se zařízení často nesetkává, a proto je potřeba se na něj 

připravit, nebo dodatečně v krátké době vyřešit (příkladem může být, že má být přijato dítě 

se specifickými potřebami, tak je domluvena pro sestry, které s ním budou kontaktu, 

návštěva příslušného oddělení nemocnice, které se problematikou zabývá, a  které sestry ve 

specifické péči edukuje).  

Zde je tedy další příklad podpory učení zaměstnanců. 

 

B. Jaké mají zaměstnanci tohoto zařízení  potřeby?  

 Otázky pro náhled do oblasti vytíženosti a potřeb zaměstnanců  

 

Je tým zaměstnanců motivovaný ? Baví zaměstnance  práce ? 
 

R1:  „Práce je určitě baví.“ 

Respondentka zmiňuje faktory, které by sestry, kdyby je práce nebavila zřejmě donutily 

odejít: málo sester, nízký plat, akce zařízení, kdy jsou zaměstnanci v zařízení i mimo 

pracovní dobu – dobrovolně, akcí se účastnit nemusí. 

 

R2: „Myslím si, že je to musí bavit, jinak by to nemohli dělat. Dělají hodně moc.“ 
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Obě odpovědi obsahují jednak odkaz na vytíženost zaměstnanců, ale také na vztahy. 

Odpovědi také obsahují ocenění zaměstnanců. 

 

Jaká je podle Vás vytíženost zaměstnanců ? 
 

R1: „Sester je nedostatek, tak je to náročné. Vytížené jsou velmi.“ 

 

R2: „Vytíženost? Obrovská!“ 

 

Co je podle Vás pro zaměstnance v práci nejnáročnější ? 
 

R1: „Být pořád v kontaktu s dětmi, ale jako v kontaktu aktivním. Stále jim odpovídat, dávat 

jim pozornost...A ještě je tam to vědomí těch jejich osudů.“ 

 

R2: „Zavádění něčeho nového. Většinou je v tom ze začátku  hodně odmítání, ale to je 

způsobeno obavami. Tak se pokoušíme vždycky dělat delší přípravu dopředu.“  

 

R2 pak dále také zmiňuje, že sestry mají velkou zodpovědnost a specifikuje náročné 

situace. 

Je v tom empatický vhled do práce zaměstnanců.  

 

Co by zaměstnanci potřebovali změnit, aby byli spokojenější ? 
 

R1: „Myslím si, že sestrám chybí zázemí, nějaký prostor pro sebe“  

 

R2: „Bylo by potřeba více personálu“ 

 

R2 pak mluví z hlediska personálu o nutnosti naplnění služeb a možnosti individuálnějšího 

přístupu k dítěti. 

 

C.  Jaké mají zaměstnanci vztahy, jaké sdílí hodnoty, jaká je atmosféra? 

 Otázky pro náhled do oblasti organizační kultury 

 

Jak vnímáte vztahy v týmu ? Jaká je v týmu komunikace ? 
 Jaké jsou vztahy a komunikace v týmu? 
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R1: Mluví o konzumní společnosti, která se trochu odráží i v týmu, ale jako klad vnímá 

pospolitost a semknutost týmu, jen je to jiné, než zná z dřívějška. 

 

R2: „No je to kolektiv žen.... Ale prakticky tu až tak nejsou takové ty žabomyší války. Je to v 

celku otevřené. Většinou se to řekne a vyřeší...“ 

 

Jak a kdy se dozvídají zaměstnanci  o připravované změně? 
 

R1: „Většinou se snažíme, aby do toho sestry byly zapojené předem.“  

 

R2: „Jak co. O všem se ví, ale dopředu. Snažíme se na změny připravit.“ 

 

Zde mě zaujal slovní obrat Snažíme se na změny připravit  ve smyslu „nás všechny“ - ne 

„snažíme se je na změny připravit“. Přišlo mi to, jako vyjádření participace vedení i 

zaměstnanců na stejných věcech. 

 

Mohou a přicházejí sami zaměstnanci s návrhem změny ? 
 Dají se ve vašem zařízení uplatňovat nové nápady a iniciativy? 

 

R1: „Pokud to jde, mluvíme o tom a snažíme se to uskutečnit....třeba píšeme granty. 

Z deseti vyjde jeden, ale snažíme se.“ 

 

R2 :“Doufám, že ano. To, ale neposoudím já.“ 

 

Jaké jsou  hodnoty Vaší organizace? 
 

R1: Chvilku přemýšlí. „Široká nabídka co nabízíme“ vyjmenovává rehabilitaci, 

psychologa, služby maminkám, zácvik maminek... 

Pak mluví o projektu, se kterým za ni přišly sociální pracovnice. Ptala se jich, jak to chtějí 

všechno stihnout, a domluvily se na tom, že to zkusí. Výsledek komentuje R1: „ Už to 

uskutečnily a je to dobré. Určitě se to bude přizpůsobovat tomu, kolik bude dětí tady, ale 

jinak je to moc dobré.“ 

 

R2: „Největší hodnotou je propouštění dětí do rodin. Aby dítě mohlo být v rodině. I děvčata 

to tak maj. Hodně to vnímají. Osudy dětí jsou pro ně těžké. 

 



 

87 

Obě odpovědi  opět zahrnují velké ocenění pracovníků.  Ztotožnění se s nimi (I děvčata to 

tak maj)  Je to určitá výpověď o vztazích a hodnotách pracoviště. 

 

Máte z něčeho obavu ve vztahu k Vašemu zařízení ? 
 

R1: „Mám obavu, že nebudou dětské sestry. Je jich čím dál tím míň. Všechny si zvyšují 

kvalifikaci a tu práci už pak nechtějí dělat.“ 

 

V odpovědi R2 zazněly obavy související s transformací. Bylo slyšet, že ta obava je silná, 

hlavně z toho důvodu, že informace jsou sporadické a podpora a možnost spolupracovat na 

procesu změny zatím nejasné. Nejednalo se o odpor, ale obavu. 

 

D. Jaký je vztah vedení zařízení k supervizi? 
 

Co to je supervize? 
 

R2: „Podpora.“ 

 

První respondentka odpověděla, že si pod tímto pojmem teď nic nepředstavuje. 

 

Pokud ve vašem zařízení neprobíhá supervize, přivítaly by jste ji ? Proč ?  
 

R1: vyslovila určité obavy z hlediska zavádění něčeho nového v současné době: „Máme 

dost  plánů a povinností z hlediska věcí souvisejících se zdravotnictvím. Nemůžeme 

zaměstnance úplně přetížit“ 

 

R2: „Supervize by nám mohla pomoci odbourávat  obavy u personálu.“ mluví o ženském 

kolektivu „Takže nejenom ty věci k jednotlivým dětem, ale taky ty mezilidské vztahy, no a 

taky nějaká podpora v tom, že jejich zaměstnání má nějakou prestiž.“ 

 

Tato odpověď mě velmi překvapila už z toho důvodu, že sama respondentka neměla se 

supervizí žádnou osobní zkušenost. Podle mého názoru velmi dobře odhadla oblasti, které 

by byly vhodné v případě klasické organizace (a ne zařízení stojícího na prahu 

transformace)  „prozkoumávat“ v rámci případové, týmové a podpůrné. 

 

 Bylo zřejmé, že vedení je se zaměstnanci úzce provázáno a zcela zapojeno do aktivit 

a dění v zařízení. Řada odpovědí na otázky u jedné z respondentek často reflektovaly i 
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související oblasti s daným tématem. To mi poskytovalo širší pohled na danou 

problematiku v souvislostech, které respondentka považovala za důležité. Několikrát 

respondentka použila při odpovědi i krátké vyprávění, které přibližovalo v konkrétních 

příkladech „život“ zařízení. Byly to pro mne cenné  informace pro mapování kultury 

organizace. Celkový dojem z obsahu rozhovorů byla vstřícnost a otevřenost vedení  k 

zaměstnancům. Bylo jasné, že vedení má přehled o každém zaměstnanci, a byla patrná i 

určitá potřeba kontroly nad tím, co se v zařízení děje, ale přiměřená roli vedoucího 

pracovníka. Z kontextu rozhovoru také vyplývalo, že se jedná hlavně – spíše než o 

kontrolu - o velkou mírou zodpovědnosti za veškeré dění v zařízení, nejen za děti, ale  i  

zaměstnance. V rozhovoru zaznělo několikrát ocenění práce zaměstnanců, vyjádření 

empatie k jejich potřebám a schopnost vyslechnout jejich a realizovat jejich názor. Celkově 

byla patrná připravenost vedení čelit obavě (nejen) zaměstnanců ze „změn, které přicházejí  

z venku“ (např. přijetí dítěte vyžadujícího specifickou péči nebo nařízení zřizovatele o 

určité změně). Připravenost spočívá v prevenci, či zajištěním informací , prostředků, tak, 

aby změna mohla být akceptována. Zařízení se změnám ale nevyhýbalo. Patrná byla 

podpora či alespoň akceptace nových nápadů přicházejících „ze vnitř“ - od zaměstnanců. 

 

V této části analýzy byla také zodpovězena další dílčí otázka: 

Jak jsou v zařízení naplňovány podmínky „učící se organizace“? 

V zařízení se konají pravidelné porady zaměřené jak na provoz, tak na potřeby dětí v rámci 

odborníků z různých profesí. 

Pro zaměstnance jsou připravovány pravidelné semináře, jejichž téma mohou ovlivnit, či o 

jiné téma požádat. Nastupující zaměstnanci zpracovávají určité téma a prezentují jej. 

Vedení zajišťuje externisty, v případě potřeby domlouvá stáže. Přijímají změny, i když s 

obavou jako výzvu (vedení organizace), které věnují hodně přípravy. Zaměstnanci 

reflektují zařízení jako zařízení, které dbá na kvalitu, lidé v týmu jsou schopni spolupráce.  

 

Hypotéza 3: 

V zařízení  nejsou naplňovány podmínky „učící se organizace“, zaměstnanci jsou 

ohroženi vyhořením.  

Tato hypotéza se nepotvrdila. V zařízení jsou naplňovány některé podmínky „učící se 

organizace“ a dle výsledků MBI nejsou zaměstnanci ohroženi vyhořením. 
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33..33..  NNÁÁSSTTII NN  KK UULL TTUURRYY  OORRGGAANNII ZZAACCEE  

  V této subkapitole shrnuji výsledky z obou analýz – z výstupů dotazníků, na který 

odpovídali všichni zaměstnanci v přímé péči, a z výstupů rozhovorů s vedením zařízení. 

Výstupy jsou zpracovány tak, aby v přehledu  vypovídaly alespoň v nástinu o kultuře 

tohoto zařízení. Jsem si vědoma, že jsem v zařízení byla krátce a musela se spolehnout na 

pravdivá sdělení vedoucích pracovníků, vyplněné dotazníky zaměstnanců a na své smysly, 

a  proto mohou být mé závěry zkreslené.   

 Udávám rozdělení jednotlivých vrstev  kultury organizace v úpravě Holeyšovského podle 

Scheina( in Holeyšovský2006),který dělí kulturu organizace na:  artefakty, sdílené hodnoty 

a skryté předpoklady.  

 

33..33..11..  AArr tteeffaakkttyy  

 Kultura této zařízení se projevila hned při počáteční komunikaci s jejím vedením. Od 

počátku se mnou bylo komunikováno velmi vstřícně a otevřeně. Otevřenost se projevila i v 

tom, že vedení mluvilo o svých obavách z mého výzkumu, ale zároveň jej neodmítlo. Byla 

to autentická reflexe jejich pocitů  a já jsem se na ni snažila citlivě reagovat tím, že jsem se 

snažila o přesné vyjádření toho proč práci píši, za jakým účelem.  

Zařízení se také, na rozdíl od některých jiných zařízení stejného typu, prezentuje na 

internetu a podává tam o sobě komplexní informace o poskytovaných službách, lze nalézt 

jména a přímé kontakty na vedoucí pracovníky. Organizační struktura je jasná, přehledná. 

Zařízení pořádá několikrát do roka akce, které zařízení otevírají veřejnosti. V rámci těchto 

akcí se udržují tradice setkávání se s bývalými zaměstnanci.  

Prostředí je velmi domácké. Jen sestřičky v bílém a oddělení kojenců mi evokovaly mé 

domovské nemocniční pracoviště. V rámci budovy jsou zbudované - mimo klasického 

oddělení pro nejmenší děti  také „buňky“ rodinného typu. Jedná se o byty, kde mají děti od 

roku do tří let (nanejvýše po třech) své pokoje. Součástí je i kuchyň, ve které se připravují 

snídaně a večeře, koupelna s pračkou. Snahou je, aby děti zažily, ač v instituci, „běžný 

provoz domácnosti“.  Zařízení poskytuje mimo „klasické“ služby pro ohrožené děti do tří 

let služby na mnoha dalších úrovních - od podpory těhotným matkám, matkám v krizi až 

po rehabilitaci dětí se zdravotním znevýhodněním, poradenství biologickým i pěstounským 

rodinám a respitní péči. Je zřejmé, že by zařízení byla schopná poskytovat tyto služby 

nejen centralizovaně, ale také terénně. O  to se začíná snažit část zaměstnanců pracující v 

sociální sféře. 
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Zařízení se presentuje cílem, co  nejkratšího pobytu v dítěte v zařízení  a  prioritou je 

umístění dítěte do rodiny. Tento přístup také vyplývá  z uvedených hodnot, které sdílí jak 

organizace, tak zaměstnanci, a které vyplynuly z 6. kategorie testu AWLS. Jsou to  

„Šťastné dítě“  a „Umístění do rodiny“. Z dotazníku také vyplynulo, že jeho zaměstnanci 

jsou přesvědčeni, že zařízení dbá na kvalitu. 

 

33..33..22..  SSddíílleennéé  hhooddnnoottyy  

 Překvapilo mě, jak odpovědi z dotazníků a odpovědí vedení „rezonovaly“. Jak z 

dotazníků pro zaměstnance, tak z odpovědí v rámci semistrukturovaného rozhovoru 

vyplynulo, že práce zaměstnance baví, že jsou motivováni ji dělat a věří, že má smysl. 

Pokud se na toto zjištění podíváme kriticky, bylo by možné také uvažovat o určité stagnaci 

zařízení v určité situaci a atmosféře, v které je „všem dobře“, ale jak jsem již popsala v 

závěru minulé kapitoly, zařízení vykazuje více znaků učící se organizace, proto 

předpokládám spíše to, že vedení a zaměstnanci mají společné cíle a hodnoty. Cíle a 

hodnoty jsou prioritně nastavené k potřebám dětí, proto by se dalo předpokládat, že toto 

sdílení bude mít i pozitivní vliv na průběh transformace.  

Vytížení  

Z hlediska vytížení si je vedení vědomo toho, že podmínky jsou složité a udává, že 

vytíženost zaměstnanců je obrovská. Paradoxně tedy vnímá vytížení hůře než samotní 

zaměstnanci, kteří v průměru uvedli, že na práci mají většinou dostatek času. 

 Kontrola 

Pracovníci podle svého názoru mají kontrolu nad tím, jak dělají svou práci a jsou v ní 

nezávislí. Z hlediska působení na vedení z odpovědí vyplynulo, že si někteří zaměstnanci o 

potřeby říci umí. 

Vedení samo uvádí, že je možné si o podporu říci komukoli, na konkrétních případech také 

bylo zřejmé, že vedení je schopné vyslechnout  a podpořit aktivity zaměstnanců.  

Odměny 

Vedení během rozhovoru opakovaně oceňovalo práci zaměstnanců (Je ale otázkou zda také 

přímo před zaměstnanci samotnými) Zaměstnanci  jsou z hlediska vnímání ocenění ne 

zcela jednotní, ale spíše se cítí být oceňováni. 

Vztahy 

Vedení reflektuje úskalí ženského kolektivu, ale neuvědomuje si, žádné větší problémy, 

které by z hlediska vztahů zařízení ovlivňovaly. Zmiňuje se o věkovém rozložení 
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zaměstnanců a jejich předpokládaným postojům ke změně. Zaměstnanci ve vztazích 

uvádějí, že jsou si s kolegy blízcí, a že se cítí být členy spolupracujícího a kvalitního týmu. 

Spravedlnost 

Z hlediska spravedlnosti  zaměstnanci spíše s výroky o nespravedlnosti nesouhlasí, ale 

odpovědi nejsou tak jednoznačné jako u jiných kategorií. V rozhovorech s vedením jsem 

zachytila informaci související se spravedlností v odpovědi R1: Neustále dokola se řeší 

služby. To je nepřekonatelný problém.“  

Hodnoty 

Z hlediska hodnot jsou zaměstnanci ve shodě s vedením,že nejvyšší hodnotou je 

propouštění dětí do rodin. většina zaměstnanců se také shodne na tom, že zařízení dbá na 

kvalitu. 

 

33..33..33..  SSkkrr yyttéé  ppřřeeddppookkllaaddyy  

 Snažila jsem se za krátkou dobu, co jsem v zařízení byla, postřehnout i tyto skryté 

předpoklady. Jedním z nich bylo vykání pracovníků ve vedoucích pozicích navzájem. 

Dále k nim patřila znalost vedení toho, jak která sestra s dětmi pracuje – v pozitivním 

kontextu a znalost všech dětí, i s tím, co mají či nemají rády. Ze strany vedení jsem také 

pociťovala velkou míru zodpovědnosti za všechno dění v zařízení. 

 

Tímto přehledem také odpovídám na hlavní výzkumnou otázku:  

Jaké stávající potřeby a hodnoty mají zaměstnanci pracující v zařízení  poskytující 

péči ohroženým dětem do 3let věku ? 

Dle vedení by zaměstnanci potřebovali „posilu“ - zejména více sester do služeb. 

Zaměstnanci ale v dotazníku uvádějí, že se z hlediska vytíženosti necítí přetíženi. Potřeby 

zaměstnanců se objevují nejvíce v kategorii spravedlnosti. Zaměstnanci relativně nejhůře 

hodnotí položku „Management přistupuje ke všem zaměstnancům spravedlivě.“ a i v 

ostatních položkách této kategorie jsou nejednotní v odpovědích.Dále zaměstnanci uvádějí 

potřebu vzdělávání zaměřeného na děti se specifickými potřebami ,  podpora interakce 

matka – dítě, individuální přístupu k dítěti a komunikace jak v rámci týmu, tak směrem 

rodině dítěte. Z hlediska hodnot dávají zaměstnanci větší důraz na mezilidské vztahy. Ale 

jinak jsou ve shodě s hodnotami organizace i vedení, na prvním místě je pro ně „šťastné 

dítě“a umístění dítěte do rodiny. 
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Zajímavým zjištěním pro mne bylo, že zástupce vedení se zmiňuje o obavě z toho, že má 

práce v zařízení náhradní péče pro děti do 3let u veřejnosti nízký „kredit“. Zaměstnanci 

však sami sebe v dotazníku hodnotí jako samostatné, nezávislé profesionály. 

 

33..44..  SSWWOOTT  

 

 Na závěr této práce shrnuji všechny získané relevantní údaje do SWOT analýzy a 

uvádím jednotlivé záměry i s návrhem dosažení cílů. 

SWOT se týká : „Podpory pracovníků zařízení pro děti do tří let v průběhu  transformace 

služeb péče pro ohrožené děti“ 

 

V tabulce nejprve uvádím data, která jsou získaná z analýzy výzkumu – tedy přímo od 

zaměstnanců a vedení zařízení. Údaje doplňuji o informace z teoretické části, vlastní 

postřehy z návštěvy zařízení.. 
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tab. 14: SWOT analýza  

Silné stránky Slabé stránky 

• přítomné znaky učící se organizace 

• pravidelné porady 

• pracovníci si věří 

• zařízení se nevyhýbá změnám přicházejícím z 

venku, ale aktivně se na změny připravuje 

• podpora otevřené komunikace 

• možnost okamžitého příjmu dítěte  

• pracoviště samo vyvíjí kroky směrem k 

individuální péči a podpoře rodiny 

• profesionální jistota zaměstnanců 

• nedostatek informací o NAP 

• zdravotnické zařízení – je zde převážně 

zdravotnický personál 

• žádná zkušenost se supervizí 

• do transformace půjdou „v první vlně“ - co 

mohou čekat ? 

• zaměstnanci vnímají rozdílně položku 

spravedlnost v testu  AWLS 

• zaměstnanci hodnotí ve svém zařízení hůře 

spolupráci sociálních pracovníků a 

zdravotnického personálu 

• starší personál (personál v před důchodovém 

věku) – nechuť ke změně 

Příležitosti Hrozby 

• aktivní přístup vedení  

• prosazování individuálního přístupu k dítěti 

• zkušenosti s rodinnými buňkami 

• nevyhořelý, spokojený personál 

• mladé sestry se zájmem o vzdělání 

• zkušenosti s prací v multidisciplinárním týmu 

• snaha o uplatnění nových nápadů a akceptace 

vedení zařízení  „něco zkusit jinak“ 

• aktivní zájem některých zaměstnanců o to, co 

se děje 

• pracovníci sami sebe  vnímají jako 

profesionálně nezávislé a samostatné 

• v zařízení se klade důraz na kvalitu 

poskytované služby 

• hodnota všech je umístění dítěte do rodiny 

• většina pracovníků nevidí zdravotní péči jako 

jednu z priorit v tomto zařízení 

• otevřenost zařízení komunitě 

• část vedení ví, co je supervize a má konkrétní 

představu v jakých oblastech ji uplatňovat 

• šířící se mýty o transformaci  

• šíření mýtů o transformaci do komunity 

• nedostatek informací pro  personál 

• obrana proti změně 

• strach ze ztráty zaměstnání 

• možná ztráta sebehodnocení 

• pocity křivdy a frustrace 

• zařízení nepociťuje podporu zřizovatele 
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 tab. 15:  Záměry 

Záměr Cíle záměru Jak cílů dosáhnout 

1. INFORMACE O 

TRANSFORMACI  

 

 

 

1.1 
Zlepšení komunikace s krajským 
úřadem 
1.2 
Včasné a úplné informace pro 
všechny zaměstnance 
1.3 
Vytipování největších obav a 
kolujících mýtů 
1.4 
Možnost podílet se na plánování 
transformace – připomínkování, 
návrhy 
1.5 
Snížení úzkosti zaměstnanců, 
získání náhledu na situaci 

• aktivní a otevřená komunikace s krajem  - 

důležitý je způsob efektivního předávání 

informací o připravovaných krocích  

• požadavek na informační portál s FAQ 

• předávání informací zaměstnancům 

(zamezit šíření mýtů)  

• přednáška o transformaci, diskuze  

• příklady ze zahraničí – vysvětlení 

jednotlivých kroků na konkrétním 

příkladě  

• facilitační techniky (brainstorming, 

grupování, focus group...) v rámci porad , 

anonymní dotazníky zaměřující se na 

obavy nebo naopak očekávané příležitosti 

• SWOT 

2. VZDĚLÁVÁNÍ  2.1 
uplatnění pracovníka v 
transformované službě 
2.3 
zvýšení profesní nezávislosti a 
samostatnosti 
2.4 
rekvalifikace 
2.5 
vzdělávání vedoucích pracovníků 
2.6 
využití potencionálu a vědomostí 
pracovníků  směrem ke komunitním 
službám 
2.7 
vznik „dobré praxe“ pro další 
zařízení 
 
 

• plán osobního rozvoje pracovníka 

(rozvíjení klíčových kompetencí) 

• SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ (vytvo ření 

nabídky vzdělávání dle zjištěných potřeb 

vytvoření alternativních služeb v daném 

kraji):kurzy, semináře, konference, 

worshopy 

• učení se pomocí problem – solving 

(tato metoda rozvíjí všechny klíčové 

kompetence) 

• využití videotréninku interakcí 

• kontakt s organizacemi zabývajícími se 

problematikou zdravotně znevýhodněných 

dětí za účelem předávání zkušeností 

poradenské práce v rodině (př. Raná péče, 

Apla, SAAK)  

• vzdělávání týmu a podpora týmové práce 

v komunitě 

• základy terénní práce 

•  základy práce s rodinou 

• předávání zkušeností mezi 

transformujícími se zařízeními, NNO, 

zahraničím 

• stáže v místech „dobré praxe“ 
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• možnost stáží v zahraničí 

• komunikace o transformaci s komunitou – 

veřejností 

• vzdělávání pracovníků v supervizi 

(dohledu (?)) a podpoře, kterou mají 

poskytovat v pěstounských  rodinách 

4. PODPORA 4.1 
 motivace zaměstnanců 
4.2 
supervize 
 
 

• podpora reflexe – zaměřit se na to jak 

zaměstnanci sami vnímají svůj potenciál. 

Kde vidí své silné a slabé stránky 

• nabídka dobrovolné individuální  

supervize 

• skupinová dobrovolná supervize pro 

pracovníky z různých služeb systému o 

ohrožené děti zaměřená případově 

• supervize dílčích projektů směřujících 

směrem do komunity 

• supervize koordinátorů transformace 

služeb v daném kraji 

• supervize  zaměřená na aspekt vzdělávací 

a seberozvojový  

• supervize vznikajícího týmu pro práci v 

komunitě (+ supervize zaměřená  na téma 

poskytování supervize(dohledu) a 

podpory v pěstounských rodinách) 

• semináře a workshopy 

• (hraní rolí, kreativní techniky, 

sebezkušenost...) 

• skupiny složené z různých profesních 

odborností – problem solving 

• nezapomínat na hierarchii potřeb 

zaměstnanců (Abraham H.Maslow) 

5.  

PRÁCE  

S DÍTĚTEM  

A RODINOU  

5.1 
individuální péče 
5.2 
rozvíjení služeb směrem k rodině 
v komunitě (biologické, pěstounské ) 
5.3 
vytvoření konceptu pro individuální 
péči s dětmi se zdravotním 
znevýhodněním 
5.4 
klíčový pracovník pro dítě a rodinu 
(koordinátor péče) 

• postupné snížení počtu dětí v zařízení za 

současného nárůstu častější práce 

pracovníků v terénu - komunitě 

• práce v rodině a s rodinou  

• pokračování v terénní podpoře  rodin i po 

převzetí dítěte domů 

• důraz na edukaci rodičů 

• vypracování individuálních plánů pro děti 

se zdravotním znevýhodněním 

• zvážení možností, kdo může být klíčový 
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pracovník, jaké má mít vzdělání, 

kompetence, pravomoce + následné kroky 

k proškolení, předání informací dalším 

složkám sítě 

 

I když jsem si vědoma, že v realitě se navzájem budou jednotlivé záměry a jejich cíle 

uvedené v rámci SWOT analýzy vzájemně ovlivňovat a prolínat, pokusím se pro potřeby 

této práce na  dalších řádcích o podrobnější popis jednotlivých záměrů.  Pro zasazení celé 

problematiky do určitého rámce uvádím nejprve obecné předpoklady, které považuji za 

důležité při procesu podpory a vzdělávání zaměstnanců. Vycházím jednak z poznatků 

získaných při studiu supervize, dále z myšlenek Belze a Siegrista (2001) orientovaných na 

rozvoj klíčových kompetencí a také z vlastních zkušeností s výukou studentů a vedení 

jejich praxí. 

 

 Všechny dílčí cíle SWOT analýzy můžeme mimo výše uvedeného rozdělení dle 

záměru rozdělit na  krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé podle toho, kdy se v rámci 

transformace začnou uplatňovat. Problematika toho „kdy“ a „co“ uplatnit bude podrobněji 

vycházet z výsledků Analýzy systému péče o ohrožené děti, které se nyní v pilotním 

projektu realizují v několika krajích ČR a budou k dispozici v červenci tohoto roku. Níže 

uvedený návrh proto s časovým hlediskem pracuje jen z hlediska návaznosti jednotlivých 

kroků. 

Z výsledků Analýzy systému péče pro ohrožené děti v jednotlivých krajích bude patrné, 

kterých služeb se v kraji nedostává. Na základě tohoto zjištění by podle mého názoru mohl 

každý kraj navrhnout „systém vzdělávání a podpory“, ve kterém by byla nabídka 

vzdělávání, supervize a dalších potřeb strukturovaná tak, aby se stávající zaměstnanci 

mohli v průběhu transformace vzdělávat cíleně pro určitý typ služby. 

 

Informace o transformaci 

Z hlediska informovanosti je důležité, kdo a jak má být o čem informován. Transformace 

samotná je opředena mnohými mýty, které samotný proces velmi komplikují, proto je 

nutné předcházet případným fámám jak mezi zaměstnanci, tak například skrze média v 

komunitě. 

Kdo má být informován o transformaci : 

vedení zařízení, zaměstnanci, biologičtí rodiče, pěstouni,  komunita, orgány státní správy a 

samosprávy a ostatní relevantní služby v kraji, které by měly vytvořit síť. 

Formy poskytování informace:  
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zápisy z jednání (pro vedení a zaměstnance), web (pro veřejnost - komunitu), letáky (pro 

komunitu, rodiče), média, která jsou, ale mnohdy právě distributorem mýtu. 

Je možné pracovat s příklady ze zahraničí – vysvětlovat jednotlivé kroky na konkrétním 

příkladě transformovaných či transformujících se zařízení. Podle mého názoru je také 

nutné mluvit o negativech či problémech, které při těchto procesech nastaly (jinak sdělení 

nemůže být věrohodné a odpor vůči změně může přetrvávat). Vhodné by bylo v rámci 

krajů zřídit internetový portál s FAQ.  

V rámci pilotních projektů by bylo, podle mého názoru, vhodné mluvit se zaměstnanci o 

jejich obavách (facilitační metody) tak, aby bylo v dalších krajích možné s těmito obavami 

účelně pracovat. 

   

Vzdělávání 

Při práci se zaměstnanci, zajištění podpory a vzdělávání můžeme vycházet z tvrzení, že  

„ Čím přiléhavější jsou cíle učení orientovány na potřeby účastníků, tím je učení 

úspěšnější.“ (Belz H.,Siegrist M. 2001, s.75)  a dále dodávají  „...a zvyšuje motivaci 

jednotlivce k vlastní aktivitě.“ (Belz H.,Siegrist M. 2001, s.82). 

Nutné je proto znát stávající stav potřeb zaměstnanců a po uskutečnění dílčích 

vzdělávacích programů, supervize či jiné formy podpory požádat zaměstnance o zpětnou 

vazbu (evaluaci) pro ověření toho, zda tato forma byla vhodná, naplňovala potřeby 

zaměstnanců a zároveň transformačního procesu.  Na základě těchto zjištění je pak, podle 

mého názoru,  možné upravit tyto programy v krajích, kde bude transformace probíhat 

později. Jednotlivé položky, které jsem uvedla ve SWOT analýze, je možné dále 

propracovat na dílčí cíle a využít „stupňování“ – postupného zvyšování nároků na 

naplňování či komplexnost dané činnosti , dovednosti, služby či přístupu. 

 

V rámci navrhování kurzů, workshopů, seminářů je nutné pečlivě zvažovat výběr témat, 

typ aktivity, který bude pro práci s pracovníky zvolen (media a metody). Dále cíl, časový 

plán, důvod, proč se toto se zaměstnanci dělá, a jaký, a na co, to má mít vliv. 

Je důležité rozmyslet si, s jak velkou skupinou budeme pracovat, neboť velikost skupiny  

má vliv na efektivitu skupiny a naladění (Belz H.,Siegrist M. 2001). Jde také o to, kteří 

pracovníci se mají (mohou) setkání účastnit. Jde o to zaměstnance motivovat, nikoli zahltit. 

 

V rámci metody „problem – solving“ ( který ve SWOT analýze zmiňuji) je možné pracovat 

se zaměstnanci na rozvoji více jejich klíčových kompetencí najednou. Tyto kompetence, 
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jsou podle mého názoru velmi důležité pro jejich budoucí práci v rámci transformované 

služby.  

 Jedná se o tyto klíčové kompetence: ( Belz H.,Siegrist M. 2001) 

• komunikativnost a kooperativnost 

• schopnost řešit problémy a tvořivost 

• samostatnost a výkonnost 

• odpovědnost 

• schopnost uvažovat a učit se  

• schopnost zdůvodňovat a hodnotit 

 

„Z hlediska struktury je můžeme rozdělit na sociální kompetence, kompetence vztahu k 

vlastní osobě a kompetence v oblasti metod.“ ( Belz H.,Siegrist M. 2001, s.167) 

Tyto kompetence považuji za důležité zejména z toho důvodu, že v rámci instituce nebyly 

po zaměstnancích požadovány ani rozvíjeny a pokud se objevily, byly spíše, z důvodu 

hierarchického systému zdravotnictví, vnímány spíše negativně.  

 

Což ovšem není případ  zařízení, ve kterém jsem prováděla výzkum. V tomto zařízení byla 

rozvinutá schopnost týmové práce  (příklad sociální kompetence), pracovníci na otázku 

vytíženosti odpovídali, že mají na práci dostatek času, mají z práce radost (příklad 

kompetence vztahu k vlastní osobě), někteří zaměstnanci sami přicházejí s návrhy, co dělat 

jinak – aktivity směrem do komunity (kompetence v oblasti metod). Myslím si, že v 

každém zařízení je možné dohledat určité klíčové kompetence, které zaměstnanci ve své 

práci využívají, a dále na nich stavět. Dalo by se říci, že je to jeden z kroků  pozitivního 

přístupu k hodnocení zařízení tak, aby bylo možné zaměstnance získat pro transformační 

proces. Důležitou oblastí pro nabývání klíčových kompetencí je schopnost  reflexe, která  

je známkou procesu kritického uvažování (Richter (1995) in  Belz H.,Siegrist M. 2001). 

 

Získání zaměstnanců pro změnu 

Velice souvisí s informovaností zaměstnanců, která byla popsána v prvním záměru.Dále 

také s přístupem k zařízení, které může být negativní a jen kritizující (a podle mého názoru 

tím i zvyšující odpor zaměstnanců) nebo zaměřené na hledání pozitiv s konstruktivní 

kritikou, která pracuje s reflexí zaměstnanců. K pozitivnímu přístupu patří oceňování za to, 

co zařízení dělá směrem ke komunitě s prvky transformačního principu, za silné stránky 

(jako je například multidisciplinární přístup k práci), za umožňování rychlého propuštění 

dítěte do rodiny. Pro získání zaměstnanců je podle mého názoru také nutné jim naslouchat 
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a zjišťovat, jaké informace o transformaci mají, jaké jsou jejich názory, jaké jsou jejich 

postoje k dětem a k sobě navzájem, jak se staví k procesu vzdělávání atd... 

Je nutné vést dialog. 
 
 

Podpora 

Supervize by podle mého názoru měla být zpočátku transformace ryze dobrovolná. Jak 

individuální, tak účast na supervizi skupinové. V rámci supervize zaměřené na projekt by 

podmínka supervize měla vycházet z příslušného grantového řízení, ze kterého bude 

projekt financován. 

Zaměstnanci by měli být seznámeni v rámci interaktivního semináře – workshopu s 

možnostmi supervize a případným využitím pro dané zařízení v rámci transformace. 

Na základě případného zájmu by mohla být supervize připravena přesně pro potřeby dané 

skupiny nebo nabídnuta účast např. v supervizní skupině vzniklé či vznikající v rámci 

kraje.  Po určité době, kdy bude supervize probíhat (cca 6 měsíců), by bylo vhodné získat 

od supervizantů zpětnou vazbu a popřípadě uskutečnit seminář zaměřený na sdělení 

zkušeností z jednotlivých oblastí, ve kterých supervize probíhala. Záměrem je, aby potřeba 

supervize nepřišla jen jako nařízení „shora“, ale aby mezi zaměstnanci vznikla sdílená 

zkušenost s účastí na supervizích a tím vyšla potřeba supervize „zdola“ od zaměstnanců.  

 

Práce s dítětem a rodinou 

V této oblasti je velmi nutné připravit na proces transformace komunitu, z hlediska přijetí 

ohrožených matek s dětmi, pěstounů, profesionálních pěstounů... 

Pro pracovníky bude v této oblasti velká změna právě v práci s dítětem v kontextu rodiny a 

to jak biologické, tak pěstounské. Prvek rodičů v této práci a také nutnost být schopen je 

edukovat, poskytnout radu a podporu vyžaduje velmi dobré komunikační schopnosti, 

znalost zákonitostí rodinného systému a podle mého názoru i důležitost „mužského a 

ženského světa“, který rodinu tvoří a ovlivňuje (Chvála, Trapková, 2004). 

Z hlediska dětí se zdravotním znevýhodněním by bylo vhodné pracovat s nimi z hlediska 

individuálních plánů a kontaktovat organizace poskytující specifické služby zaměřující se 

na určité zdravotní znevýhodnění. (př. Raná péče, Apla, Alternativní a alternativní 

komunikace...) 

Otázkou této oblasti je také role klíčového pracovníka v komplexní péči o dítě a to z 

hlediska vymezení  požadavků na jeho  vzdělání, kompetence a pravomoce. 
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Na závěr této kapitoly bych chtěla zmínit ještě dvě oblasti, které vidím jako obtížné při 

transformaci péče o ohrožené děti do tří let. Jednou z nich je věk personálu, kde nejvíce 

zaměstnanců  např. v zařízení, kde jsem provedla výzkum, je mezi 50 – 55lety. Tato 

věková skupina bude zřejmě rezistentnější vůči navrhovaným změnám i následnému 

vzdělávání a bude tedy vyžadovat specifický přístup. Druhou oblastí je velké množství 

zdravotnického personálu – zejména sester, pro které se bude muset specifikovat náplň 

práce v komunitě  i nutnost dalšího vzdělávání.  
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44..  ZZÁÁVVĚĚRR  

 Cílem mé diplomové práce je zmapovat kulturu organizace konkrétního zařízení 

náhradní péče pro děti do tří let a na základě zjištěných  potřeb a hodnot zaměstnanců v 

kontextu názoru vedoucích pracovníků  připravit SWOT analýzu zaměřenou na možnosti 

podpory pracovníků  během transformačního procesu směrem k podpoře jejich  reflexe, 

dialogu, přijetí supervize a participaci na procesu transformace. 

Součástí tohoto cíle bylo také zodpovězení výzkumné otázky:  Jaké stávající potřeby a 

hodnoty mají zaměstnanci pracující v zařízení  poskytujícím péči ohroženým dětem 

do 3let věku ? 

Zaměstnanci  uvádějí, že se z hlediska vytíženosti necítí přetíženi, což se neshoduje s 

názorem vedení, které vytíženost zaměstnanců vnímá jako jednu z oblastí, která by 

potřebovala zlepšit. Potřeby zaměstnanců se objevují nejvíce v kategorii spravedlnosti. 

Dále zaměstnanci uvádějí potřebu vzdělávání. Z hlediska hodnot dávají zaměstnanci větší 

důraz na mezilidské vztahy. Ale jinak jsou ve shodě s hodnotami organizace i vedení, na 

prvním místě je pro ně „Šťastné dítě“ a „Umístění dítěte do rodiny“. 

Při hledání odpovědi na tuto hlavní výzkumnou otázku jsem nejprve pracovala s 

teoretickými zdroji, které se zaměřovaly na oblast dané problematiky. Definovala jsem 

pojmy náhradní péče, transformace, kultury organizace, „učící se organizace“, supervize  a 

představila jsem jednotlivé části dotazníku použitého při získávání dat pro analýzu. 

Za účelem zmapování kultury organizace bylo provedeno dotazníkové  šetření v 

zařízení náhradní péče pro děti do 3let s 98% návratností dotazníků. Ve stejném zařízení 

proběhly dva rozhovory s vedením zařízení, které měly za úkol dokreslit celkový pohled na 

kulturu organizace tohoto zařízení..  

Dotazník se skládal ze tří částí.  

V první části respondenti hodnotili zařízení ve dvanácti položkách a stanovovali jejich 

priority. Pracovníci hodnotili celkově práci v zařízení velmi pozitivně. Dalo by se říci, že 

se současným stavem přímé práce s dětmi v jejich zařízení jsou spokojeni. Nejdůležitější 

položkou pro ně je  „Prevence psychické deprivace dětí“. V rámci dvou otevřených otázek 

se vyjadřovali k tomu, čím se jejich zařízení může pochlubit. Odpovědi se nejčastěji  

týkaly  možnosti okamžitého příjmu a práce s matkami. Druhá otázka směřovala k tomu  v 

čem naopak spatřují rezervy. Respondenti zmiňovali specifické semináře a kurzy zaměřené 

na problematiku dětí se zdravotním znevýhodněním.. 
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K této části se vztahovala dílčí výzkumná otázka: Jak hodnotí zaměstnanci stávající 

stav přímé práce s dětmi v jejich zařízení? 

Zaměstnanci jsou ve shodě a jednotlivé položky hodnotí na škále mezi „dobře a výborně“. 

Dalo by se říci, že se současným stavem přímé práce s dětmi v jejich zařízení jsou 

spokojeni. 

Zvažovala jsem po tomto zjištění, zda nebyla první část dotazníku vyplněna zaměstnanci 

poněkud formálně, moje úvahy v tomto směru podpořilo i nevyplnění  a jednoslovné 

odpovědi v rámci druhé otevřené otázky.V rámci návrhů na zlepšení zaměstnanci uváděli 

požadavek na vzdělávání zaměřené na problematiku dětí se speciálními potřebami v rámci 

jejich zdravotního znevýhodnění. 

Druhá část baterie, dotazník MBI – GS, byla zaměřená na problematiku syndromu 

vyhoření. V této části byla zodpovězena otázka  Je tým zaměstnanců ohrožen 

vyhořením?  Základem odpovědi na tuto otázku je pozitivní zjištění, že práce zaměstnance 

baví a má pro ně  smysl. Jak o tom vypovídá vysoká homogenita odpovědí a nízký průměr, 

který má u těchto odpovědí pozitivní kontext.  

Ve třetí části dotazníku byla zpracovávána data z AWLS (Six Areas of Worklife). 

Nejzásadnějším zjištěním byla velká shoda hodnot zaměstnanců s hodnotami organizace a 

pozitivní hodnocení položek týkajících se kvality poskytované péče a spolupráce v týmu. 

Naopak relativně nejhůře byla hodnocena kategorie spravedlnosti.   

 Ve všech třech částech jsem narážela na limity třídění prvního stupně. Chtěla jsem se o 

datech dozvědět víc a propojit je s charakteristikami, ale po několika nezdarech v rámci 

nízkého počtu respondentů jsem od třídění druhého stupně upustila a provedla jsem 

interpretaci dat v rámci třídění prvního stupně. 

V této části práce byla také potvrzena jedna hypotéza a dvě byly vyvráceny. 

Hypotéza 1: 

Pro pracovníky jsou na prvním místě oblasti zajištění péče a bezpečí dětí v zařízení.  

Hypotéza se nepotvrdila,  odpovědi zaměstnanců byly  jak v oblasti důležitosti oblastí, tak 

v první otevřené otázce směřovány zejména na prevenci psychické deprivace a podporu 

individuálního přístupu .  

Hypotéza 2:  

Pokud jsou naplňovány potřeby zaměstnanců pak se shodují jejich hodnoty s 

hodnotami organizace. 
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Tato hypotéza se potvrdila. Zaměstnanci ve všech 6 kategoriích AWLS vykazují spíše 

spokojenost  a to zejména v položkách „Tato organizace dbá na kvalitu“ a „Mám kontrolu 

nad tím jak dělám svou práci“. 

Hypotéza 3: 

V zařízení  nejsou naplňovány podmínky „učící se organizace“, zaměstnanci jsou 

ohroženi vyhořením.  

Tato hypotéza se nepotvrdila. V zařízení jsou naplňovány některé podmínky „učící se 

organizace“ a dle výsledků MBI nejsou zaměstnanci ohroženi vyhořením. 

 

Rozhovory s dvěma respondenty – vedením zařízení mi poskytly vhled do problematiky z 

druhé strany. Zaznívala v nich  ale shoda s názory zaměstnanců. 

Po dokončení analýzy rozhovorů bylo možné zodpovědět i poslední dílčí otázku: Jak 

jsou v zařízení naplňovány podmínky „učící se organizace“? 

V zařízení se konají pravidelné porady zaměřené jak na provoz, tak na potřeby dětí v rámci 

odborníků z různých profesí. 

Pro zaměstnance jsou připravovány pravidelné semináře, jejichž téma mohou ovlivnit, či o 

jiné téma požádat. Nastupující zaměstnanci zpracovávají určité téma a prezentují jej v 

rámci porady jako závěr své nástupní praxe. Vedení zajišťuje externisty, v případě potřeby 

domlouvá stáže. Přijímají změny, i když s obavou jako výzvu (vedení organizace), které 

věnují hodně přípravy. Zaměstnanci reflektují zařízení jako zařízení, které dbá na kvalitu, 

lidé v týmu jsou schopni spolupráce. 

Z analýzy tedy vyplynulo, že zařízení má ve své kultuře organizace prvky „učící se 

organizace“.  

Pokusila jsem se na základě rozboru dotazníků a rozhovorů nastínit kulturu organizace. 

Narazila jsem ale na limity v „kořenové základně“ v rámci skrytých předpokladů, které mi, 

ač tušené, zůstaly více méně skryty. V zařízení a přímém kontaktu s zaměstnanci  jsem 

byla jen několik hodin. Druhým limitem byla také nutnost zachovat anonymitu organizace. 

Proto jsem každé vyjádření o zařízení velmi pečlivě zvažovala. 

 

Vybraná data, získaná z rozhovorů a dotazníků jsem zařadila do SWOT analýzy zaměřené 

na podporu zaměstnanců tohoto zařízení během transformačního procesu . Výběr dat byl 

dán jejich vztahem k potřebám zaměstnanců či významností pro transformační proces.  
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Na základě přiřazení dat z analýzy a z teoretické části této práce k jednotlivým stránkám – 

silné, slabé, příležitosti a hrozby jsem po zhodnocení vypracovala přehled možné podpory 

zaměstnanců v pěti položkách: Informace o transformaci, vzdělávání , motivace pro 

změnu, podpora a práce s dítětem. Pro jednotlivé cíle záměrů pak v tabulce navrhuji 

konkrétní řešení možné podpory zaměstnanců během připravované transformace. 

 

Celkově mě přístup zařízení i  výsledky analýzy dotazníků i rozhovorů velmi  překvapily. 

Mým předpokladem po několika odmítnutí jinými zařízeními či organizacemi bylo, že se 

mi dotazníky vrátí jen ve velmi malém procentu a vedení bude mít na rozhovor 5 minut, 

pokud jej nakonec vůbec poskytne. V tomto zařízení to bylo jinak. Zamýšlela jsem se po 

zjištění všech dat analýzy, zda se opravdu jedná o reprezentativní vzorek respondentů. 

 

Ze zjištění vyplývá, že i zařízení náhradní péče může mít prvky učící se organizace, které 

pro něj, doufám budou v procesu transformace výhodou.  

Domnívám se, že existují zařízení, která jsou nastavená pro „krok“ směrem ke komunitě. 

Potřebují proto ale dostatek informací a kvalitní podporu zaměstnanců i vedení. 
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PPŘŘÍÍ LL OOHHAA  11::     DDOOTTAAZZNNÍÍ KK   
 
Vážená kolegyně, vážený kolego. 
 
V rámci své diplomové práce se zabývám možností podpory zam ěstnanc ů pracujících s dětmi do  
3 let, které jsou umístěny v náhradní rodinné péči. Ráda bych se pomocí anonymních dotazníků 
seznámila s názory , které zaměstnanci v těchto zařízeních na tuto problematiku  mají.  
Výstupy z dotazníků budou využity pro vytvoření návrhu podpory zaměstnanců pracujících v těchto 
službách. Při zpracování a využití návrhu bude zachována anonymita respondent ů. 
 
Dotazník je složen ze tří částí, které se dotýkají:  
 
A) práce s d ětmi ,  B) pot řeb zaměstnanc ů a C) pracovního 
života. 
 
Děkuji Vám předem za spolupráci, Váš čas a pravdivé vyjádření Vašeho názoru. 

 
S přáním příjemných jarních dní  

Veronika Schönová 
 

Práce s d ětmi 
 

1. Jak hodnotíte vaše za řízení v následujících oblastech? 
Zaškrtněte odpověď na škále 1-5. Žádnou odpověď prosím nevynechávejte. 
 
 1. 

 velmi  
slabé 

2. 
 

slabé 

3.  
vcelku 
 dobré 

4. 
dobré 

5. 
výborné 

1.Možnost individuálního přístupu k dítěti □ □ □ □ □ 

2. Zajištění bezpečí dětí □ □ □ □ □ 

3. Zajištění péče – jídlo, hygiena, zdravotní stav  □ □ □ □ □ 

4. Vzhled pokojů a heren □ □ □ □ □ 

5. Laskavý přístup personálu k dětem □ □ □ □ □ 

6. Prevence psychické deprivace dětí □ □ □ □ □ 

7.Podpora rozvoje soběstačnosti dětí □ □ □ □ □ 

8. Spolupráce zdravotníků a sociálních pracovníků □ □ □ □ □ 

9. Podpora kontaktu s biologickou rodinou □ □ □ □ □ 

10. Příjemná atmosféra zařízení □ □ □ □ □ 

11.Podpora rozvoje hry □ □ □ □ □ 

12.Příprava na odchod z KÚ/DD do rodiny (pěstounů, osvojitelů) □ □ □ □ □ 
 

2.Jaké t ři oblasti z výše uvedených považujete Vy osobn ě za nejdůležit ější? 
 Vyberte příslušné číslo a napište je podle důležitosti.   1........ 2........ 3....... 
 

3. Čím se podle Vás m ůže pochlubit vaše za řízení z hlediska pé če o ohrožené d ěti? 
 

….................................................................................................................................................................................. 
 
4. Myslíte si, že by byla vhodná n ějaká zm ěna v postojích, jednání či znalostech 

personálu, které by pomohly k ješt ě lepší pé či o ohrožené d ěti? 
 

..................................................................................................................................................................................... 
 
           1 
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Doplňující údaje o respondentovi 

 

 

Prosím zaškrtněte nebo doplňte: 

Děkuji Vám. 

 

1.věk  

 18 -25  □ 26 – 30 □  31 – 40 □   41 – 50 □   51 – 55 □  56 – 60 □   nad 60 □  

 

 

2. muž  □     žena  □ 

 

 

3. nejvyšší ukon čené vzdělání 

 ZŠ  □      SŠ □         VŠ □    

 

4. Jak dlouho pracujete na tomto míst ě ?…..............................let       

 

5. Změnili jste b ěhem své praxe zam ěstnání v rámci oboru ?  

Ne   □         Ano   □      (Kolikrát ?.........................)  

 

6. Profese – pracovní za řazení 

vedoucí pracovník □    

sestra □  

lékař □      

psychlog □  

sociální pracovník  □   

rehabilitační pracovník  □   

jiné pracovní zařazení  □    (v přímé péči u dětí   Ne   □          Ano   □  )      
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