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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na oblast vzdělávání pracovníků 

v sociálních službách, kteří poskytují přímou péči lidem s mentálním znevýhodněním.  

        Autorka práce je vedoucím pracovníkem v občanského sdružení Portus Praha. Během 

svého profesního působení v pozici vedoucí sociálních služeb získala praxi související se 

zaváděním a naplňováním standardů kvality sociálních služeb, řízením lidských zdrojů, 

vedením týmu a s přímou prácí s klienty.  

V teoretické části popisuje autorka řízení lidských zdrojů a představuje specifika 

řízení lidských zdrojů v sociálních službách. Jsou zde uvedeny legislativní úpravy a 

stručně představeny standardy kvality sociálních služeb. Následně je specifikována pozice 

pracovníka v sociálních službách.  

         Praktická část práce je zaměřena na výzkum s cílem zjistit, jak pracovníci vnímají 

povinné vzdělávání v organizaci. Pro získání dat byly použity techniky studia dokumentace 

dotazníkového šetření a pozorování. Výzkum odhaluje, jak je vnímáno vzdělávání 

pracovníky v sociálních službách v přímé péči a jaký význam přisuzují pracovníci 

vzdělávání ve svém odborném růstu. Na základě všech zjištění je nově zpracována 

dokumentace pro oblast vzdělávání pracovníků v přímé péči, která se po schválení 

nejvyšším managementem stane součástí personálních standardů kvality sociální služby 

organizace Portus Praha. 

        

Klí čová slova: 

Pracovník v přímé péči, lidé s mentálním postižením, řízení lidských zdrojů, neziskový 

sektor, standardy kvality sociální služby, vzdělávání, kompetence. 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

Presented master thesis is focused on education of social workers in social services, 

who provide direct care for mentally handicapped people.  

The author of this master thesis work as a senior executive in non goverment 

organization Portus Praha. During her professional activity in a job position as a social 

work supervisor, she has gained experience related to implementation and accomplishment 

of quality standards in social services, as well as with human resources management, team 

leadership and direct work with clients.  

In theoretical part she describes human resources management work and introduces 

its specification in social services. There are legislative adjustments mentioned  

and briefly introduced quality standards in social services. Subsequently there is also 

specification of social worker job position. 

Practical part is a target aimed research to find out how workers feel about 

compulsory education in this organization. The technique of documentation study in 

questionnaire survey and observation were used to acquire all important data. This research 

reveals how social workers perceive education in direct care social services and how big 

importance workers apply in their professional development. On the basis of this survey 

there is newly processed documentation for education of workers in direct care field, which 

after approval by top management will become part of personnel quality standards of 

Portus Praha social service organization.  

 

 

 

Key words:  

direct care worker, people with mental disabilities, human resource management, non-
profit sector, quality standards for social services, education, competence.  
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1. ÚVOD 

Předkládaná diplomová práce se věnuje vzdělávání pracovníků v sociálních 

službách, kteří vykonávají přímou péči v organizaci Portus Praha, o. s. Jedná se o 

pracovníky, kteří poskytují asistenci lidem s mentálním a kombinovaným postižením. 

Téma diplomové práce vychází z reálné potřeby revize stávajících dokumentů 

občanského sdružení Portus Praha, kde pracuji od roku 2007 jako vedoucí sociálních 

služeb. Za nejdůležitější pro organizaci vnímám kvalitní výkony pracovníků a z tohoto 

důvodů bych svou pozornost v této práci zaměřila na oblast vzdělávání. 

 Vzdělávání pracovníků v pracovním procesu je jednou z určujících činností 

personálního managementu organizace. Kvalitně zvládnutá aktivita vzdělávání 

pracovníka a reálné nabytí stanovených profesních kompetencí ovlivňuje výkon jeho 

profese.  

Ideálním výstupem správně ošetřeného procesu vzdělávání pracovníků 

v organizaci je poskytování moderních sociálních služeb, které jsou kvalitní a 

odpovídají cílové skupině, poslání, cílům a principům organizace. I když je oblast 

vzdělávání pracovníků v sociálních službách obsažena ve standardu, který není 

definován jako zásadní -  je pro mne, jako vedoucí sociálních služeb, zásadním. Bez 

pracovníků, kteří si jsou jistí ve svých kompetencích a umí je používat ve prospěch 

uživatelů, spolupracovníků i organizace, nejde poskytovat kvalitní službu.  I přes tuto 

skutečnost není tato personální aktivita v mnoha organizacích systematicky, se vztahem 

k potřebám pracovníků i uživatelů, plánována a realizována.   

Vzdělávání je tak mnohdy poskytováno bez ohledu  na vlastní praxi, není také 

zcela jasné, jaký přínos by konkrétní vzdělávací aktivity měly mít pro pracovníka i 

celou organizace. Vzdělávání konkrétního pracovníka na pracovní pozici - upevňování, 

získávání a udržování jeho kompetencí je důležitým procesem, o kterém rozhoduje 

vedoucí služeb na základě správně rozpoznaných potřeb pracovníka.   

Od roku 2007 prošla organizace Portus Praha výraznými změnami. Jedná se 

především o systém zpracovávání a následného naplňování standardů sociálních služeb. 

Zákon o sociálních službách jasně určuje kvalifikační předpoklady pro pracovníky, kteří 

poskytují sociální služby, určuje způsob poskytování služeb a zcela jasně určuje kritéria, 



5 

 

která musí poskytovatel naplňovat. Vzdělávání pracovníků se v praxi ukazuje jako zásadní 

faktor, který ovlivňuje způsob poskytování sociálních služeb.   

V roce 2007 započala organizace Portus s tvorbou různých dokumentů, které se 

týkaly mimo jiné i vzdělávání pracovníků v přímé péči. Tyto dokumenty byly vydávány 

v krátkém časovém úseku a bez větší návaznosti na konkrétní situaci v organizaci. 

Vznikala spousta matriálů, které mezi sebou neměly provázanost. Metodika, která by 

opravdu odrážela službu chráněného bydlení v organizaci Portus neexistovala a její 

existence úzce souvisí s výstupem této práce: metodikou vzdělávání pracovníků v přímé 

péči v organizaci Portus. Metodika vzdělávání pracovníků v přímé péči je navržena 

prostřednictvím této diplomové práce a doporučení vycházejí z praktické části. Tato 

metodika bude obsažena v personálních standardech. 

 Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, části teoretické a praktické. V  

teoretické části je stručně vymezen pojem řízení lidských zdrojů. Dále se podrobněji 

věnuje jednotlivým oblastem  řízení lidských zdrojů. S ohledem na zaměření této práce je 

nejpodrobněji popisována kapitola vzdělávání a rozvoj pracovníků. Obsah první kapitoly 

v teoretické části je aplikovatelný na všechny firmy obecně.  Řízení lidských zdrojů 

v neziskových organizacích je však natolik specifické, že mu je věnována samostatná 

kapitola. Zvláštní pozornost je věnována reflexi, kterou považuji v práci s lidmi se 

znevýhodněním za velmi důležitou. Teoretický základ analýzy pracovního místa je 

obsahem další kapitoly. Vzhledem k tomu, že vzdělávání pracovníků je povinností 

poskytovatele sociálních služeb a tato povinnost je dána  Zákonem  o sociálních službách,  

je v další části práce popsána spojitost mezi zákonem, standardy a praxí. V kapitole, která 

ukončuje teoretickou část diplomové práce, se zamýšlím nad pracovní pozicí zaměstnance 

v sociálních službách a nad kvalifikačními i osobními předpoklady pro výkon tohoto 

povolání.  Tato kapitola je důležitá pro následující výzkum, který se věnuje analýze 

stávajícího stavu vzdělávání v organizaci Portus a je východiskem pro zjišťování, jak 

proces vzdělávání v organizaci Portus ošetřit.  

Praktická část diplomové práce se zaměřuje na oblast revize stávající dokumentace 

související nejen se vzděláváním pracovníků v přímé péči. V úvodu je popsána organizace 

Portus Praha a její praktická realizace řízení lidských zdrojů. Dále je představena 

metodologie a organizace výzkumu. Formou předem stanovených kategorií jsou zjištěná 

data interpretována dle jednotlivých výzkumných technik. 
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Na základě výstupů navrhuji aktualizaci, případně vytvoření nových dokumentů, 

které souvisejí se vzděláváním pracovníků v přímé péči a jejich propojení s další 

nezbytnou dokumentací pro poskytování kvalitních sociálních služeb v organizaci 

Portus Praha. 

V závěru diplomové práce jsou sumarizovány zásadní informace obsažené 

v teoretické části a shrnuta zjištění a doporučení praktické části předkládané práce. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Řízení lidských zdrojů 

Historicky lze sledovat amatérské snahy o řízení lidských zdrojů již v samém 

počátku lidstva. Vědomé řízení potřeb člověka souviselo v samotném počátku zejména 

s organizací při lovech potravy, zajištění přežití tlupy či při válečných bojích. Konkrétní 

etapy vývoje řízení lidských zdrojů lze z dostupné literatury sledovat od začátku 

minulého století. Vyvíjely se v závislosti na pojetí role člověka-zaměstnance v 

organizaci a to až do současné definice. „Řízení lidských zdrojů je definováno jako 

strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace 

mají – lidí, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají 

k dosažení cílů organizace.“ (Armstrong, 2007: 27) Díky globalizaci, nadnárodním 

korporacím a rychlosti přenosu informací a dat lze sledovat nový trend v řízení lidských 

zdrojů - globální řízení lidských zdrojů. Přenáší se tak know-how řízení lidských zdrojů 

z vyspělejších organizací na ty ostatní. (Lubasová in Čechovská, 2008).  

Řízení lidských zdrojů je základním stavebním kamenem při budování fungující, 

prosperující firmy. „Protože lidé uvádějí do pohybu ostatní zdroje a determinují jejich 

využívání a protože zároveň představují pro organizaci ten nejcennější a v rozvinutých 

tržních podmínkách zpravidla i nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperitě a 

konkurenceschopnosti organizace, je personální práce, zejména v podobě odpovídající 

koncepci tzv. řízení lidských zdrojů, jádrem a nejdůležitější oblastí celého řízení 

organizace.“ (Koubek, 2010: 14)  

Ve spojitosti s řízením lidských zdrojů je nutné rozlišovat tři základní stadia: 

personalistiku, personální řízení a řízení lidských zdrojů. „Personalistika je obecné 

označení oboru (eventuálně i oboru studijního) nauky o práci s lidmi.“ (Palán, 2002: 

151). Armstrong (2007) popisuje personální řízení jako proces zajišťování potřebného 

množství způsobilých lidí a jejich řízení takovými postupy a metodami, které směřují 

k naplňování určených cílů organizace. Řízení lidských zdrojů je takové pojetí 

personální práce, které uchopuje lidský faktor nikoli pouze jako zdroj vhodný pro 

efektivní využití, ale jako faktor rozhodující o úspěšnosti organizace, do jehož rozvoje 

je žádoucí a nezbytné investovat. Jednotlivé aktivity realizované v procesu řízení 

lidských zdrojů jsou hledáním ideálního stavu, kdy pracovníci podávají vzhledem ke 

svým schopnostem a dovednostem maximální výkon a v požadované kvalitě. Velmi 
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důležité je nepodceňovat péči o lidské zdroje a kromě jejich čerpání by měla organizace 

poskytovat dostatečný prostor pro jejich obnovu a rekultivaci. 

Efektivní řízení lidských zdrojů je přímo úměrné financím, které je firma 

schopna do svých zaměstnanců vložit. Jedná se o investice, jejichž návratnost se 

projevuje ve formě zvýšené výkonnosti zaměstnanců. „Pro zaměstnavatele jsou 

investice do vzdělávání a rozvoje lidí nástrojem získávání a udržování si lidského 

kapitálu a zároveň do zvyšování návratnosti těchto investic. Očekává se, že tato 

návratnost se projeví v podobě zlepšení výkonu, produktivity, flexibility a schopnosti 

inovovat, což by mělo pramenit s rozšiřování kvalifikační základny……“(Armstrong, 

2007: 52) 

Halík (2008) spatřuje efektivní naplňování cílů řízení lidských zdrojů především 

v práci personálního oddělení firmy. V malých organizacích tuto činnost supluje 

majitel/ředitel či nejvýše postavený vedoucí pracovník. Z pravidla se tedy nejedná o 

profesionály, kteří by tento obor například vystudovali, svou práci vykonávají spíše 

intuitivně nebo se jednotlivé postupy učí za provozu organizace. „I přesto, že i takto 

malé firmy si jsou vědomy důležitosti a nepostradatelnosti kontinuálního rozvoje 

zaměstnanců, nemají dostatek finančních prostředků, které mohou do této oblasti 

investovat.“ (Halík 2008: 32) Toto je situace mnoha neziskových organizací.  

Ideálním stavem je taková firma, která zaměstnává experty z oboru 

personalistiky, popřípadě najímá externisty. Alternativním řešením může být i průběžné 

odborné vzdělávání vlastních vedoucích pracovníků. 

Oblast řízení lidských zdrojů souvisí dle Koubka (2010) s následujícími pojmy, 

které budou jednotlivě řešeny v následujících kapitolách.  

• Získávání a přijímání nových zaměstnanců 

• Zaškolování 

• Motivování 

• Hodnocení pracovníků 

• Hodnocení práce 

• Vzdělávání a rozvoj pracovníků 
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• Rozmísťování pracovníků 

• Propouštění a penzionování pracovníků 

 

2.1.1. Získávání a přijímání nových zaměstnanců 

„Získávání pracovníků je klíčovou fází formování pracovní síly organizace a do 

značné míry rozhoduje o tom, jaké pracovníky bude mít organizace k dispozici.“ 

(Koubek, 2010: 126) Koubek (2010) dále popisuje vnitřní podmínky, které jsou 

organizací ovlivnitelné a týkají se zejména konkrétního pracovního místa. Mezi ně patří 

například povaha práce, místo výkonu práce či pracovní doba. Do oblasti vnitřních 

podmínek patři situace organizace, její prestiž, pověst a například i možnost dalšího 

rozvoje, kterou potencionálním pracovníkům nabízí.  

Naopak vnější podmínky jsou takové okolnosti, které organizace neovlivní, ale 

musí na ně brát zřetel. Mezi ně patří sociální okolnosti, které souvisí zejména s profesně 

kvalifikačními orientacemi, orientacemi týkajícími se vzdělání, rodinnými preferencemi 

žen atp. 

V zásadě existují dva způsoby, jak získávat nové pracovníky. Halík (2008) první 

způsob výběru zaměstnance z vlastních řad popisuje jako finančně méně náročný 

způsob a zároveň takto lze získat odborně způsobilého a loajálního zaměstnance. 

Nevýhodou je podle Koubka (2010) omezená možnost výběru a vytváření klik 

v organizaci. Tento způsob také nelze paušalizovat na všechny pracovní pozice 

v organizaci. 

Druhý způsob, charakterizuje Dale (2007) jako postup, kdy personalista hledá 

nové pracovníky mimo řady stávajících zaměstnanců, tedy z externích zdrojů. Tuto 

činnost lze dělat několika způsoby, mezi nejznámější patří klasické zveřejnění inzerátu 

(v tištěné či elektronické formě), přímé oslovení vyhlédnutého jedince, spolupráce se 

školami a jejich absolventy atp. Populárnější, ale finančně nejnáročnější, je spolupráce 

s personálními agenturami. „Agentury vám dodají uchazeče na základě vašich 

požadavků. Konečný výběr je jen na vás.“ (Halík 2008: 39) Na základě smlouvy může 

agentura dále zpracovat například doporučení uchazečů, jejich reference či testování. 

Využívání komerčních zprostředkovatelů je způsob drahý a tím, že do výběru vstoupí 



10 

 

třetí osoba/firma, hrozí riziko předávání nepřesných informací či volba neseriózní 

agentury.  

2.1.2. Zaškolování 

Cílem zaškolování je, aby pracovník zvládl nové pracovní aktivity určené pro 

konkrétní pracovní pozici a zároveň si postupně osvojil požadavky související s jeho 

působením v organizaci.  

Účelem zaškolování je, aby nový pracovník: 

• zvládl zařazení do pracovního týmu a získal zkušenosti psaných i 

nepsaných pravidel 

• dokázal plnit činnosti stanovené v pracovní náplni určené pro dané 

pracovní místo 

• pochopil souvislosti své práce 

• získal sebevědomí, že práci bude provádět kvalitně. 

Ideální pro proces zaškolování nového pracovníka je vytvoření individuálního 

plánu zaškolení pracovníka. „Individuální vzdělávací plán stanovuje plán činností, které 

vycházejí z náplně práce nového pracovníka a které vedou k samostatnému zvládnutí 

úkolů (např. počet a rozsah náslechů, počátek samostatného poskytování přímé služby.“ 

(Rada, 2008) 

Tento plán je sestaven na základě spolupráce zaměstnance a školitele a společně 

je i průběžně vyhodnocován. Školitel je zaměstnanec organizace, který je pověřený 

k zaškolování nových pracovníků a postupně na ně přenáší odpovědnost za plnění 

pracovních úkolů a kompetence pro výkon povolání. 

Délka zaškolování je individuální, zpravidla je limitována zkušební dobou, tzn. 3 

měsíce od data nástupu. Proces je ukončen a vyhodnocen po uplynutí stanovené doby. 

Nesplní-li pracovník předem stanovená kritéria, může dojít k prodloužení zaškolovacího 

období, případně může být pracovní poměr ukončen. 
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2.1.3. Motivování 

„Motivace se týká toho, co lidi pohání při rozhodování co dělat, jak moc se 

snažit a jak dlouho se snažit. Není to jediný faktor, jenž ovlivňuje pracovní výkon.“ 

(Arnold et al, 2007: 329) Motivace úzce souvisí s uspokojováním lidských potřeb. 

V případě, že člověk nemá uspokojený cíl a věří, že je možnost cíle dosáhnout, hledá 

cestu, jak tento stav změnit. Jedná se ovšem o proces, který se neustále opakuje. 

Uspokojíme-li jednu z našich potřeb, vyskytne se další. Naplnění osobního cíle s sebou 

přináší pocit uspokojení.  

Rychtaříková (2008) spatřuje v motivaci nejdůležitější složku personálního 

řízení. Je jedním z možných způsobů, jak zvyšovat pracovní výkon. Vhodně nastavený 

systém motivace (pozitivně orientovaný) může dosahovat daleko lepších výsledků, než 

pouhé sankce. Je otázkou, zda lepší výkon podá motivovaný pracovník bez osvojených 

kompetencí, nebo pracovník, který ve své práci jedná sice s jistotou, ale jako by nebyl 

přítomen. Jeho práce postrádá zaujetí a energii, ale obsahuje dostatek kompetencí pro 

výkon práce. Konkrétním případem může být situace, při které asistent perfektně 

asistuje při osobní hygieně, ale nedoprovází činnost slovem, stává se tak pouhým 

strojem – v podstatě mu nelze vytknout, že neprovedl asistenci, ale lze mu vytknout 

způsob, jakým asistenci provedl. Je nutné zmínit, že oba tyto uvedené příklady jsou 

hraniční, ideálním stavem je motivovaný kompetentní pracovník.   

Arnold et al (2007) rozlišují motivy vnitřní, které jsou skrytou příčinou jednání a 

chování. Jsou tvořeny souhrnem osobnostních determinantů (zájmy, hodnoty, postoje 

atp.) Stimuly jsou naopak vnitřními nástroji, které pomáhají k uspokojování potřeb. 

V pracovním prostředí je v tomto směru nejefektivnější peněžní motivace a má rychlý 

výsledek - vysoký základní plat či jeho pravidelný růst však nejsou zárukou vysokého 

pracovního výkonu. „Výše mzdy, nebo systematicky a spravedlivě vyplácené odměny 

jsou důležitým faktorem spokojenosti a stálosti zaměstnanců, nikoli však zárukou jejich 

trvalé motivace. Vyjádřeno jinými slovy, motivaci zaměstnanců je třeba trvale 

povzbuzovat, nejlépe vidinou určité odměny, ať již okamžité nebo 

dlouhodobější.“(Rychtaříková 2008: 71) 
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2.1.4. Hodnocení pracovníků 

„Pracovní výkon pracovníků byl a je hlavním smyslem personální práce.“ 

(Koubek, 2010: 202) Důležité je rozlišovat pojmy řízení pracovního výkonu a 

hodnocení pracovníků. Armstrong (2007) popisuje řízení pracovního výkonu jako 

nepřetržitý proces řízení, který vyjasňuje vzájemná očekávání a zdůrazňuje podpůrnou 

funkcí pověřených a kvalifikovaných manažerů, jejichž role je pojata jako role kaučů. 

Důležité je, že řízení pracovního výkonu je orientováno na budoucnost. Oproti tomu je 

hodnocení pracovního výkonu vnímáno jako nástroj výkonu manažerské moci a hlavně 

kontroly. Retrospektivní zaměření bylo orientováno na kritiku a nezohledňovalo 

potřeby budoucího rozvoje. Z tohoto důvodu bylo hodnocení pracovního výkonu 

považováno za nutné zlo, které zaměstnanci jedenkrát za rok absolvovali, a dále se 

s ním nepracovalo. Ideálním systémem je vyvážená kombinace jak řízení, tak hodnocení 

pracovního výkonu. „Řízení pracovního výkonu představuje integrovanější přístup 

založený na principu řízení lidí na základě ústní dohody nebo písemné smlouvy mezi 

nadřízeným a pracovníkem o budoucím pracovním výkonu a osvojování si schopnostní 

potřebných k tomuto pracovnímu výkonu.“ (Koubek, 2010: 203) Havrdová (1999) 

považuje osobnost za nejdůležitější nástroj sociální práce a v této souvislosti preferuje 

rozvíjející hodnocení, které je vnímáno, jako průběžný proces dávání zpětně vazby, 

díky které lze odhalit silné a slabé stránky a dále s nimi pracovat. Cílem rozvíjejícího 

hodnocení je nastartování procesu celoživotního učení, které podporuje osvojování 

nových poznatků a zkušeností. 

Základem pro řízení pracovníků je snaha docílit kvalitního pracovního výkonu a 

dosahovat co nejlepších pracovních výsledků. S hodnocením pracovníků úzce souvisí: 

• odměňování 

• zapojení 

• rozvoj a vzdělávání pracovníků. 

Všechny tyto činnosti jsou směrovány k pracovníkovi, který je pro 

zaměstnavatele přínosný. Přínosný tím, že podává pokud možno co nejlepší výkon. 

Nabývání kompetencí úzce souvisí s řízením výkonu pracovníků a s personální 

aktivitou hodnocení. Nabýváním kompetencí v tomto případě rozumíme jednu z částí 

systému vzdělávání. „Kompetence je široký pojem, který zahrnuje schopnost přenášet 

znalosti a dovednosti do nových situací v dané oblasti povolání. Zahrnuje organizaci a 
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plánování práce, inovaci a vyrovnání se s ne-rutinními činnostmi.“ (NCVQ, 1988 in 

Havrdová 1999: 41) Halík (2008) charakterizuje kompetence jako to, co může 

pracovník v rámci své profese vykonávat. Je schopností jednat v souladu s vnímáním 

oblasti svého působení. Jako ekvivalent či synonymum slova kompetence je v literatuře 

používán výraz pravomoc. 

Jednou z možných forem získávání kompetencí je systém využití koučingu a 

mentoringu. Whitmore (1994) definuje koučing jako metodu rozvoje dospělých lidí 

zvyšováním kompetencí člověka a učením schopnosti vlastní sebereflexe. Kouč kromě 

informování provází také řešením problémů v reálné praxi. Pracovníci se učí hledat cíle 

a řešení vedoucí ke zlepšení výkonu a spokojenosti  

Armstrong (2007) popisuje mentoring jako postup, při kterém zkušenější 

zaměstnanec pomáhá svou odborností méně zkušeným pracovníkům zvyšovat 

sebevědomí, profesní chování a dovednosti. Mentor je poradce, který se účastní 

hodnotících rozhovorů.  

„V zásadě existují 3 oblasti hodnocení pracovníků.  Aby hodnocení bylo 

efektivní, musí být zaměřeno na všechny oblasti.“ (Hroník 2006: 20). Vždy se tedy 

jedná o hodnocení toho, co lidé dělají=práce, toho jak to dělají=chování a toho, čeho 

dosahují=výsledky. 

Vzhledem k zaměření této práce jsou velmi důležité výstupy hodnocení 

pracovníků. Jsou nejen přínosné pro konkrétního pracovníka – posuzují jeho výkon, 

rezervy a silné stránky, ale i zaměstnavatele informují o kvalitách zaměstnance. 

Zároveň poskytují informace o způsobu vedení zaměstnanců jako týmu. Jako důležitý 

prvek hodnocení vidí Templar a Jay (2006) v příležitosti hodnotit pracovní výkon obou 

zúčastněných stran – pracovníka i nadřízeného. „Vyvážená zpětná vazba obsahuje 

pochvalu i kritiku. Mají hodnoceného motivovat, mají být konstruktivní, tzn. konkrétně 

se týkat objektivně pozorovatelného chování, nikoliv osobnosti hodnoceného.“ 

(Pilařová, 2008: 81). Hroník (2006) uvádí i další možné hodnotitele kromě nadřízené 

osoby: 

• klienti/uživatelé 

• spolupracovníci – lze je rozdělit do 2 kategorií – “laskaví“ a “kritičtí“ 

• podřízený 
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• týmové hodnocení – existují dvě možnosti “o něm bez něj“ a “o něm 

s ním“ 

• sebehodnocení/sebereflexe. 

Koubek (2010) rozlišuje dvě podoby hodnocení. Neformální hodnocení má 

příležitostnou povahu a je spíše dáno konkrétní situací a aktuálním pocitem hodnotitele, 

jeho dojmem i momentální náladou spíše než faktickou jistotou výsledku práce či 

chování pracovníka. Takovéto postupy nejsou považovány za objektivní a zpravidla o 

nich není veden písemný záznam. Oproti tomu formální hodnocení má daná pravidla:  

• mělo by mít jasně pevný časový interval (četnost) 

• vždy by měl být výstup zpracovaný písemně 

• pro objektivnost by mělo hodnocení obsahovat vyjádření a pohled obou 

zúčastněných stran 

Správné formální hodnocení souvisí s celkovým pohledem na určitý časový 

úsek. V takovémto formálním hodnocení pracovníků by se měly objevit cíle a hodnoty 

organizace, které by měl pracovník přijmout za své. 

  

2.1.5. Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

Pracovníci přicházející do organizace jsou vybaveni informacemi, které získali 

jak v rámci svého všeobecného, tak odborného vzdělávání.  Koubek 2010: 253) uvádí 

přímou souvislost vzdělávání a rozvoje s procesy personálního managementu: 

• získávání a výběru pracovníků 

• formování pracovní síly – stabilizace a motivace 

• hodnocení a odměňování 

Whitnore (1994) popisuje vzdělávání a rozvoj pracovníků jako systematický 

proces, který vychází z potřeb jednotlivců i z potřeb celé organizace. Před samotným 

vzdělávacím procesem je nutné identifikovat potřeby a vytvořit plán vzdělávání 

jednotlivce i týmu. Ideálním stavem je, pokud je na základě stanovených potřeb 

vzdělávání poskytnuto na míru. 
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Vzdělávání v sociálních službách je ovlivňováno základními otázkami, dle 

kterých lze uvažovat o vzdělávání pracovníka. Těmito otázkami jsou:  

• Má pracovník příslušné kompetence pro výkon práce?  

• Je dostatečně motivován pro vzdělávání?  

• Jaké jsou silné a slabé stránky pracovníka?  

• Má organizace dostatek finančních prostředků na vzdělávání? 

• Jaký je stávající stav vzdělávání v organizaci? 

Velmi důležité v celém procesu vzdělávání je uvědomit si skutečnost, že i při 

nejkvalitnějším, nejpřipravenějším ošetření procesu vzdělávání není jistota, že 

vzdělávací aktivita bude úspěšná a pro organizaci přínosná. Investicí do vzdělávání 

svých pracovníků nemá organizace zaručeno, že její pracovníci budou podávat 

kvalitnější výkon. Na druhou stranu může být vzdělávání procesem, kdy si pracovník 

uvědomí, že nedokáže, nebo nechce své vědomosti dále rozvíjet. Nevyplácí se proces 

vzdělávání podceňovat, neboť může dojít k tomu, že pracovník s rezervami na svých 

dovednostech bude pracovat a postupem času se stane člověkem na svém místě. 

 Vzhledem k množství informací, které souvisí s praxí, je dobré vzdělávací 

aktivity právě členit do oblastí podle potřeb a délky trvání praxe. V průběhu vzdělávání 

a dalšího rozvoje musíme mít na mysli, že míra nabývání kompetencí je individuálním 

procesem vždy pro konkrétního pracovníka. Templar a Jay (2006) upozorňují, že nelze 

čekat, že předávanou kompetenci získají všichni pracovníci ve stejném čase. Posouzení 

pracovního výkonu, rezerv i pozitiv zaměstnavateli dávají informace nejen o 

hodnoceném pracovníkovi, ale i způsobu vedení, dalšího vzdělávání zaměstnanců jako 

celku. Zprostředkovávají vedení cennou reflexi kvality řízení. Dochází tak k příležitosti 

zhodnotit pracovní výkon obou stran – vedení a vzdělávaných.  

Koubek (2010) uvádí, že vzdělávání souvisí s přísunem nových informací a 

zároveň s personálním rozvojem pracovníků. Mělo by být nástrojem zvyšujícím jejich 

flexibilitu a připravenost pro změny.  

Hroník (2007) popisuje tyto formy rozvoje pracovníků: 

1) učení se - učíme se nejen organizovaně, ale i spontánně. Učení chápeme 

jako pojem, který v sobě zahrnuje více než jen rozvoj a vzdělávání. Z tohoto důvodu 
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také mluvíme o učící, nikoliv o vzdělávající organizaci. Učení se je procesem změny, 

který zahrnuje nové vědění i nové konání. Učení usiluje o dosažení změny. Má za úkol 

nastolit rovnováhu. Tato rovnováha je nemožná nebo z dlouhodobého hlediska 

neudržitelná. Člověk, který se neučí, upadá. Lidem je změna vlastní, nelze se tedy 

neučit. „Kdo se neučí, není.“ (Hroník, 2007: 30) Pokud chápeme tímto způsobem 

proces učení, jedná se tedy o přístup, který je zaměřen na vytváření příležitostí. Funkce 

učení v sobě zahrnuje na jedné straně hledání příležitostí a na druhé straně vytváření 

příležitostí. Rozvojový program by měl brát do úvahy obě výše zmíněné funkce.  

2) vzdělávání - je dalším ze způsobů rozvoje zaměstnanců. Vodák, 

Kucharčíková (2007) popisují vzdělávání jako proces osvojování znalostí, dovedností a 

postojů. Tento proces probíhá učením během kurzů, získáváním zkušeností, praxe atp. 

Teprve výsledkem vzdělávacího procesu je vzdělání, což je systém vědomostí člověka 

rozvíjející jeho poznávací a praktické činnosti, kterými se kultivují jeho vlastnosti a 

ovlivňují jeho postoje. Vzdělávání je systematický proces, ve kterém jsou vzdělávací 

aktivity jasně ohraničené – začínají a končí. 

3) osobní rozvoj – tato forma rozvoje pracovníků spočívá ve zvyšování 

schopností a kompetencí, kterých dosahujeme pomocí učení se a zhodnocováním 

vlastních zkušeností (reflexe, sebereflexe). 

Pro potřeby této práce je důležité zmínit, že vzdělávání je určeno pro všechny 

pracovníky bez ohledu na to, jakou dobu v organizaci strávili – noví pracovníci i 

pracovníci, kteří již v organizace  pracují delší dobu. Zároveň v této souvislosti musíme 

uvést, že vzdělávací potřeby úzce souvisí s potřebami pracovníků, které se mění 

v průběhu zaměstnání. Jiné potřeby má zaměstnanec při nástupu a v průběhu 

pracovního výkonu. Na základě jasného definování těchto potřeb se odvíjí i konkrétní 

formy vzdělávání. Podle Tureckiové (2004) by měl být vzdělávací proces pracovníků 

v souladu s potřebami organizace jako celku. Ideální situací je vytvoření plánu 

vzdělávání konkrétného pracovníka, tzv. vzdělávání na míru. Mezi další důležitý krok 

patří hodnocení procesu vzdělávání. Vždy bychom měli zhodnotit odezvu na 

realizovanou vzdělávací aktivitu a další plány by měly být navazující na předchozí 

vzdělávací činnost. 

Jako vhodný se ukazuje při vzdělávání dodržovat tzv. andragogický model 

učení. Tento model vychází z předpokladu, že dospělí jsou během učení více autonomní 
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v zaměření cílů u vlastního učení. Více se zaměřují na využití životních zkušeností. 

Tyto životní zkušenosti využívají jako zdroje pro další učení. Své vzdělávací potřeby si 

určují především na základě aktuálních životních okolností. Daleko více se zaměřují na 

řešení problému a chtějí, aby výsledky učení byly použitelné ihned v praxi. Ačkoliv 

chtějí být samostatní, rádi se učí od svých spolupracovníků. Havrdová (1999) uvádí, že 

andragogický model učení aktivizuje a zapojuje vzdělávaného do procesu učení a tím 

výrazně ovlivňuje výsledný efekt vzdělávání. Dospělí daleko více umí při vzdělávání 

uplatňovat míru volby a kontroly nad rozhodováním, co se bude učit, jakým způsobem, 

v jakém čase a na jakém místě.  Dokážou přijímat též odpovědnost za hodnocení a 

výstupy učení. 

Při vzdělávání pracovníků je potřebné znát zcela jasně jejich pracovní 

kompetence a možnost jejich rozvoje v souladu s potřebami organizace. Plánování a 

realizace vzdělávacích programů tak úzce souvisí s požadavky organizace a potřebami 

pracovníků. V souvislosti s výše uvedeným dochází k praxi k tomu, že pracovník má 

uzákoněnou povinnost vzdělávání. Toto však vůbec nemusí znamenat, že nastane 

jakákoliv změna. Nicméně tento prvek v praxi slouží jako motivační a to konkrétně 

v tom, že pracovník musí vyvíjet aktivitu se získáním nových informací. 

Andragogickým modelem se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a 

doplňování vědomostí a způsobilosti pracovníků v sociálních službách a jiných 

odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s konkrétní oblasti. Udržování 

odborných dovedností je zásadní odpovědností každého zaměstnance, který pracuje 

v oblasti sociálních služeb.  

Havrdová (1999) uvádí, že celý proces andragogického učení se skládá ze 7 

elementů, které jsou spoluutvářeny učitelem a učícím se. Učitelem je ten, kdo má úlohu 

facilitátora a přináší zdroj informací. 

Vytvoření atmosféry – tento aspekt zahrnuje pohodu, jak psychickou tak 

fyzickou (neformálnost, vzájemná úcta, fyzická pohoda, důraz na spolupráci, otevřenost 

a důvěra).  

Společné plánování procesu – podporuje odpovědnosti zúčastněných za průběh 

učení. Participace při procesu učení dává možnost účastníkům sdílet odpovědnost na 

výsledky. 
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Rozeznávání a určení potřeb – je důležité definovat potřeby a správně určit 

naplňování těchto potřeb. Jedná se o 2 kroky, 1. krok určuje obecný cíl (obecně 

definovaná role pracovníka v sociálních službách) a 2. krok je definování konkrétní 

potřeby, co pracovníka provokuje, zajímá, v čem si není jistý. 

Formulace programových cílů – zahrnuje plánování programu učení, kterého 

lze dosahovat v daném čase a s konkrétními zdroji, které máme k dispozici. „Jedná se o 

to, co se naučit, co zvládnout a také, jak se to pozná.“ (Havrdová, 1999: 27) 

Plánování posloupnosti učebních aktivit – jedná se o uspořádání jednotek 

učení tak, aby měly posloupnost. V této fázi se nejvíce uplatňuje zkušenost učitele. 

Realizace (a řízení) zkušenosti učení se – jedná se o sdílenou zodpovědnost o 

provedení plánu. 

Vyhodnocení dosavadního procesu učení – zahrnuje navrhování dalších 

vzdělávacích potřeb a počátek dalšího procesu. Na základě zpětné vazby se může 

určovat další směr učení, zpřesňovat rozeznávání potřeb a cílů a zároveň dává informaci 

o výsledcích učení a dochází k začátku procesu kontinuálního učení, tzv. spirálového 

učení. 

Celoživotní rozvoj pracovníků je charakteristický pro učící se organizaci. Učící 

se organizace je popisována jako živý organismus spolu s pracovními pozicemi. Nároky 

z legislativy i nových trendů sociálních služeb vyžadují neustálý přísun nových 

dovedností. Osvojené nové dovednosti zaměstnanců zvyšují nabídku poskytovaných 

služeb. Vodák, Kucharčíková (2007) uvádí, že s tímto přístupem velmi úzce souvisí 

týmový postoj k učení. Jedná se o formu skupinového vzdělávání, kdy mají zaměstnanci 

možnost učení ze zkušenosti svých kolegů. Učící se organizace je vnímána jako 

nepřetržitý, nekončící proces, který zahrnuje každého ze zaměstnanců organizace.  

Zpravidla se ve vzdělávání při výkonu práce užívají tyto metody (Koubek, 2010: 

267-272). 

 

2.1.5.1. Vzdělávání na pracovišti 

• Instruktáž p ři výkonu práce - jedná se o nejčastější a nejjednodušší 

způsob zácviku nového zaměstnance. Metoda spočívá v jednorázovém předvedení 

pracovního postupu zkušenějším/nadřízeným pracovníkem. Vyučovaný si tento postup 
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osvojuje v průběhu praxe na pracovišti. Významným prvek je podpora spolupráce 

vzdělávaného a zkušenějšího pracovníka a rychlý zácvik. Metoda je však realizovatelná 

spíše u jednodušších pracovních postupů a má krátkodobý charakter. 

• Coaching - oproti instruktáži se jedná o dlouhodobější proces s neustálou 

zpětnou vazbou, který respektuje individualitu pracovníka. Jedná se o kontinuální 

metodu vedoucí k žádoucímu výkonu a podporující iniciativu pracovníka s periodickou 

kontrolou. Coaching je aplikován během vlastního pracovního výkonu a může tak 

docházet ke stresovým situacím vyplývající z paralelního plnění úkolů  

• Mentoring  - společným jádrem každého vztahu mentoringu je 

dobrovolná podpora pracovníka druhou osobnou - mentorem. Mezi hlavní pilíře patří 

podpora iniciativy, provázení, nasměrování k osobnímu rozvoji, zvyšování efektivity 

(Centrum, s. d.). Tato metoda podporuje vlastní iniciativu pracovníka a uvědomělou 

volbu mentora. Rizikem může být špatná volba mentora, případně zištná volba mentora 

z důvodu jeho moci či vlivu 

• Asistování – zkušenější pracovník soustavně působí na vzdělávaného, je 

mu přiřazen a pomáhá mu plnit úkoly a osvojovat si pracovní postupy. Vzdělávaný 

postupem času pracuje samostatněji. Předností této metody je důraz na praktickou 

stránku. Nevýhodou může být omezený zdroj informací plynoucí z jedné osoby 

školitele a riziko osvojení si zlozvyků či chybných postupů 

• Pověření úkolem – vzdělávaný má vytvořeny optimální podmínky pro 

splnění zadaného úkolu. Může se jednat o závěrečný krok vzdělávacího procesu, který 

je sledován a vyhodnocen. Tento způsob podporuje samostatnost a rozhodování 

pracovníka a vzdělávaný si může ověřit získané poznatky v praxi. Možný neúspěch 

může negativně ovlivnit důvěru nadřízeného a sebedůvěru pracovníka 

• Pracovní porady – účastníci porad se na nich seznamují s provozními, 

organizačními problémy a fakty v rámci celé firmy. Jedná se o efektivní způsob 

předávání informací a podněcování kolektivního ducha. Výstupy z porad mohou být 

důležitým signálem pro hodnocení organizace jako celku i pro hodnocení pracovního 

výkonu pracovníku. Je otázkou, zda se vždy s těmito výstupy pracuje v dlouhodobém 

horizontu, který reflektuje strategické vize organizace nebo se jedná pouze o rychlé 



20 

 

řešení problému bez další návaznosti. Porady jsou organizačně, prostorově a časově 

náročné, což může zkracovat čas určený k plnění pracovních úkolů 

• Supervize – „Z hlediska účelu má vzdělávací aspekt supervize zlepšit 

odbornou kompetenci pracovníka při práci s klientem, zlepšit jeho znalosti, dovednosti, 

postoje včetně sebereflexe.“ (Havrdová, Hajný et al, 2008 : 52) Navázání vztahu mezi 

supervizorem a supervizanty umožňuje vytvořit důvěrné prostředí, ve kterém se 

účastníci učí reálně a pravdivě vidět a posoudit, co je v jejich práci smysluplné a 

důležité. Supervize podporuje týmovou spolupráci a respektování individuálních potřeb 

účastníků. Výhodou je přítomnost nezávislé osoby – supervizora, který zprostředkovává 

sdílení zkušeností a problémů. Rizikem je špatně nastavený supervizní kontrakt a 

případné předsudky účastníků. 

• Seminář – přestože Koubek (2010) uvádí seminář jako vzdělávací 

metodu mimo pracoviště, v praxi je tato technika používána i na pracovišti a proto 

vidím jako nezbytné, uvést ji. Právě novela Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. 

o průběžném vzdělávání zaměstnanců uznávala semináře na pracovišti do povinných 24 

hodin ročně. Přínosem je i aktivní účast zaměstnanců a podpora týmové spolupráce. 

Tento způsob vzdělávání je náročný na roli lektora a jeho nedostatečná profesionalita 

může výrazně negativně ovlivnit celkový výsledek. Nezřídka tato metoda naráží na 

ostych kolegů v pracovním týmu. 

 

2.1.5.2. Vzdělávání mimo pracoviště 

• Přednáška – cílem je zprostředkování faktických i teoretických 

informací. Výhodou je rychlé předání informací s minimální náročností na technické 

zázemí. Hrozí však pasivní přístup posluchačů. 

• Seminář – viz kapitola Vzdělávání na pracovišti 

• Demonstrování – klade důraz na praktické využití předaných znalostí a 

to prostřednictvím počítačů, předvádění pracovních postupů či audiovizuální techniky. 

Účastníci si mohou získané informace vyzkoušet v bezpečném prostředí. Nicméně je 

důležité vyrovnat se s rozdílnými podmínkami na pracovišti a mimo něj. 

• Případové studie – skupina vzdělávaných se zabývá konkrétním 

(reálným či smyšleným) problémem. Účastníci otázku probírají, orientují se 
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v problematice a snaží se navrhnout schůdné řešení. Pozitivem je podpora analytického 

myšlení účastníků, možnost ověření navrhovaných postupů s realitou v případě, že 

problém byl reálný a již byl řešen. Jsou kladeny vysoké požadavky na přípravu a na roli 

moderátora 

• Workshop – Armstrong (2007) popisuje tuto techniku jako nevhodnou 

pro úplné začátečníky, ale jako nástroj pro další vzdělávání a prohlubování znalostí. V 

průběhu akce není účastníkům představována teorie – předpokládá se, že každý má 

určitý teoretický základ a je schopen ho prezentovat zúčastněným. Předností této 

techniky je sdílení zkušeností a podpora týmové spolupráce. Efektivní výsledek může 

být ovlivněn nedostatečnou odborností zúčastněných, podceněním přípravy. Velmi 

významný je také profesionální přístup moderátora. 

• Brainstorming  – po zadání problému pracuje skupina vzdělávaných buď 

písemnou, nebo ústní formou na možnostech řešení. Následuje diskuse nad návrhy, 

hledání optimální kombinace a předkládání rozličných návrhů řešení, což podporuje 

kreativní myšlení. Metoda je náročná na roli moderátora a na zorganizování - je těžké 

udržet směr diskuse, zvládat rychlý sled výpovědí a zároveň je zapisovat. Účastníci mají 

tendenci se překřikovat, odbíhat od tématu a opakovat se.  

• Simulace – metoda zaměřená na praxi a aktivní účast vzdělávaných. Na 

základě předem připraveného scénáře musí aktéři učinit řadu rozhodnutí. Rozvíjí jejich 

schopnosti vyjednávat a rozhodovat se. Je však náročná na přípravu. 

• Hraní rolí  – „Metoda je zaměřena na osvojení si určité sociální role a 

žádoucích sociálních vlastností.“ (Koubek 2010: 271). Tato technika podporuje 

samostatné myšlení a ovládání emocí účastníků. Nezbytná je pečlivá příprava 

moderátora a organizace celé akce. 

• Assessment centre (diagnosticko-výcvikový program) – metoda 

původně používána při výběru nových pracovníků a později rozšířena na vzdělávání 

manažerů. Účastník řeší úkoly a problémy související s běžnou pracovní náplní, zadání 

těchto úkolů je generováno náhodně počítačem. Armostrong (2007) popisuje jako 

hlavní účinek této metody v komplexním pohledu pracovníka na problém a jeho řešení a 

dochází k osvojování kultury organizace. Opět se jedná o technicky náročnou metodu 

vyžadující podrobnou přípravu. 
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• Outdoor training/learning  (učení se hrou či pohybovými aktivitami) – 

aktéři této metody jsou konfrontováni během pohybových aktivit s řešením krizových 

situací, rychlého jednání a rozhodování a to buď sami za sebe, nebo za celý tým. Tyto 

zkušenosti pak mohou aplikovat v praxi. Hroník (2007) vidí tři základní účinné faktory 

v rozvoji myšlení, emocí a chování. Výhodou je propojení hry a pohybových aktivit. 

Tato činnost je fyzicky náročná a může narážet na ostych účastníků před zesměšněním 

se. 

• E-learning – „Nový směr ve vzdělávání v duchu nové ekonomiky a 

představy internetu jako nového trhu.“  (Hroník, 2007: 194) E-learning nabízí různé 

testy a cvičení, které umožňují průběžně hodnotit proces osvojování si znalostí. Tato 

velice variabilní metoda (individuální i kolektivní výuka) umožňuje okamžitou zpětnou 

vazbu a vzdělávání mimo pracovní dobu, popřípadě v době, kdy je méně práce. 

Nevýhodou je finanční náročnost a nezbytné technické vybavení. 

• Samostudium – lze ho zakomponovat do všech výše uvedených metod, 

nebo samostatně na základě doporučené literatury. Plusem je časová úspora, která navíc 

respektuje tempo pracovníka. Organizace však nemá možnosti, jak tuto metodu 

kontrolovat a nemá právo po pracovníkovi samostudium ve volném čase vyžadovat. 

Při jakémkoliv plánování vzdělávání je důležité ošetřit proces dohody se 

školitelem. Vedení organizace musí mít jasně stanovené cíle – čeho chce vzděláváním 

pracovníků dosáhnout. Plánování vzdělávacích aktivit by mělo vycházet z hodnocení 

pracovníků v souvislosti s  jejich pracovní náplní. Zásadním aspektem je osobnost 

školitele, jeho kompetence, vazba na praxi a flexibilita. Praxe ukazuje, že je velká 

nabídka školících akcí, ale málokterá zvládne propojit teorii a praxi. Ve výsledku se 

jedná o naplnění očekávání pracovníků a potřeb organizace.  

Na základě vlastní zkušenosti je možné poukázat na důležitost osobnostních a 

odborných předpokladů školitele. Caple a Bucley (2004) uvádí, že školitelé mají být 

v očích těch, kterým přednáší, důvěryhodní. Efekt vzdělávání je ovlivněn tím, jestli 

vzdělávaní tomu, co říká školitel, věří. Pro účel této práce je důležité zmínit, že 

vzděláváni nejsou studenti, ale lidé z praxe. Lidé s určitou zkušeností (začínající, 

pokročilý a zkušený pracovník) při práci s lidmi s postižením si umí dát mnoho 

informací do souvislostí s vlastní praxí. Obsah vzdělávacích kurzů by měl tedy 

navazovat na dosavadní získané zkušenosti, které pracovníci mají.  
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Caple a Buckley (2004) považují za důležité, aby školitel uměl vést nederiktivní 

způsob školení, který umožňuje zapojení pracovníka ve všech fázích jeho praxe. I pro 

samotnou atmosféru vzdělávání je důležité, aby všichni pracovníci měli možnost 

vyjadřovat své postoje a názory. Podstatnou schopností školitele je trpělivost a 

tolerance. Dále uvádí, že by školitel měl prokazovat svou kompetentnost v daném 

oboru. Zároveň by měl mít přiměřené představy o tom, jaké kompetence chtějí 

pracovníci získat. Školitel by si měl být vědom, že naslouchání a dotazování se 

kvalitativně ovlivňují výkon a přínos vzdělávání. Před vzdělávané, kteří přichází 

z praxe, by měl předstupovat školitel, nejen teoretik, ale i praktik. 

 

2.1.6. Rozmísťování pracovníků 

Cílem efektivního rozmísťování pracovníků v organizaci je dát vhodného 

člověka na správné místo při maximálním využití jeho schopností. „Rozmísťování 

pracovníků lze nejpřesněji definovat jako kvalitativní, kvantitativní, časové a prostorové 

spojování pracovníků s pracovními úkoly a s pracovními místy.“(Koubek, 2010: 235) 

Při řešení takovýchto situací je nezbytné zvážit profil zaměstnance a profil pracovního 

místa. U profilu zaměstnance je kladen důraz spíše než na profesně kvalifikační 

charakteristiky, na výstupy hodnocení pracovníků. 

Koubek (2010) rozlišuje 3 základní způsoby rozmísťování pracovníků 

v organizaci. 

1) Povyšování pracovníků - vyšší pracovní pozice může být obsazena někým 

z řad přihlášených zaměstnanců v organizaci, nebo na základě přímého 

rozhodnutí kompetentních míst organizace. Cílem přechodu na důležitější, 

náročnější a zpravidla lépe placenou práci je zvýšení využití pracovních 

schopností zaměstnance a zvýšení jeho motivovanosti. Povýšení může být také 

jednou z forem odměny. 

2) Převádění pracovníků na jinou práci – v rámci organizace může tato aktivita 

vycházet jak ze strany zaměstnance, který je nespokojen se svým současným 

pracovním místem, tak i ze strany zaměstnavatele, například z důvodu ukončení 

provozu části organizace, potřeby pokrýt nově vytvořené místo, či z důvodů 
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změny požadavků původního místa na schopnosti zaměstnance. Převedení může 

být dočasného nebo trvalého charakteru. 

3) Přeřazování pracovníků na nižší funkce - jedná se o direktivní postup, kterým 

pracovníkovi dáváme najevo, že jeho pracovní výkon není dostačující. Může se 

tak stát na základě zhoršení zdravotního stavu zaměstnance, na základě 

organizačních změn či z důvodu negativního hodnocení pracovního výkonu. 

Všechny výše zmíněné důvody přeřazení na nižší funkci jsou pro pracovníka 

demotivující a ze strany zaměstnavatele je vždy nutno tento krok zvážit. 

Následkem může být snížení pracovního výkonu zaměstnance, pocit poklesu 

jeho vážnosti, frustrace a negativní vliv na týmovou spolupráci. 

Obsah celé kapitoly o rozmísťování pracovníků úzce souvisí s personálními 

činnostmi v organizaci. Je-li dobře zpracována analýza pracovního místa, může 

zaměstnavatel pružněji reagovat na potřebné změny – má jasně stanovena kritéria, na 

základě kterých pak rozmísťování či propouštění pracovníků probíhá. V kontextu 

s tématem této práce, má kvalitně zpracovaná oblast vzdělávání pozitivní vliv na 

efektivní rozmisťování zaměstnanců. Je-li dosaženo určité úrovně dovedností, 

pracovník již není na stávajícím místě efektivně využíván a je nutné zvážit jeho další 

působení na konkrétní pozici.  

V souvislosti s vnější mobilitou pracovníků zmiňuje Koubek (2010) aktivní a 

pasivní stránku. Aktivní stránka zahrnuje hledání, výběr, přijímání a orientaci 

zaměstnanců. Způsoby ukončení pracovního poměru pak obsahuje pasivní stránka 

(například propuštění, dosažení důchodového věku nebo úmrtí pracovníka). 

 

2.1.7. Propouštění a penzionování pracovníků 

Propouštění pracovníků je plně v pravomoci zaměstnavatele (samozřejmostí je 

dodržování platné legislativy).  Pro oprávněné propuštění popisuje Armstrong (2007) 

např. tyto důvody: nedostatečná kvalifikace pro danou práci, neschopnost související 

s dovednostmi, vlohami či porušování disciplíny. K ukončení pracovního poměru může 

dojít také ze strany zaměstnance, ovlivnit jeho rozhodnutí je z pohledu zaměstnavatele 

značně omezené. „Ukončení pracovního poměru úmrtím pracovníka je zcela 
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neovlivnitelné.“ (Koubek 2010: 243) Výjimkou jsou případy, kdy dojde k úmrtí 

z důvodu nedodržování pravidel bezpečnosti při práci.                                                        

Dalším důvodem pro ukončení pracovního poměru je nadbytečnost a s tím 

související snižování stavu pracovníků. „Pracovníci mohou být přebyteční, protože 

změny v ekonomické situaci i podniku sníží potřebu pracovníků, nebo když změny 

v metodách práce způsobí, že dané pracovní místo přestane existovat ve své dosavadní 

podobě.“ (Armstrong, 2007: 718) 

Penzionování zaměstnanců může organizace ovlivnit z hlediska načasování, tzn., 

že se může dojít k dohodě o předčasném či odloženém odchodu. Politika penzionování 

se odvíjí v závislosti na státní politice zaměstnanosti, která změnou výše odchodu do 

starobního důchodu ovlivňuje zaměstnanost osob v poproduktivním věku. 

 

2.2. Specifika řízení lidských zdrojů v sociálních službách 

Neziskový sektor si primárně neklade za cíl generovat zisk. Pokud zisk 

neziskové organizaci vznikne, je znovu investován do jejího rozvoje a zkvalitnění 

nabízených služeb. Často je také používán výraz občanský sektor. Jedná se o obecnější 

pojem, který je odvozen z propojení neziskových organizací s občanskou společností.    

Rozvoj současného neziskového sektoru v České republice odstartovala tzv. 

Sametová revoluce v roce 1989. V tomto porevolučním období euforie bylo zakládání 

neziskových organizací založeno na obětavosti, nadšení a osobním přesvědčení. Pro 

vznik takovéto instituce byly potřebné stejné dokumenty jako pro založení běžné firmy 

(tzn. neexistoval například registr poskytovatelů sociálních služeb ani standardy kvality, 

jejichž naplňování by bylo  kontrolováno). „Obecně lze toto období sociální práce 

definovat jako období poznamenané nejistotou, proměnlivostí, nestandardností.“ 

(Řezníček, 2000: 23) 

Vedení a zaměstnance spojovalo nadšení a odhodlání rozvinout sociální oblast, 

která byla v době komunismus potlačena. Počáteční impulsy byly spíše intuitivní než 

profesionální, samozřejmostí bylo trávení volného času s kolegy a uživateli (nezřídka 

zaměstnanci bydleli přímo v objektu poskytované služby). „Hlavními inovačními trendy 

byly v devadesátých letech 20. století snaha o deinstitucionalizaci sociálních služeb, tj. 

vytváření alternativ k tradiční, většinou ústavní péči, a masivní nástup nestátních 
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organizací do sociální péče.“ (Matoušek et al, 2001: 152) V těchto institucích pracovali 

čerství absolventi i absolventi škol z dob před rokem 1989.  

Každé nadšení dosáhne vrcholu a nezbytností bylo i nastavení jasných standardů 

kvality poskytované služby. Tyto dlouhodobé snahy a aktivity vyústily ve vznik již 

několikrát zmiňovaného Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Do té doby se 

sektor sociálních služeb řídil legislativou z doby před listopadem 1989, která znala 

pouze ústavní péči a pečovatelské služby. Ostatní služby, kam mimo jiné patřilo i 

chráněné bydlení, byly poskytovány bez platné právní úpravy. Vyhláška k zákonu o 

sociálních službách 505/2006 Sb. provádí ustanovení tohoto zákona mimo jiné i 

v oblasti standardů určujících kvalitu služeb, jejichž nezbytnou součástí jsou i 

požadavky na kvalifikaci pracovníků.  

Profesionalizace oblasti poskytování sociálních služeb, což je cílem zavedení 

standardů kvality, klade na poskytovatele a na pracovníky vysoké nároky.  

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, řízení lidských zdrojů je především o investici 

do lidského kapitálu. Investice mohou být samozřejmě chápány i nepeněžitě, přesto je 

peněžní kapitál určený pro rozvoj a vzdělávání pracovníků nejefektivnější investicí. 

V tomto je právě finanční situace většiny neziskových organizací, v jejichž prostředí se 

pohybuji, kritická. Řada takovýchto institucí funguje na hranici přežití, často ani netuší, 

jestli budou v dalším roce životaschopné. V takovémto prostředí lze jen těžko 

dlouhodobě plánovat rozvoj lidského kapitálu a investice do něj. Bohužel z praxe 

vyplývá, že největší vliv na rozvoj lidského kapitálu mají právě finance. 

 

2.2.1. Získávání nových pracovníků 

Finance prostupují všechny zmíněné oblasti řízení lidských zdrojů. Zaměstnání 

oborníka personalisty je ve finanční situaci většiny neziskových organizací nereálné, 

finanční požadavky takovýchto specialistů jsou mimo jejich možnosti. 

V kontextu se získáváním pracovníků v neziskových organizacích jsou vnitřní 

podmínky, které Koubek (2010) uvádí, zásadní. Skutečnost, že neziskové organizace 

nemají často dostatek finančních prostředků pro adekvátní odměňování, staví zájem 

potencionálních pracovníků právě na vnitřních podmínkách souvisejících s organizací. 

Mezi ně patří například prestiž, pověst organizace či pracovní prostředí. 
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2.2.2. Zaškolování 

Oblast zaškolování je pro efektivní pracovní výkon nových zaměstnanců zásadní 

ve všech firmách. Obzvláště pak v přímé práci s klienty, při které může mít jakékoliv 

pochybení fatální následky. Je tedy na zodpovědnosti vedoucího pracovníka, který je 

zaškolením pověřen, aby si nový pracovník osvojil správné pracovní postupy a získal 

tak odpovídající kompetence pro výkon práce. Na nového zaměstnance kromě obsahu 

náplně práce působí atmosféra, prostředí a vztahy v týmu, jehož součástí se s nástupem 

stává. V souvislosti s finanční situací neziskových organizací je tato oblast řízení 

lidských zdrojů peněžně nenáročná a na základě profesionálního ošetření této fáze lze 

do značné míry ovlivnit pracovní výkon.  

 

2.2.3. Motivování 

Obecně lze říci, že hlavním motivem práce jsou peníze. Toto však lze jen těžko 

aplikovat do sociální sféry – výše platů v neziskových organizacích je dlouhodobě 

hluboko pod hranicí průměrného platu v České republice. Odměnou jim proto nemusí 

vždy být jen peníze. Finanční odměna je pro motivaci významná, většina zaměstnanců 

však ocení, má-li možnost si v práci uspokojit i další oblasti svých potřeb. Sem patří 

například vykonávání smysluplné práce, uznání a respekt či pozitivní atmosféra 

v pracovním týmu. V systému nepeněžních odměn v neziskových organizacích se jedná 

o snahu o informovanost a spolupodílení se na cílech a strategii organizace, uznání 

veřejnosti za vykonávanou práci, pozitivní povědomí o firmě atp.  

 

2.2.4. Hodnocení 

V oblasti hodnocení pracovníků v sociálních službách se výkonnost a výsledky 

mnohem obtížněji vyhodnocují. V ziskové firmě je jasné finanční měřítko, v neziskové 

organizaci musí být nejprve jasně nastaveny kritéria. Aby však byla srozumitelná a 

jasná pro všechny pracovníky, musí začínat u plánování. „Pokud plánování nezačne 

posláním, nedosáhne nezisková instituce žádoucí výkonnosti. Definice výsledků se 

odvíjí od poslání:“ (Drucker, 1990: 98) Smysl pro poslání je obrovským zdrojem síly 

v každé neziskové organizaci. Opět se tak dostáváme k otázce financí. Výše platů je 
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natolik nízká, že pracovníci musí poslání věřit a musí také věřit tomu, že pracují pro 

dobro věci.  

 Pro neziskové organizace není vždy lehké definovat, jakých výsledků by měli 

pracovníci a o organizace jako celek dosahovat a navíc je kvantifikovat tak, aby se 

mohly být jasným kritériem hodnocení výkonu. Z tohoto důvodu může dojít spíše 

k hodnocení osobních kvalit než výkonu. Bělohlávek (2000) spatřuje rizika hodnocení 

osobních kvalit v subjektivním zkreslení jako je například sympatie či antipatie ze 

strany vedoucího či přílišná mírnost. Ta může pramenit i z pocitu nadřízeného 

pracovníka, že za nízké finanční ohodnocení popřípadě dobrovolnictví, nemůže chtít po 

zaměstnanci požadované výkony a výsledky. Podle Druckera (1990) chtějí pracovníci 

neziskových organizací vědět, jaká je jejich výkonnost, a mají na to právo. Za nastavení 

jasných a srozumitelných kritérií je zodpovědné vedení organizace.  

 

2.2.5. Vzdělávání a rozvoj 

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jasně definuje požadované vzdělání 

k výkonu práce v sociálních službách. Zákon zároveň stanovuje podmínky pro uznání 

vzdělávání. Pro pracovníky v přímé péči požaduje minimálně absolvovat akreditovaný 

kurz v rozsahu 150 hodin. 

Vyhláška 505/2006 Sb. určuje obsah kvalifikačního kurzu.  Pro pracovníky v 

sociálních službách se skládá z obecné a zvláštní části. 

(2) Obecná část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy: 

a) úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality 

sociálních služeb, 

b) základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody 

alternativní komunikace, 

c) úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, 

d) základy ochrany zdraví, 

e) etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a 

důstojnost, 
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f) základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, 

g) sociálně právní minimum, 

h) metody sociální práce. 

(3) Zvláštní část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy: 

a) základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky 

psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění, 

b) aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného 

času, 

c) prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, 

d) základy výuky péče o domácnost, 

e) odborná praxe, 

f) krizová intervence, 

g) úvod do problematiky zdravotního postižení, 

h) zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto 

jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život 

jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany. 

(4) Minimální rozsah kurzu je celkem 150 výukových hodin, přičemž zvláštní část 

kurzu činí minimálně 80 výukových hodin. 

(5) Počet výukových hodin jednotlivých tematických okruhů zvláštní části kurzu 

se stanoví s přihlédnutím k odbornému zaměření účastníků kurzu, jejich pracovnímu 

zařazení a druhu sociální služby, kterou poskytují. 

Zákonná povinnost absolvovat akreditovaný kurz se týká těch pracovníků, kteří 

nedosáhli potřebné kvalifikaci předchozím studiem v oboru sociální práce. Následně 

pak stanovuje povinnost vzdělávat pracovníky v přímé péči v rozsahu 24 hodin v 

průběhu roku. 

Vzdělávání pracovníků, kteří poskytují přímou péči lidem s mentálním 

postižením, je do určité míry značně ovlivněno právě touto cílovou skupinou. Musíme 

si uvědomit, že zcela odlišné potřeby mají zejména děti a mladiství v porovnání 
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s potřebami dospělých. Věková struktura uživatelů zcela jasně ovlivňuje pracovní 

činnost pracovníků v přímé péči a klade odlišné požadavky na osobnostní předpoklady i 

jejich další směr vzdělávání. Významnou roli hraje i druh služby.  

Pobytová služba klade velké nároky na zajištění takovéhoto druhu služby. 

Chráněné bydlení vyžaduje velké nároky na zajištění celého provozu, protože se jedná o 

celoroční, nepřetržitou službu. V porovnání s ambulantními službami jsou pobytové 

služby časově i organizačně náročnější na zajištění provozu a na pracovníky kladou 

daleko větší zátěž v podobě vícesměnného provozu – ten je poskytován v chráněném 

bydlení, které pomáhá lidem s těžšími formami mentálního postižení. Není tedy 

samozřejmostí, že chráněné bydlení je automaticky vícesměnný provoz. Další specifika 

přináší samotné znevýhodnění těchto uživatelů. Práce s lidmi s mentálním postižením 

s sebou nese i jiné způsoby komunikace, například využívání alternativních způsobů, 

mezi které patří i doteky, využívání obrázků, fotografií, piktogramů. Tyto systémy 

komunikace vyžadují i kreativitu, pružné reagování na rychle se měnící okolnosti. I 

když jsou uživatelé ve svých projevech převážně stálí, může dojít k nepředvídatelným, 

rizikovým situacím. Na pracovníkovi je to, aby situace dokázal zvládnout a řešit. 

Nacházení cesty mezi uživatelem a zaměstnancem je právě cílem organizace. Takovýto 

vztah je i přes veškerou snahu o partnerství často nerovnocenný a dochází k závislosti 

klienta na pracovníkovi. To přináší napětí, které může gradovat až k tomu, že 

zaměstnanec ukončí pracovní poměr. Prevencí může být vhodně stanovený systém 

podpory: prostor pro reflexi, celoživotní sebevzdělávání nebo supervize. Reflexe je 

nezbytným předpokladem pro odborný růst. Havrdová, Hajný et al (2008) uvádí, že 

zkušený pracovník by měl zvládat reflektovat svou praxi, aby mohl rozvíjet vlastní 

schopnosti.  

Novela Vyhlášky 239/2009 Sb. ukládá povinnost zabezpečit pracovníkovi v 

sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, 

kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Účast na dalším vzdělávání se 

považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu 

Zákon o sociálních službách rozlišuje celkem 18 druhů zařízení sociálních 

služeb, jak vyplývá z výše uvedeného. Absolvování akreditovaného kurzu v rozsahu 

150 hodin má velmi obecnou náplň a nezohledňuje, s jakou cílovou skupinou pracovník 

v sociálních službách pracuje. K obsahové stránce je důležité zmínění i finanční 
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náročnosti kurzu. Průměrná cena se pohybuje okolo 6 500,- Kč. S ohledem na výši platů 

v sociálních službách je to částka poměrně vysoká. Tento kurz má časově neomezenou 

platnost a absolvent ho může v budoucnosti uplatnit u kteréhokoliv 

zaměstnavatele/poskytovatele sociálních služeb.  

Oblast poskytování sociálních služeb je zejména o práci s uživateli. Mluvíme 

tedy o měkkých technikách. „Mluvíme-li o měkkých dovednostech, jde vždy o lidi a 

jejich vzájemné vztahy. Měkké dovednosti se přitom týkají toho, JAK spolupracovat, ne 

CO dělat. Co dělat se týká odborné roviny. Jak spolupracovat se týká osobní a lidské 

roviny, která má mnoho vrstev.“ (Mühleisen, Oberhuber, 2008: 21) Zahrnuje například 

to, jak se cítíme, jak myslíme nebo jaké potřeby a motivy společně sdílíme. 

Kvalita služby se kromě odborných znalostí pracovníků odvíjí také od 

osobnostních předpokladů pro výkon práce. Vzájemně tak více než v kterékoliv jiné 

profesi působí životní zkušenosti, dosavadní průběh pracovní i životní kariéry a 

profesionální aspekty. 

Celoživotní vzdělávání v pomáhajících profesích by tedy mělo být 

samozřejmostí. I přes vědomosti získané odborným studiem či absolvováním 

akreditovaného kurzu, je nezbytný průběžný rozvoj dovedností, které pracovník získává 

v průběhu výkonu povolání, v běžném kontaktu s klienty. Celoživotní učení pomáhá 

rozvoji procesu sebepoznání či emoční inteligence a je nezbytné pro dlouhodobě 

kvalitní pracovní výkon. S celoživotním učením úzce souvisí pojem zmíněný v úvodu 

kapitoly, a to profesionalizace. V porevolučním období bylo nezbytné tento proces 

nastartovat a následně tento trend udržet. „Profesionalizace je proces postupného 

zařazování člověka do sociálně-ekonomické struktury společnosti – zahrnuje celé 

spektrum vzdělávacích a personalistických činností a bývá považována za jednu 

z vrcholných fází socializačního procesu.“ (Halík, 2008: 81)  

Na tvorbě vzdělávacího plánu zaměstnanců by se měl vždy podílet pracovník 

organizace. Základem pro vytvoření funkčního vzdělávacího plánu je jasně 

vydefinované poslání organizace, jehož smyslem je naplňovat potřeby uživatelů služby. 

S naplňováním poslání souvisí jednotlivé cíle, se kterými musí být ztotožněni jak 

pracovníci, tak klienti. Jen tak lze poskytovat efektivní a smysluplné služby. Poslání 

také úzce koresponduje s vizí a mělo by být cestou, kterou je vize naplňována. Poslání 
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je pro veřejnost obecným závazkem, pracovníkům pak dává směr, kterým se jejich 

práce ubírá. 

Smyslem celoživotního vzdělávání pracovníků není jenom jejich profesní rozvoj 

a odborná způsobilost pro výkon povolání, ale i udržení motivace a předcházení 

syndromu vyhoření. Podpůrným prostředkem pro všechny tyto aktivity je supervize.  

Pro pracovníky není orientace v široké nabídce vzdělávacích center jednoduchá 

– nabídky jsou nesystémové, nejednotné. Problémem je neexistence hodnotících 

parametrů kvality poskytovaných vzdělávacích aktivit. Pouhá akreditace vzdělávacích 

kurzů na Ministerstvu práce a sociálních věcí není sama o sobě zárukou kvality. 

Akreditace se zaměřuje na formální stránku vzdělávací aktivity, nikoliv na obsah. 

Nedostatky jsou také v oblasti nabídky a poptávky. Nabídka vzdělávacích aktivit 

nereflektuje vzdělávací potřeby pracovníků v sociálních službách, například cílovou 

skupinu, které je služba poskytována. Často je zvolená forma vzdělávání uskutečňována 

prezenčním způsobem a nejsou využívány moderní vzdělávací možnosti jako například 

e-learning, skupinové elektronické diskuse či podpora samostudia. 

V neposlední řadě vidím značný problém v možnosti reklamace absolvovaného 

kurzu. Ač je frekventant kurzu zákazník jako kdokoliv jiný, bývají jeho výhrady, 

popřípadě stížnosti organizace ke kvalitě kurzu často brány jako čistě formální. 

Nedostatky ve vzdělávání pracovníků se projevují například tím, že pracovníci 

neustále opakují stejné chyby, projektují svá přání a potřeby do osobních přání 

uživatelů, používají nevhodné oslovování a zneužívají závislého vztahu klienta. Tato 

zjištění se objevují při poradách týmu a supervizích setkání. 

Na nevyhovujícím systému vzdělávání pracovníků v sociálních službách má svůj 

podíl i nesystematičnost na straně organizace. Vzdělávání pracovníků je nahodilé. Jedná 

se buď o zákonnou povinnost a nezbytné sbírání kreditů, nebo o osobní přání 

zaměstnance, vyplývající z jeho aktuálních slabých stránek. Nahodilé vzdělávání bez 

jakéhokoliv konceptu nemá pro organizaci žádný význam a i její vývoj je tím pádem 

nahodilý. Neefektivita s sebou pak nese zbytečně vynaložené finance a plýtvání časem 

pracovníků.  
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2.2.5.1. Analýza vzdělávacích potřeb  

Občansky prospěšná společnost Nezikovky.cz nabízí prostřednictvím kvalitního 

vzdělávacího a informačního servisu rozvoj neziskového sektoru v České republice. 

Tým Aliance lektorů vytvořil analýzu vzdělávacích potřeb. Jedná se o jakýsi audit 

vzdělávacích potřeb organizace poskytující sociální služby.  „Neziskové organizace se 

již za dobu svého působení naučily více či méně investovat část svých obtížně 

získaných finančních prostředků do vzdělávání svých pracovníků. Klíčovým 

problémem je v mnoha případech chybný výběr témat kurzů a školení, popřípadě 

nevhodný výběr metody vzdělávání.“ (Neziskovky, s. d.) 

V případě, že se organizace rozhodne pro analýzu vzdělávacích potřeb, je 

vhodné vybrat pro tuto analýzu externího pracovníka – facilitátora. Dobře zadaný a 

zpracovaný kontrakt by měl být zárukou objektivního zjištění vzdělávacích potřeb.  

Jednotlivým fázím analýzy vzdělávacích potřeb se věnuje i Ježek a Swiecicky 

(2008). Mapování vzdělávacích potřeb organizace se odehrává na třech základních 

úrovních. Facilitátor v první fázi zjišťuje individuální rovinu, ve které se spojuje 

pracovní náplň s úrovní dosaženého vzdělání a osobních zkušeností jednotlivých 

pracovníků. V dalším stádiu je hodnocena úroveň týmu, kterého je pracovník součástí a 

s nímž má společné potřeby. Úroveň organizace jako celku je významná ve vnímání 

vztahu potřeb vzdělávání s rozvojem zaměstnanců. Následně tak dochází k propojení s 

organizačními strategiemi. 

Vlastní analýza vzdělávacích potřeb začíná pečlivým výběrem facilitátora, který 

moderuje první SWOT analýzu. Halík (2008) popisuje analýzu jako rozbor a hodnocení 

aktuálního stavu organizace (vnitřní prostředí) a současné situace okolí organizace 

(vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá a hodnotí silné a slabé stránky firmy. Ve 

vnějším prostředí hledá a klasifikuje příležitosti a hrozby pro firmu.  

Úvodní SWOT analýzy se účastní vedení organizace (ředitel, zástupce), 

projektoví manažeři, vedoucí středisek a zaměstnanci v přímé péči. Pro pohled zvenčí je 

ideální zapojit i klienty, zástupce místní samosprávy či členy sdružení. Aby nebyl sběr 

dat chaotický a nepřehledný, je maximální počet stanoven na 25 účastníků. 

Ve 2. fázi se na základě výstupů ze SWOT analýzy stanovují potřebné zásadní 

způsobilosti podporující strategické přednosti, popřípadě minimalizující slabé stránky 

organizace. Úkolem facilitátora je dále formou rozhovorů a pozorování zmapovat 
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aktuální lidské zdroje – zjišťování, kdo v organizace má potřebné schopnosti a 

zkušenosti v kontextu se stanovenými klíčovými způsobilostmi. Z takto získaných 

informací lze vybrat konkrétní oblasti pro vzdělávání a definovat konkrétní témata.  

 Na základě analýzy vzdělávacích potřeb vznikne kvalitní adresný vzdělávací 

plán přímo pro danou organizaci. Organizace díky němu bude vědět, že se skutečně 

rozvíjí v oblastech, ve kterých potřebuje, a školitelé budou moci efektivně pracovat. 

Nedílným přínosem je výstup v podobě optimalizace finančních nákladů, které 

organizace za své pracovníky vynakládá. Výsledkem by v ideálním případě mělo být 

efektivnější fungování organizace.  

Vlastní realizace vzdělávacího plánu na základě schválené analýzy vzdělávacích 

potřeb, musí v pravidelných intervalech podléhat revizím a analyzování, přináší-li 

žádoucí změny. 

 

2.2.6. Rozmísťování 

 Rozmísťování pracovníků v neziskových organizacích může působit jako 

významná prevence syndromu vyhoření. Převedení do jiného prostředí může eliminovat 

profesionální únavu formou nových nároků a výzev. Drucker (1990) spatřuje velké 

pozitivum ve změně role řadové pracovníka na pozici učitele školitele. Takováto 

příležitost je možností ukázat příklady dobré praxe a zároveň posílit sebevědomí 

zkušeného pracovníka.  

 Specifika řízení lidských zdrojů v sociálních službách se objevují i v oblasti 

propouštění. Jak bylo zmíněno výše, jasně nastavená kritéria hodnocení umožňují 

vedení objektivní hodnocení pracovního výkonu zaměstnance. Problém vyvstává 

v situacích, kdy se vedoucí dostává do konfliktu mezi neschopností a soucitem. 

Neustálým odkládáním konečného rozhodnutí lze způsobit nemalé škody.  

 

2.2.7. Reflexe  

Odborná literatura věnující se oblasti řízení lidských zdrojů reflexi nezmiňuje. 

Přesto považuji za důležité, reflexi v souvislosti se specifiky řízení lidských zdrojů 

v sociálních službách zmínit. Reflexi vnímám jako nezbytnou součást procesu učení, 

zejména v oblasti sociálních služeb, kde je práce s lidmi se znevýhodněním stěžejní. 
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Zároveň si uvědomuji, že otevřenost a ochota učit se ze zážitků, zkušeností, setkání 

s lidmi s mentálním znevýhodněním a diskusí s kolegy o problémech, které každodenní 

praxe přináší, jsou výrazným zdrojem učení a rozvíjení profesních dovedností 

pracovníka v přímé péči. 

Základem práce je důvěra v samotnou hodnotu reflexe, která může mít vliv na 

profesní rozvoj pracovníků, kteří poskytují péči lidem se znevýhodněním obecně. 

Domnívám se, že je možné smysluplně učit se ze zkušenosti, pokud zaměříme 

pozornost na tuto samotnou zkušenost. Zároveň je zkušenost třeba analyzovat a tím 

hledat nové podněty k učení. Johns (2009) popisuje charakteristické rysy, které jsou 

příznačné pro profesionální postoje. K těmto charakteristikám podle výše zmíněného 

autora patří: dosažené vzdělání, dodržování etického kodexu – poslání, cíle, zásady 

organizace, účast na celoživotním vzdělávání, udržování kompetence, předávání 

získaných poznatků, sebeřízení, služba, využívání teorie a její rozvíjení.  

Z vlastní zkušenosti vím, že je důležité zastavit se a vnímat to, co jsem dosud 

prožila a dokázat tyto zkušenosti zhodnotit – učit se z vlastní zkušenosti. Podstatné je, 

aby pracovníci dokázali slovně vyjádřit, jakým způsobem uvažují o svém jednání. 

Musíme si uvědomit, že některé situace přímo vedou pracovníky zastavit se a přemýšlet 

o svém jednání v jeho samotném průběhu ale i zpětně, tedy o procesy retrospektivního 

charakteru.  

Johns (2009) označuje reflexi jako aktivní proces spíše než pasivní přemyšlení. 

Zmiňuje, že reflexí rozumíme proces vyhodnocení zkušenosti, aby mohla být popsána, 

analyzována a zhodnocena tak, aby bylo možné uvědomit si učení se z vlastní praxe. 

Johns (2009) dále uvádí, že reflexe je možností jak umožnit pracovníkovi hodnotit, 

pochopit a učit se ze své zkušenosti. Reflexe je osobním, citlivým procesem, který 

obvykle může vést k určitým změnám v náhledu na situaci nebo dává možnost učení se 

z této zkušenosti. Klíčové pro reflexi je využití vlastního potenciálu jako aktivního a 

vědomého procesu. Reflexe je tedy považována za aktivní proces, který ověřuje vlastní 

zkušenosti a směřuje k přezkoumávání již získaných zkušeností. Zásadním významem 

reflexe je proces učení se a to zejména způsob, jak pohlížet na vlastní jednání a 

zkušenost. Celý proces reflexe, který zahrnuje vlastní zkušenost, může vést k získání 

potřebných znalostí a jejich zlepšení. Celý tento proces může dále vést ke zlepšování 

kvality služeb. Neustálé probíhající změny organizace jsou dány právě měnícími se 
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potřebami klientů. V souvislosti s těmito změnami se nepřetržitě klade důraz na 

zvyšování kvality sociální služby.  

 

2.3. Analýza pracovního místa 

Proces vzdělávání přímo souvisí s definicí pracovní pozice či kompetencí. 

Existence těchto pracovních míst a jejich specifikace je pro organizaci potřebná a 

přispívá k dosažení cílů organizace a naplnění poslání. Definici a popis pracovního 

místa můžeme konkretizovat na základě analýzy pracovního místa. Pracovního místa, 

které již existuje, nebo které chce organizace zřídit. Analýza pracovního místa ve vztahu 

k organizaci může přinést prospěch ve smyslu užitečnosti a výkonu jednotlivých 

pracovních míst. Ve vztahu k zaměstnancům je analýza pracovního místa podstatou 

pracovní náplně, kompetencí v ní uvedených a smyslu práce. Bělohlávek (2000) uvádí, 

že při rozboru pracovních míst se jedná o 

• proces mapování 

• zaznamenávání 

• archivaci 

• rozbor informací, které se týkají úkolů, metod, odpovědností, spojitosti s 

jinými pracovními místy 

• podmínky při výkonu práce. 

Koubek (2010) uvádí otázky související s analýzou pracovního místa. 

• Co zaměstnavatel očekává, že člověk na určité pozici (pracovním místě) 

bude dělat? 

• Jaká je předpokládaná kvalita požadovaných činnosti a jaký je způsob 

chování v určité pracovní roli? 

• Jaké jsou předpoklady osobnostních rysů, znalostí a dovedností 

pracovníka? 

„Úspěšnost analýzy a na ní založeného vytváření, či lépe řečeno přetváření, 

pracovních míst závisí v první řadě na kvalitě informací o pracovních místech.“ 

(Koubek, 2010: 75) Mezi první kroky v analýze míst patří samotný výběr zdrojů a 
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informací o pracovním místě. Nejčastějším zdrojem informací bývá pracovník zařazený 

na pracovní místo, je tím, kdo má nejpodrobnější znalosti o vykonávané práci. 

Problémem se jeví jeho subjektivní zkreslení informací v závislosti na tom, jak svou 

práci vnímá. Objektivita informací je v tomto případě závislá i na jeho ochotě 

analyzovat své pracovní místo a poskytnout potřebné informace. Arnold et al (2007) 

uvádí, že pracovníci vnímají analýzu pracovního místa jako pokus vedení přidat 

pracovníkovi práci. Je jasné, že pokud převládá takové vnímání, stává se pracovník jako 

zdroj informací nespolehlivým.  

Další informace můžeme získávat prostřednictvím pozorovatele. Na jedné straně 

pozorovatel může zjistit hodně užitečných informací, ale na straně druhé může jeho 

přítomnost ovlivnit negativně pozorování tím, že pracovník má snahu dělat práci jinak. 

Častým zdrojem informací je nadřízený pracovník. Ke zkreslení informací může dojít 

tím, že může mít nedostatečné znalosti o práci na tomto pracovním místě. Nicméně je 

v pozici, ve které může nejlépe stanovit práci, kterou je potřeba udělat. Z obav nárůstu 

úkolů svých i podřízených může vědomě i nevědomě zkreslovat informace. Daleko 

lepším řešením se zdá využít externí nezávislé specialisty na analýzu pracovních míst. 

(Brooks, 2003) Doplňkovým zdrojem je získat informace od spolupracovníků. Ti 

mohou přispívat k vytvoření celkového obrazu. Za další doplňkové zdroje informací lze 

považovat stávající písemné materiály. Jedná se o původní specifikaci pracovních míst, 

deníky poskytované služby, záznamy o hodnocení pracovníků. 

Armstrong et al (2007) upozorňují na možnost vzniku obav ze strany pracovníků 

při analýze pracovního místa. Je přirozené, že člověk má strach z nového. Je proto 

nezbytné před započetím tohoto procesu vysvětlit pracovníkům účel a důvody 

prováděné analýzy. I sebepoctivěji míněná a provedená analýza není nikdy dokonalá. 

Získané informace o práci se mění v průběhu času a každý pracovník je individualitou, 

která má subjektivní pohled na situaci. Lidé vnímají a interpretují stejnou situaci prostě 

odlišně. Jedná se o to, že změny ve způsobu provádění práce se mění v průběhu času 

buď u jednoho stejného pracovníka, nebo se odlišnosti vyskytují i u různých pracovníků 

na stejné pracovní pozici. 

Podle Koubka (2010) lze informace o analýze pracovního místa lze získat 

pomocí těchto metod: 

• pozorování 
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• rozhovor – individuální a skupinový 

• dotazník 

Výstupy z analýzy jsou podkladem pro rozhodování o tom, zda zůstane pracovní 

místo se stávajícími požadavky, proběhne aktualizace, nebo dojde ke vzniku  nové 

pracovní pozice či v opačném případě bude pozice zrušena. Přímou souvislost můžeme 

najít mezi analýzou pracovního místa a tvorbou pracovní náplně. V případě, že je 

nedostatečně popsáno pracovní místo a kompetence, která k pracovnímu místu náleží, 

dochází k tomu, že jsou pracovníci vystaveni nejistotě, nemají dostatečné povědomí o 

svých kompetencích ani o kompetencích svých kolegů, popřípadě nadřízených. Práce 

v sociálních službách je práce s lidmi a chyby, které mohou na základě takovýchto 

nevědomostí vzniknout, mohou mít nevratný charakter a poškozovat poskytovanou 

službu.  

Armstrong et al (2007) definuje pracovní místo spolu s kompetencemi, které 

jsou pro organizaci potřebné a přispívají k dosažení cíle organizace. Zástupci daného 

oboru, v tomto případě oboru sociální práce, sdílí určitou kolektivní představu, která je 

tvořena cíli a pojetím, které spolu tvoří specifický pohled. Základem dané profese je 

společná vize lidí, kteří se věnují příslušnému oboru. Filosof Törnebohm (in 

Krivošíková, 2011) uvádí, že východiska reflektují zájmy členů konkrétní profese a 

jejich nahlížení světa. Dále uvádí, že východiska pomáhají profesi definovat její profil a 

dávají jí vzor, jak práci vykonávat. Východiska se skládají ze základních předpokladů, 

hodnot, principů a hledisek, které spojují lidi v oboru. Východiska definují a dávají 

souvislost celé profesi. Z Törnebohmovy úvahy vyplývá, že sdílet profesní kulturu 

znamená zastávat společná přesvědčení a hlediska profese, která vedou k jednání 

pracovníků této profese. Zároveň může kultura profese a její východiska umožnit 

pracovníkům sociálních služeb stanovit, co je obsahem a podstatou jejich praxe. Může 

přispět i k pochopení základních zájmů, metod a hodnot profese. Základní východiska 

pomáhají jednotlivému zaměstnanci nacházet východiska, o která se mohou opřít a jsou 

možností pro jejich sebehodnocení. Jinými slovy, východiska zajišťují profesní shodu. 

Sdílení profesní kultury jako takové můžeme najít v obsahu standardu číslo 1. 

Jednotlivá nastavená kritéria v tomto standardu převádí v podstatě Törnebohmovu teorii 

do praxe. 
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Liessmann (2008) popisuje ve své vědecké studii Teorie nevzdělanosti 

východiska, která v sobě zahrnují jak osobní, tak i profesní hlediska. Jedná se tedy o 

východiska osobního i profesního života pracovníka v sociálních službách. Osobní 

východiska jsou subjektivní a vytváří je různé životní situace a jednání. Pokud vyjdeme 

z této teorie, je možné vnímat hlediska, ze kterých vychází sociální práce, jako 

dynamické působení mezi profesními a osobními východisky lidí. Tato východiska 

závisí na tom, jaká převažuje realita a situace. Podle Törnebohma se východiska profese 

– sociální práce, skládají ze čtyř vzájemně propojených oblastí: 

• náhled na svět – životní názor v sobě obsahuje širokou škálu znalostí a 

nepodložené i podložené předpoklady o části situací, ve kterých pracovník v sociálních 

službách pracuje 

• oblast vlastního působení – oblast působení obsahuje vnímání 

problémů, jakým by se měl pracovník v sociálních službách aktuálně věnovat a 

uvažovat o nich do budoucna. Zahrnuje vnímání problémů, postupů, požadavků a 

řešení. Je důležité, jak pracovník postupuje při řešení problémů, nebo jak bude 

postupovat při jejich řešení a jaké požadavky má a měl by na sebe mít, aby výsledek 

řešení odpovídal ideálnímu stavu dané oblasti praxe. 

• oblast zájmů – tato oblast směřuje pracovníka k tomu, co chce opravdu 

jako pracovník v sociálních službách dělat 

• oblast kompetencí – kompetence určuje, co může pracovník v sociálních 

službách v rámci své profese konat, zahrnuje také schopnost jednat v souladu s pravidly, 

která mají obecnou platnost (například etický kodex) a pravidla, která jsou vlastní určité 

organizaci (například zpracovaná vnitřní pravidla na základě standardů kvality 

sociálních služeb). 

Kompetence v jakékoli profesi záleží na pochopení východisek, na kterých je 

profese založena. Liesman (2008) uvádí, že porozumění teoretickým východiskům 

profese zvyšuje schopnost pracovníka řešit problémy. Umožňuje řešit problémy 

sebejistě, činit uvážlivá rozhodnutí a obhajovat důvody použitých postupů. Umění 

obhájit své jednání je nezbytnou součástí dnešního systému sociální péče. Vzhledem k 

omezeným prostředkům jsou kladeny vyšší požadavky na účinnost praxe. 
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V praxi dochází k tomu, že již existující pracovní místo podléhá analýze, na 

jejímž základě dochází ke změnám, pokud jsou v zájmu organizace. Halík (2008) 

spojuje s analýzou pracovních míst tyto termíny: 

• analýza pracovního místa obsahuje to, co očekáváme, že bude pracovník 

dělat 

• analýza pracovní role vyjadřuje způsob pracovního chování a způsob 

provádění požadovaných činností 

• analýza odborných způsobilostí vymezuje potřebné osobnostní 

charakteristiky a dovednosti  

K analýze pracovního místa jsou potřeba informace, které vycházejí z definování 

pracovní pozice pracovníka v sociálních službách (blíže viz Příloha č. 1). 

 „Pracovní místo je vlastně místo jedince v organizaci.“ (Koubek 2010: 43). 

Zároveň mu přiřazuje určitý okruh úkolů a odpovědností. Z těchto informací se 

odvozují požadavky, které jsou kladeny na pracovníka. 

Analýza pracovního místa se skládá z 2 základních oblastí. První oblast řeší 

otázky, které se týkají pracovních úkolů a podmínek. Druhá oblast řeší otázky týkající 

se pracovníka. Koubek (2010) doporučuje vést analýzu těchto oblastí následujícím 

způsobem. 

OBLAST PRACOVNÍCH ÚKOLŮ A PODMÍNEK 

Specifikace pracovní pozice 

Jedná se o vymezení toho, kdo práci vykonává a jak se konkrétně nazývá 

odpovídající zaměstnání. 

Požadavky na danou práci  

V této oblasti by měly být specifikovány povahy úkolů a jejich dílčí úkony. Dále 

je důležité toto rozdělit na činnosti pravidelného a příležitostného charakteru. 

Požadavky na danou práci musí obsahovat přesné definice odpovědností pracovníků.  

Způsoby prováděné práce 



41 

 

Pro výkon práce je zásadní, jak jsou úkoly a povinnosti vykonávány a jaké 

metody jsou aplikovány. Význam v popisu způsobu provádění práce má i to, je-li práce 

prováděna individuálně či týmově. 

Zdůvodnění vybraného způsobu provádění práce 

Vybrané způsoby práce musí být dostatečně vysvětleny, dále musí být popsány 

vztahy a návaznost s ostatními činnostmi a souvislosti v kontextu celkové práce.  

Frekvence výkonu povinností a úkolů 

Při specifikaci pracovního místa je nutné určit, jak často se úkoly vykonávají a 

jejich výskyt v rámci celé práce. 

Kde jsou povinnosti vykonávány 

Zde je popisována lokalita, ve které je práce vykonávána, popřípadě je-li práce 

stabilní či pohyblivá. 

Vzájemné a relativní postavení jednotlivých povinností a úkolů a jejich 

hierarchické uspořádání 

V této fázi analýzy se na jednotlivé úkoly nahlíží z hlediska 

• obtížnosti 

• frekvence 

• důležitosti. 

Komu je pracovník podřízen 

Jasně definovaný musí být v analýze pracovního místa systém kontroly, 

hodnocení, pravidel a to ve vztahu k nadřízenému nebo jiným vedoucím pracovníkům. 

Jak souvisí pracovní místo s jinými pracovními pozicemi v organizaci  

Specifikace vztahů mezi pracovními místy a zdůvodnění spojitostí. 

Jaké jsou normy výkonu? 

Důležité je stanovit standardy pro výkon práce dle požadavků zaměstnavatele. 

Existuje možnost dalšího vzdělávání při vykonávání práce? 

Jaké jsou běžné pracovní podmínky? 
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Pracovní podmínky můžeme popisovat dle tří základních faktorů a to: 

• fyzikální faktory (teplota, vlhkost, vytápění, větrání, osvětlení, hluk, 

vybavení pracoviště atp.) 

• sociální faktory (zda se jedná o izolovanou práci, nebo pracovník sdílí 

pracoviště i s jinými zaměstnanci; zda je práce vykonávána na směny a 

jak například ovlivňuje soukromý život atp.) 

• platové podmínky (základní mzda, osobní ohodnocení, odměny, systém 

motivace atp.) 

 

OBLAST TÝKAJÍCÍ SE PRACOVNÍKA 

Fyzické požadavky 

Pro výkon konkrétní práce jsou často nezbytné fyzické předpoklady, jako je 

například svalová energie, manuální zručnost, sedavá práce 

Duševní požadavky 

Celková vzdělanost, jazykové znalosti, organizační dovednosti či schopnost řešit 

problémy patří do požadavků na inteligenci či intelektuální schopnosti. Duševní 

požadavky souvisí i se schopnostmi získávat znalosti formou školení praxí. 

Dovednosti 

Jedná se o psychomotorické dovednosti, které se týkají rychlosti a přesnosti. 

Dovednosti zahrnují i sociální dovednosti – schopnost kontaktu, komunikace s jinými 

pracovníky a vedení ostatních atp. 

Vzdělávání a kvalifikace 

Tyto dvě oblasti jsou nezbytné pro výkon dané práce, stanovují požadovanou 

úroveň, stupeň ukončeného vzdělání. 

Pracovní zkušenosti 

Zde jsou zahrnuty zkušenosti získané na podobném pracovním místě, jsou to 

zkušenosti s určitou odpovědností, rozhodováním a organizační zkušenosti.  

Charakteristiky osobnosti a postojů 
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Jedná se například o schopnost formovat pracovní tým, vést lidi, iniciativu, 

schopnost samostatně pracovat, temperament, povahu, hodnotové orientace, sociální 

potřeby, názory atp. 

 Cílem analýzy pracovního místa je popsat práci tak, jak v realitě opravdu 

vypadá, nikoliv jak bychom si jí přáli nebo jakou si ji přál sám pracovník.  

Obě popsané oblasti jsou tedy vzorem a příležitostí pro stanovení 

systematického plánu vzdělávacích aktivit pro konkrétního pracovníka a pro tým. Na 

těchto oblastech můžeme vidět, co všechno souvisí s pracovním místem a můžeme zde 

přehledně oddělit vzdělávání, které se týká podpory osobnostních kompetencí a 

pracovních kompetencí.  

 

2.4. Zákon o sociálních službách, standardy kvality 

Zákon č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů přináší nový pohled na 

poskytování služeb osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, a to především 

lidem se zdravotním postižením. Největší změnou od předešlých právních úprav je 

přesné definování toho, co je účelem poskytování sociálních služeb a změna také 

upravuje některé důležité povinnosti poskytovatelů, které naplnění účelu napomohou. 

Mezi výrazné změny patří oblast, která se týká individuálního plánování. 

Tento zákon postavil člověka s postižením do popředí a dal mu následně 

možnost rozhodovat o sobě a rozhodovat i o službě, kterou bude využívat. Podpořil 

uživatele v jejich volbě, jak žít svůj život. Zákon mění zejména přístup k osobám, které 

mají zájem sociální služby využívat nebo jsou již jejich příjemci.  

V § 88 tohoto Zákona o sociálních službách je jasně určeno, co je povinností 

poskytovatele. Jedná se například o vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální 

služby. Tato pravidla vytváří organizace na základě intenzivní spolupráce v týmu. 

Zásadní povinností poskytovatelů je zpracovávat individuální záznamy o průběhu 

poskytování služby. Správně pochopené a vedené individuální plánování je velkou 

příležitostí pro aktivitu pracovníků. V této oblasti mohou uplatnit získané zkušenosti a 

vědomosti a tím se podílet na rozvoji organizace. Organizace, která roste a padá 

s kvalitou svých pracovníků. 
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Od roku 2007 je podmínkou pro poskytování služeb registrace poskytovatele. 

Registrace je proces, ve kterém se právnická nebo fyzická osoba stane poskytovatelem. 

Proces v sobě zahrnuje postupné kroky a konkrétní materiály, které jsou nezbytné pro 

její vydání. Požadované dokumenty se týkají zajištění personálních, materiálních a 

technických podmínek. Registraci vydává krajský úřad. V souvislosti s registrací 

existuje registr poskytovatelů sociálních služeb, který je veřejně přístupný na webových 

stránkách http://iregistr.mpsv.cz/. Registrací tento samotný proces nekončí, ale 

v průběhu poskytování sociálních služeb je naplňování povinností kontrolováno 

inspekcí sociálních služeb. Inspekce sociálních služeb zahrnuje kontrolu údajů, které 

jsou obsahem povinností a naplňování standardů kvality. Standardy jsou závazným 

právním předpisem a to od 1. 1. 2007. Jedná se o soubor pravidel, jejichž cílem je dát 

jasná kritéria kvality pro všechny poskytovatele. Prováděcí vyhláška 505/2006 Sb. 

uvádí, která kritéria standardů jsou pro kvalitu poskytované služby zásadní a která 

nikoliv.  

Inspekce je tedy kontrolním mechanismem naplňování standardů kvality. Jedná 

se o systematické ověřování a hodnocení metod uplatňovaných při poskytování 

sociálních služeb. „V souladu s ustanovením § 97 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů provádí krajský 

úřad inspekci kvality sociálních služeb u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo 

vydáno rozhodnutí o registraci.“ (Portál, s. d.) 

Dosavadní činnost inspektorů nebyla hodnocena velmi pozitivně (Asociace, s. 

d.). Poskytovatelé si stěžovali na neobjektivitu a přehnanou byrokracii a i na základě 

těchto podnětů probíhá v současné době přeškolování inspektorů. To mimo jiné souvisí 

i s přechodem inspekcí pod Úřady práce jako jeden z kroků sociální reformy.  

Standardy zahrnují celkem 15 oblastí. Tyto oblasti mají jasně stanovená kritéria, 

která jsou rozdělována na zásadní a nezásadní. 17 kritérií je určeno za zásadní. 

Naplňování standardů by mělo vést k poskytování služeb, které odpovídají přirozeným, 

individuálním podmínkám člověka, který využívá dané sociální služby. Samotné 

naplňování je dlouhodobým procesem obsahujícím mnoho změn. Poskytovatel odhaluje 

tímto nastaveným procesem velmi citlivé oblasti a dochází ke konfrontaci mezi 

zavedenými pravidly, pracovníky a uživateli. Takovéto situace mohou mít negativní 

vliv na fungování služby a je tedy nezbytné mít tyto procesy ošetřené (supervize, 
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systém hodnocení a odměňování). Standardy jsou definovány na obecné úrovni a sám 

poskytovatel vypracovává svůj soubor dokumentů (metodik) podle druhu služby a 

cílové skupiny.  

Obecně lze rozdělit obsah standardů kvality do třech základních oblastí, jejichž 

obsah popisují. Standardy č. 1 až 8 jsou standardy procedurální a pro poskytování 

služby nejdůležitější. Stanovují, jak má poskytování služby vypadat. Na co je potřeba si 

dát pozor při jednání se zájemcem o služby, jak službu přizpůsobit individuálním 

potřebám každého člověka. Velká část textu je věnována ochraně práv uživatelů služeb 

a vytváření ochranných mechanismů jako jsou stížnostní postupy, pravidla proti střetu 

zájmů apod. Standard č. 9 a 10 jsou personální standardy a věnují se personálnímu 

zajištění služeb. Při poskytování služeb nejsou možné dodatečné opravy nebo vyřazení 

zmetků. Nepovedenou službu nelze dodatečně vyřadit. Kvalita služby je přímo závislá 

na pracovnících – na jejich dovednostech a vzdělání, vedení a podpoře, na podmínkách, 

které pro práci mají. 

Provozní standardy č. 11 až 15 definují podmínky pro poskytování sociálních 

služeb. Soustřeďují se na prostory, kde jsou služby poskytovány, na jejich dostupnost, 

ekonomické zajištění poskytovaných služeb a rozvoj jejich kvality (Zákon 505/2006). 

 Vzhledem k tématu této práce se budu nyní podrobněji věnovat standardům 

personálním. Obsah standardu číslo 9 zní dle prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. takto:  

a) Poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet pracovních míst, 

pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců 

uvedených v § 115 Zákona o sociálních službách. Organizační struktura a počty 

zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované sociální služby. Její kapacitě a počtu a 

potřebám osob, kterým je poskytována. 

b) Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní organizační strukturu, ve 

které jsou stanovena oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců. 

c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a 

zaškolování nových zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním 

vztahu s poskytovatelem. 

Standard číslo 10 je ve výše zmíněné vyhlášce popsán takto: 
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a) Poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení 

zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních 

profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace 

b) Poskytovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání 

zaměstnanců 

c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny informací mezi 

zaměstnanci o poskytované sociální službě 

d)  Poskytovatel má písemně zpracován systém finančního a morálního 

oceňování zaměstnanců 

e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance podporu nezávislého 

kvalifikovaného odborníka 

Až na kritérium 9a), které je zásadní, nejsou zbývající kritéria obou standardů 

zásadní. Ze své praxe si ovšem myslím, že pro fungování organizace je obsah těchto 

standardů zcela zásadní a pro poskytování kvalitních služeb nezbytný. Není-li tato 

oblast dostatečně a kvalitně zpracována, pracovníci nedostávají dostatečnou podporu, 

v práci jsou nespokojeni a dochází k jejich vysoké fluktuaci. Tím organizace ztrácí 

možnost kontinuální práce se zaměstnanci, neustálé zaučování nových pracovníků je 

časově náročné a výrazně snižuje efektivitu pracovního výkonu.  

 

2.5.  Pracovník v sociálních službách 

Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. definuje pozice, které mohou být 

vytvořeny v různých druzích  sociálních služeb. Jedná se o terminologii, která označuje 

různé pracovní pozice. Pro potřeby této práce je nejdůležitější zmínit pozici pracovníka 

v sociálních službách v přímé péči a sociálního pracovníka. Zákon rozlišuje tyto 

základní pozice v sociálních službách. V sociálních službách vykonávají odbornou 

činnost v § 115: 

a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110, 

b) pracovníci v sociálních službách, 

c) zdravotničtí pracovníci 

d) pedagogičtí pracovníci 
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V určitém druhu sociální služby se nemusí objevovat všechny uvedené pozice  

viz výše. Je na managementu organizace, které pracovní pozice vybere pro zajištění 

poskytovaných služeb. V praxi se tak setkáváme s tím, že například zdravotničtí 

pracovníci se vyskytují hlavně v takových sociálních službách, kde je potřeba ve větší 

míře odborných zdravotnických úkonů, například výživa sondou, ošetřovatelská péče. 

V minulosti byly zaměstnávány především zdravotní sestry, které poskytovaly sociální 

služby ve všech zařízeních. Musím zde zmínit, že před rokem 1989 převažoval jiný 

pohled na lidi s postižením. Běžná praxe spočívala spíše v uspokojování fyziologických 

potřeb a to s diskutabilním přístupem. Za podstatný moment v sociálních službách 

považuji kromě roku 1989 i rok 2007, který nastartoval proces plný změn. Vedení 

organizace se tak dostává do situace, kdy musí volit výběr tak, aby zohledňoval potřeby 

uživatelů a budoucí vývoj organizace. Vzhledem k systému sociálních služeb, ve kterém 

je finanční situace většiny neziskových organizací neuspokojivá, je zaměstnávání 

kvalifikovaných odborníků problémem. Organizace by na jednu strana ráda 

zaměstnávala a potřebuje kvalifikované odborníky, ale není v jejích silách je dostatečně 

finančně ohodnotit. Mezi negativa patří i společenské povědomí o práci v sociálních 

službách. Ze zveřejňovaných a dostupných statistik v České republice (např. Červenka, 

s. d.) vyplývá, že povolání pracovníka v sociálních službách není považováno za 

prestižní. 

Následně v § 116 zákon rozděluje jednotlivé činnosti, které se mohou objevovat 

v jednotlivých druzích sociálních služeb. Jedná se o úkony související s péčí, kterou 

pracovník v sociálních službách vykonává. Tyto úkony jsou rozděleny do tří oblastí: 

přímá obslužná péče, základní výchovná nepedagogická činnost a pečovatelská činnost. 

Následně z těchto oblastí vyplývají i pracovní náplně jednotlivých pracovníků 

v konkrétní službě. Pro potřeby této práce je důležité v této souvislosti zmínit odbornou 

způsobilost pracovníků v sociálních službách, viz §116 odstavce 5) Zákona o sociálních 

službách. Nezbytnou podmínkou pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách 

je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná 

způsobilost. Kromě odborné způsobilosti musí toto dokladovat před samotným 

nástupem do zaměstnání. Odbornou způsobilost lze získat v průběhu vlastního výkonu 

povolání a to do 18 měsíců od data nástupu. V tomto případě je myšlen minimálně 

akreditovaný kurz v rozsahu 150 hodin. Zdravotní stav pracovníků je v případech, kdy 

se jedná službu pro uživatele s těžší formou tělesného postižení nebo kombinovaného 
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postižení, jeden ze zásadních faktorů, který má vliv na pracovní výkon. V praxi se 

ukázalo, že zdravotní stav je často jediný důvod pro nepřijetí zájemce o místo. Péče o 

lidi s postižením vyžaduje dostatek fyzických sil pracovníka v delším časovém 

horizontu. Je otázkou, zda si je zaměstnanec vědom dostatku svých sil. I přestože je 

podmínkou přijetí zdravotní prohlídka u smluvního lékaře organizace, jsou tyto 

informace často zkreslující a mají povrchní charakter.  

Samotná kvalifikace není zásadním a jediným předpokladem pro výkon 

povolání. Hlavní roli hrají osobnostní předpoklady člověka. Pokud má zájem vzdělávat 

se a rozvíjet se, vždy si potřebnou kvalifikaci doplní. Této oblasti se věnuje §116 

odstavec 5a) b) c). 

 

3. PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část předkládané diplomová práce je zaměřena na výzkum v oblasti 

vzdělávání pracovníků v přímé a vytvoření metodiky systému vzdělávání pracovníků 

v sociálních službách, kteří poskytují přímou péči uživatelům s mentálním 

znevýhodněním. Oblast vzdělávání byla zkoumána především v prostředí sociální 

služby chráněného bydlení, jejímž poskytovatelem je občanské sdružení Portus Praha.  

Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. definuje sociální službu takto:  

(1) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 

včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

b) poskytnutí ubytování, 

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 
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g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách dosáhlo od roku 2007 podstatných 

změn – zejména je platná povinnost poskytovatelů zajistit pro každého pracovníka 

v sociálních službách 24 hodin vzdělávacích aktivit v průběhu kalendářního roku. 

Každá organizace, která poskytuje sociální služby tak stojí před otázkou, jaké 

vzdělávací aktivity jsou pro jejich pracovníky přínosné.  

Od roku 2007 prošla organizace Portus Praha výraznými změnami. Jedná se 

především o systém zpracovávání a následné naplňování standardů sociálních služeb. 

Zákon o sociálních službách jasně určuje kvalifikační předpoklady pro pracovníky, kteří 

poskytují sociální služby, určuje způsob poskytování služeb a zcela jasně určuje kritéria, 

která musí poskytovatel naplňovat. Vzdělávání pracovníků se v praxi ukazuje jako 

zásadní faktor, který ovlivňuje způsob poskytování sociálních služeb. Tak jak může 

vzdělávání ovlivnit kvalitu výkonu k požadovanému, tak může špatně nastávaný systém 

ovlivnit kvalitu směrem dolů. Jedná se především o systém vzdělávání, který je navržen 

konkrétnímu pracovníkovi s ohledem na jeho délku zaměstnání, aktuální potřeby. 

Systém vzdělávání úzce souvisí s posláním a cíli organizace, které by měli pracovníci 

přijmout za své. Z výše uvedených důvodů se tato práce věnuje právě systému 

vzdělávání pracovníků v sociálních službách, kteří poskytují přímou péči v organizaci 

Portus. Vzhledem k velikosti organizace a počtu pracovníků je zkoumání doplněno o 

elektronické dotazníkové šetření.   

Metodika vzdělávání zaměstnanců úzce souvisí s dalšími postupy, které jsou 

v organizaci zpracovávány na základě standardů sociálních služeb.   

Stěžejním momentem byla především reálná potřeba organizace Portus na 

vytvoření nové metodiky vzdělávání pracovníků v přímé péči. Hlavním přínosem nové 

metodiky by měl být systém, který bude plně odrážet praxi a přispěje ke zvyšování 

kvality. Přehledně stanovená metodika vzdělávání pracovníků může omezit nedostatky 

při výkonu práce a daleko lépe se mohou ujasňovat, vytvářet a dosahovat konkrétní 

kompetence. Systematickým postupem při vzdělávání pracovníků můžeme eliminovat 

rizika, např. syndrom vyhoření nebo nenaplnění svých pracovních cílů. Kvalitně 

zpracovaná metodika vzdělávání by měla zajistit dostatek informací, které povedou 

k podávání kvalitního pracovního výkonu. Metodika je nástrojem, jak řídit či vést 
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proces dalšího vzdělávání za účelem upevňování a rozvíjení pracovních kompetencí. 

Rozvoj dovedností u pracovníka závisí čistě na jeho vlastní iniciativě, jak přistoupí 

k vlastnímu vzdělávání. I přes absolvování sebelepšího kurzu nemusí dojít ke zlepšení 

pracovního výkonu, pokud pracovník nevnímá potřebu dalšího vzdělávání jako 

naléhavou a nezbytnou pro udržení kvality jeho práce.  Metodika vzdělávání pracovníků 

umožní také uskutečňovat budoucí vize organizace např. rozšíření služeb apod.  

 Dalším důvodem jsou případy, kdy může docházet k rizikovým situacím např. 

zneužití moci. Zpracovávané metodiky mohou působit preventivně při řešení 

konkrétních rizikových situací. To je ostatně i náplní standardů kvality sociálních 

služeb. V systému, který je provázaný a reflektuje potřeby organizace je možnost 

vnímat standardy kvality sociálních služeb jako podporu nikoliv nutnost a byrokratický 

záměr. Zpracované metodiky by neměly být statickými dokumenty, ale měly by 

reflektovat změny v organizaci i její vývoj.  

 

3.1. Portus Praha, o. s. 

Občanské sdružení Portus Praha vzniklo v roce 2001. Portus znamená 

v překladu přístav. Ten symbolizuje pocit návratu do bezpečí. Prvotním impulsem pro 

vznik občanského sdružení byla aktivita zakladatele Mgr. Jiřího Sobka v ústavu 

sociálních služeb Horní Maxov, Liberecký kraj. Pan Sobek s tímto zařízením 

dlouhodobě spolupracoval a uvědomoval si, že i přes fakt, že zřizovatelem je hlavní 

město Praha, mají klienti minimální možnost udržovat kontakt se svými blízkými. Po 

dohodě s katolickou církví, byl v obci Slapy dlouhodobě pronajat objekt a byla zahájena 

rekonstrukce. Přestavba probíhala tak, aby objekt splňoval požadavky pro život 12 lidí 

s mentálním handicapem, a to s různým stupněm postižení. Nosným nápadem a 

myšlenkou byl také projekt Akce Cihla. Jedná se o fundraisingovou aktivitu, které 

probíhá od roku 2001. Veřejná sbírka probíhá formou pouličního prodeje šamotových 

cihel a výtěžek je věnován na rozvoj služeb.  

Dalším velkým projektem důležitým pro rozvoj organizace byla rekonstrukce 

přilehlého objektu – stodoly. Cílem využití objektu je dodnes sociálně terapeutická 

dílna nabízející pracovní aktivity v potravinářské výrobě – nakládání hermelínů a 

utopenců. Pro velký počet klientů je provoz rozvržen do dvou směn. V roce 2008 Portus 

z prostředků EU vybudoval na zelené louce objekt Vyhlídka. Tato budova byla již od 
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začátku koncipována a stavěna jako objekt chráněného bydlení pro 7 samostatných 

klientů.  

Pro současný trend sociálních služeb je neopomenutelná spolupráce s obcí a 

využívání občanské vybavenosti obce Slapy. Dnes opravdu mohu říct, že spolupráce a 

vztahy s místními obyvateli jsou nadstandardní.  Klienti tak nejsou odkázání pouze na 

budovu chráněného bydlení a život v ní, ale mají dostatek příležitostí být součástí obce. 

Nebylo tomu však od začátku, kdy panoval strach a nejistota z přítomnosti lidí 

s postižením. Atmosféra, která je v obci, výrazně ovlivňuje kvalitu poskytované služby. 

Díky kapacitě objektů se jedná o službu, která umožňuje žít uživatelům takový život, 

jako žijí jejich vrstevníci a to se vším, co k němu patří. Na jedné straně se jedná o 

podporu, ale na druhé straně maximálně využíváme vlastní schopnosti klientů. Ukazuje 

se, že takovýto přístup je v praxi udržitelný a životaschopný. S postupem času lze tvrdit, 

že jsme se dostali od přílišné péče k opravdové podpoře, která vychází cíleně z přání a 

potřeb každého uživatele.  

Do konce roku 2013 by měl být ukončen projekt výstavby nové chráněné dílny 

v obci Davle. Stavba bude zahájena v případě úspěchu v dotačním řízení integračně 

operačního programu Evropské unie a již nyní je architektonický návrh potravinářské 

výroby koncipován jako sociální podnik, tedy firma, která bude zaměstnávat lidi se 

znevýhodněním a podporovat je v začleňování na běžný trh práce.  

Hlavním předmětem činnosti občanského sdružení je registrovaná služba 

chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením. Posláním chráněného bydlení je 

podat pomocnou ruku dospělým lidem s mentálním postižením, kteří nejsou dostatečně 

samostatní při naplňování svých potřeb v důsledku mentálního postižení. Poskytuje 

celoroční pobytové a asistenční služby s důrazem na podporu základních lidských práv, 

individuálního rozvoje a důstojné zařazování do běžného života.  

Kromě služby chráněného bydlení celkem pro 19 uživatelů ve 2 objektech, 

poskytuje sdružení v obci Slapy další registrovanou sociální službu – sociálně 

terapeutickou dílnu na výrobu nakládaných hermelínů a utopenců. Uživateli této služby 

jsou zejména klienti našich chráněných bydlení.  

Další aktivity sdružení jsou realizovány zaměstnanci v pražské kanceláři. 

Každoročně probíhá již zmíněná benefiční sbírka Akce cihla, aukce uměleckých děl či 

benefiční běh s cihlou. Již 5. rokem běží projekt na podporu práv lidí s mentálním 
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postižením I MY. Všechny činnosti jsou směřovány k propagaci života lidí s mentálním 

postižením. 

3.2. Metodologie výzkumu 

Cíle výzkumu  

Pro svůj výzkum jsem si formulovala cíle do dvou oblastí. První oblast je 

zaměřena na zjištění, jaké povinnosti, potřeby a možnosti má organizace při vzdělávání 

pracovníků. Pozornost výzkumu je zaměřena zejména na požadavky standardů a 

dokumenty s nimi související. Chtěla jsem podrobně zmapovat oblast propojení 

dokumentace a praxe, tedy to, zda jsou materiály funkční a pomáhají zaměstnancům při 

výkonu jejich každodenní práce. Mým záměrem bylo zjistit, jaké požadavky má 

organizace na pracovníky v přímé péči. Pro tuto oblast výzkumu jsem si formulovala 

tyto otázky, na které jsem hledala odpovědi. 

• Jsou naplňovány v organizaci standardy kvality sociální služby? 

• Je administrativa každodenní praxe vedena tak, aby naplňovala požadavky 

standardů? 

• Jsou dokumenty vzájemně propojeny?  

 

V druhé oblasti bylo cílem výzkumu zjišťovat potřeby pracovníků v přímé péči 

ve vztahu ke vzdělávání. V souvislosti se zpracovanou dokumentací organizace mě 

zajímalo, jak zaměstnanci vnímají význam těchto materiálů a jak jim pomáhají v praxi. 

Zajímal mne názor na povinného vzdělávání, potřeby pracovníků v této oblasti a vliv 

vzdělávání na výkon běžné praxe. Zajímalo mne, čemu sami přikládají důležitost. Cílem 

výzkumu v této oblasti bylo najít odpověď na tyto otázky: 

• Poskytuje organizace potřebné podmínky pro vzdělávání? 

• Jsou požadavky organizace uskutečnitelné? 

• Jak ovlivňuje vzdělávání pracovní výkon? 

• Vnímají pracovníci vzdělávání jako možnost pro svůj osobnostní rozvoj? 

• Jak vnímají pracovníci povinnost vzdělávání? 
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Výběr technik 

Pro sběr dat jsem zvolila nejdříve techniku studia dokumentace jako výchozí pro 

další výzkum. Studium dokumentace byla přípravou pro další zvolenou techniku 

dotazníkového šetření. Vzhledem k tématu práce jsem zvolila kvalitativní přístup, 

protože je jedním z možných způsobů, jak hledat odpovědi na otázky typu „jaké 

podmínky vytváří organizace pro vzdělávání svých pracovníků“ či „jak vnímají 

pracovníci vzdělávání a co je ovlivňuje při výkonu práce“. Prostřednictvím 

kvalitativního přístupu jsem data z dokumentace zapisovala a následně je seskupovala 

podle oblastí, které jsem považovala za podstatné v souvislosti se vzděláváním 

v organizaci. Na základě studia dokumentace jsem následně formulovala otázky 

v dotazníkovém šetření. Dotazníkové šetření bylo zvoleno proto, aby bylo dosaženo 

větší objektivizace – získání dat i z jiných organizací poskytujících sociální služby 

lidem s mentálním znevýhodněním. Vzhledem k tomu, že dotazník obsahuje otázky 

s volnými odpověďmi, bylo následující zpracovávání prostřednictvím kombinace 

kvantitativního a kvalitativního přístupu. Odpovědi, které jsou vlastní výpovědí 

pracovníků, jsou opět seskupovány podle oblastí, které jsem sledovala v souvislosti se 

vzděláváním pracovníků. Záměrně jsem nezvolila pro sběr dat techniku hloubkového 

rozhovoru, protože pracuji na pozici vedoucí a mohlo by tak docházet k velkému 

zkreslení dat a informací. Výzkumník by měl zachovávat neutrální postoj a toto v mém 

postavení nebylo možné.   Domnívám se, že mám dostatek informací prostřednictvím 

vlastní zkušenosti při vedení porad a hodnotících rozhovorů. Techniku pozorování jsem 

zvolila z důvodu, že pozorování je jednou z technik, která je důležitá pro můj vlastní 

pracovní výkon v pozici vedoucí sociálních služeb  

Podkladem pro zpracování dat a jejich následnou interpretaci dat byly i terénní 

poznámky, který jsem si v průběhu celého výzkumu vedla. Zaznamenávala jsem si 

důležité informace, které mě napadaly v souvislosti s otázkami, na které jsem 

výzkumem hledala odpověď. Jednalo se především o postřehy k podmínkám, potřebám, 

možnostem organizace a pracovníků. Neoddělitelnou součástí terénních poznámek byl i 

záznam vlastních pocitů, dojmů a nápadů, které se mi staly vodítkem pro vlastní 

analýzu dat a sloužily i jako podklad pro přípravu na další techniku. Disman (2002) 

vnímá terénní poznámky jako chronologický záznam toho, co se uskutečňuje ve 
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zkoumaném prostředí, co se uskutečňuje s tímto prostředím a i toho, co se děje ve 

výzkumníkovi. Terénní poznámky tak můžeme vnímat, jako „rozhovor sama se sebou“. 

Terénní poznámky jsou důležité pro rozvíjení reflexe výzkumníka a umožňují 

posuzovat situaci či data v širších souvislostech. Terénní poznámky jsem vytvářela již 

v průběhu studia dokumentace a následně jsem je vedla i při dotazování a pozorování. 

Zároveň mi byly nástrojem, který mi dostatečně umožnil provádět průběžné 

vyhodnocení dat a byl mi podkladem pro zpracování dat a jejich interpretaci. Za 

důležité považuji nedělat delší odstup mezi zkoumaným a zápisky. Je pak daleko 

obtížnější vybavit si detaily situací, svých pocitů, popřípadě myšlenek. Díky terénním 

poznámkám jsem si uvědomovala, jak postupovat dál ve svém výzkumu, čemu se 

vyhnout, nebo na co se naopak zaměřit. V poslední fázi výzkumu jsem všechny tyto 

poznámky přehledně přepsala. Dalším krokem bylo proškrtání stejných či podobných 

dat, následně jsem vybírala pro mne důležité pojmy, které se týkají rozvoje a vzdělávání 

pracovníků. Mezi těmito vybranými pojmy jsem hledala vzájemné souvislosti. Tímto 

způsobem jsem začala mezi nimi objevovat spojitost či podobnost a bylo tak možné pro 

ně definovat nadřazený, společný pojem popřípadě kategorii. „Proces seskupování 

pojmů, které se zdají příslušet stejnému jevu, nazýváme kategorizace.“ (Strauss, 

Corbinová, 1999: 45)  

 

3.2.1. Organizace a průběh výzkumu 

Organizace a průběh výzkumu byly ovlivněny mou profesní činností. Tím, že 

pracuji na vedoucí  pozici, mám bezproblémový přístup ke všem potřebným 

dokumentům. Mám také možnost vést pravidelně a dlouhodobě porady se zaměstnanci. 

Vedu formální i neformální rozhovory. Jsem si vědoma, že tato pozice může být na 

jedné straně výhodou pro vnímání osobnosti výzkumníka a na druhé straně problémem 

pro objektivní pohled výzkumníka. V počáteční fázi výzkumu byla spíše mou vlastní 

sebereflexí nad dokumenty, které jsem sama zpracovala. V této fázi výzkumu jsem se 

také učila jinému retrospektivnímu hodnocení a pohledu nad již zpracovanými 

dokumenty (zápisy z porad, hodnotící rozhovory, směrnice, pozorování). Zároveň jsem 

se zamýšlela nad otázkami přijímání pracovníků a jejich další působení v organizaci 

(vzdělávání, supervize).  
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Sběr dat začal v září 2011, tj. v době, kdy už bylo zcela zřejmé, že organizace 

musí zpracovat revizi stávajících standardů kvality poskytované sociální služby. Potřeba 

aktualizace dokumentů nastala v souvislosti s rozšířením počtu klientů a zaměstnanců i 

poskytovaných služeb. Služby se v 2. polovině roku 2011 rozšířily o grant, který 

sdružení získalo od Středočeského kraje a v rámci kterého se výrazně rozšířila nabídka 

poskytovaných služeb klientům. Po dobu 3 let má organizace Portus Praha zajištěny 

finanční prostředky pro realizaci tohoto projektu. V praxi to znamenalo přijetí nových 

zaměstnanců a rozšíření počtu klientů. Uživatelé díky tomuto grantu mají možnost 

pracovat a osvojovat si nové pracovní a sociální dovednosti v běžném prostředí. 

Důležité je zmínit, že se jedná o zapojení do běžného prostředí, nikoliv o rozvoj 

dovedností v chráněné dílně. Právě tím je tento projekt zajímavý a nový. Zároveň jsou 

kladeny jiné požadavky na pracovníky, kteří zúčastněným klientům asistují.  

Na počátku sběru dat jsem se učila sebekriticky nahlížet na svou vlastní práci, 

viz dokumentace. Zároveň jsem měnila styl vedení. Měla jsem příležitost uvědomit si, 

co očekávám a chci od zaměstnanců. Zároveň se mi jasně ukázala potřeba dobře 

nastavit systém podpory – vzdělávání. V tomto období bylo zcela zřejmé, že formální 

dokumenty organizaci nikdy nepomohou dosáhnout takových kompetencí, potřebných 

pro kvalitní a jistý pracovní výkon.  

V roce 2007 začal proces, který byl na začátku překotný a spoustě lidem 

nesrozumitelný. Veškeré vydávané pokyny, metodika standardů kvality sociálních 

služeb, byly obecné a těžce aplikovatelné do konkrétní praxe. Považuji za nezbytné, 

zmínit v souvislosti s touto fází výzkumu, že výše zmíněné pozorování bylo a je 

kontinuální záležitostí vedoucího pracovníka. Nicméně zaměření pozornosti bylo 

konfrontováno s podporu a vzděláváním pracovníků.  

Závěrečná fáze byla obdobím, kdy jsem se snažila veškerá získaná data 

analyzovat. Pro analýzu dat jsem stanovila kategorie, které mapují oblast vzdělávání a 

rozvoje pracovníků. Pro přehlednější interpretaci dat jsem zvolila členění podle oblastí, 

která mají vliv na vzdělávání a rozvoj pracovníků. Za hlavní oblasti jsem zvolila 

požadavky a potřeby organizace a potřeby pracovníků. Velké množství dat z různých 

technik jsem redukovala do 4 kategorií a dále 3 z těchto kategorií jsou pro přehlednost a 

následnou interpretaci roztříděny na subkategorie (viz Tab. 1). Vybrané kategorie úzce 

souvisí se záměrem této práce. Zvolené třídění je základem pro zpracování doporučení 
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v závěru diplomové práce. Jednotlivé kategorie a jejich obsah jsou zpracovány 

následovně: 

• charakteristika (zahrnují věk, pohlaví a vzdělání pracovníků, informace o 

klientech, souvislosti s IS CYGNUS) 

• praxe v sociálních službách (zahrnuje délku praxe v sociálních službách 

celkově a lokalitu, kde současná organizace působí, pracovní pozice) 

• vzdělávání a rozvoj pracovníků (sebereflexe, supervize, externí a interní 

kurzy, vnímání nastaveného systému vzdělávání v organizaci, vzdělávací 

plán zaměstnance, hodnotící rozhovory s pracovníky) 

• vlivy  (vyjádření pozitivních a negativních faktorů ovlivňující výkon 

pracovníků v přímé péči). 

Tabulka č. 1 

KATEGORIE SUBKATEGORIE    

Charakteristika  - pracovník    

   - informační systém Cygnus    

   - klient    

Praxe  - čas    

   - pracovní pozice    

Vzdělávání  - požadavky  z pohledu organizace 

   - podmínky  +    

   - potřeby z pohledu pracovníka 

   - možnosti    

Vlivy  - osobnostní předpoklady pracovníků    
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3.2.2. Použité techniky 

3.2.2.1. Studium dokumentace 
 

 V rámci diagnostiky stavu vzdělávání pracovníků jsem použila analýzu 

stávajících dokumentů organizace. „Dokumentem se rozumí předmět vytvoření 

speciálně pro přenos a zachování informace.“ (Janoušek 1986 et Surynek, Komárková, 

Kašparová, 2001) Tato metoda výzkumu byla zvolena zejména kvůli dostupnosti 

vybraných dokumentů. V pozici vedoucí sociálních služeb jsem veškerou požadovanou 

dokumentaci k poskytování sociální služby zpracovávala a mohla tak kriticky zhodnotit 

původní obsah s aktuálními potřebami organizace a legislativními požadavky. Při studiu 

dokumentace jsem se snažila odpovědět na otázky, co vlastně dokument představuje pro 

praxi a s jakými souvislostmi se pojí.  Za výhodu dokumentů považuji to, že je výzkum 

zpracovává, ale nemění je. Zaměřila jsem se na dokumenty, které vznikaly v různých 

časových obdobích a to od roku 2007. Postupně se průběžně aktualizují v souladu 

s vývojem legislativy a změnami v organizaci. Poslední aktualizace dokumentů 

proběhla v prosinci 2011. Tuto metodu jsem použila v součinnosti s analýzou 

dokumentů, které souvisejí s tvorbou metodiky vzdělávání pracovníků  - vzdělávací 

plán, hodnocení pracovníků, individuální plánování, pracovní náplně, administrativní 

činnost, zápisy z porad.  Dokumenty vznikaly v rámci náplně práce vedoucí sociálních 

služeb. Byla jsem tedy u vzniku i konečné podoby těchto dokumentů. Pro mne je tento 

fakt neocenitelnou zkušeností. Mám možnost ohlédnout se v časovém horizontu pěti let 

a hodnotit tyto dokumenty za tento časový úsek. Jednalo se o dokumenty vztahující se 

obecně ke vzdělávání, které se příliš nevztahovaly konkrétně ke vzdělávání pracovníků 

v přímé péči. Kvalitativním přístupem byly porovnávány stávající dokumenty a jejich 

využití v praxi a na základě zjištěných údajů byly dokumenty aktualizovány, popřípadě 

vytvořeny nové. Výsledné materiály již slouží v praxi.  

Součástí analýzy dokumentů byly i společné porady s týmem asistentů na téma 

standardů kvality. Do hodnocení stávající dokumentace jsem zapojila i pracovníky 

v přímé péči a získala tím co nejobjektivnější pohled. Asistenti mi pomohli hodnotit 

dokumentaci z praktického pohledu – sami navrhovali možné změny tak, aby nově 

vzniklé dokumenty reflektovaly praxi a oni jim rozuměli a byli pro ně podporou při 

výkonu povolání. Postupně jsme hodnotili dokument organizace spolu s kritérii 
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standardu. Tímto způsobem jsme prošli všech patnáct standardů a zjišťovali, která 

kritéria jsou naplňována dostatečně a která nikoliv. 

 

3.2.2.2. Dotazníkové šetření 

Písemné elektronické dotazování jsem zvolila především proto, že jsem nechtěla 

ovlivňovat respondenty. Zároveň jsem chtěla na respondentech nechat volbu času, který 

si zvolí pro vyplnění otázek. Písemné dotazování jsem vybrala i z důvodu, že počet 

pracovníků v organizaci Portus Praha je nízký a zároveň jsem chtěla zjistit, jak vnímají 

stejné otázky pracovníci v jiných organizacích se stejnou cílovou skupinou. Byla jsem si 

vědoma i nevýhod – nižší návratnost než u osobního dotazování, omezení spontánních 

odpovědí a nemožnosti ověřit, zda dotazník vyplnil ten, komu byl opravdu adresován. 

„Výhodami elektronického dotazování jsou jeho rychlost při distribuování dotazníků, 

rychlost při vyhodnocování a možnosti zpětné vazby.“ (Surynek, Komárková, 

Kašparová 2001, str. 122) 

Dotazník je vytvořen na základě vlastní dlouholeté zkušenosti – vedení porad 

týmů, vyjednávání vzdělávání pro pracovníky, přijímání, zaškolování, hodnocení a 

propouštění pracovníků. Dotazník je zpracován v elektronické formě, následně byl 

distribuován elektronicky a tímto způsobem probíhal i sběr dat. Výhodou této formy je 

přehlednost a mohla jsem tak oslovit daleko více respondentů v rámci celé České 

republiky. Měla jsem tak možnost oslovit zařízení, která bych fyzicky jen těžko 

navštívila. Dotazníky byly adresovány vedoucím pracovníkům konkrétního zařízení a to 

po předchozí telefonické dohodě. První kontakty zahrnovala ta zařízení, která jsem 

znala osobně z předchozí komunikace, návštěvy nebo spolupráce. Věděla jsem tedy 

jaký druh a komu služby poskytují. Nezbytnou podmínkou byla skutečnost, že se vždy 

jednalo o zařízení, která poskytují služby lidem s mentálním postižením. V průběhu 

výzkumu se ukázalo, že výsledky, vzhledem k nízké návratnosti zaslaných dotazníků, 

nebudou pouze od pracovníků v pobytových službách. Oslovila jsem proto i 

poskytovatele služby denních stacionářů, podmínka cílové skupiny však zůstala 

zachována. Nakonec se toto rozhodnutí ukázalo jako správné. Zpět bylo odesláno 

celkem 47 vyplněných dotazníků.  

Distribuce dotazníků začala v listopadu 2011 a skončila v dubnu 2012. Oslovila 

jsem celkem 20 zařízení (převážná část, tj. 10 organizací byla z Prahy a Středočeského 
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kraje). Další distribuce dotazníků byla v kompetenci kontaktní osoby za organizaci, 

které byl dotazník zaslán. K datu ukončení dotazníkového šetření bylo vráceno celkem 

47 dotazníků. 

Dotazník byl sestaven na základě předchozího studia dokumentace. V době 

sestavování dotazníků jsem již měla představu o tom, jaké oblasti budou v zájmu mého 

zkoumání. V dotazníku jsem záměrně použila otevřené otázky, aby respondenti měli 

možnost volných odpovědí a nebyli tlačeni do předem připravených schémat, ale 

nabízejí představu o tom, co je pro respondenty důležité. Hendl (2008) popisuje tento 

způsob získávání dat jako kvalitativní nestandardizované dotazování, při kterém 

výzkumním nepředkládá dotazovaným předem určené formulace odpovědí. 

Z celkového počtu 12 otázek byly 4 otázky uzavřené a odpovědi respondentů jsou 

znázorněny v kapitole zjištění z dotazníkového šetření graficky.  U ostatních otázek jsou 

získané data interpretována dle četnosti výskytu. Otevřené otázky zahrnují základní 

údaje o respondentovi - pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání a spokojenost 

s nastaveným vzdělávacím systémem v organizaci. Analýza takto získaných dat je podle 

Hendla (2008) oproti nestrukturovanému dotazování, jednodušší. „Kvalitativní údaje se 

mohou použít pro ilustraci nebo vyjasnění kvantitativně odvozených závěrů.“ (Strauss, 

Corbinová, 1990) 

Za nejpřínosnější pro svou práci považuji zejména ale kvalitativní přístup, 

protože mi pomohou získat informace o tom, jak vnímají pracovníci své profesní 

vzdělávání a co považují za důležité pro svůj pracovní výkon. 

 

3.2.2.3. Pozorování 

Pozorování jako takové patří k základním technikám sběru dat. Pozorování mi 

může pomoci odkrýt aktuální stav v organizaci, umožňuje mi sledovat průběh událostí, 

zatímco se odehrávají a účastníci se mohou chovat přirozeně. Surynek, Komárková, 

Kašparová (2001) uvádí, že pozorování chování lidí je velmi účinným způsobem, jak 

zjistit, co lidé dělají v přirozených podmínkách a má velkou přednost v tom, že je 

nejblíže realitě. Má rozhodně blíže než dotazování, ve kterém je realita vyvolávána. 

Každé pozorování je selektivní – pozorovatel vybírá pouze některá data z dostupných 

informací. Pro tuto práci byla zvolena metoda selektivního vědeckého pozorování, tedy 

metoda, při které je dopředu naplánováno a vymezeno, co bude pozorováno. „ Vědecké 
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pozorování je technika sběru informací založená na zaměřeném, systematickém a 

organizovaném sledování smyslově vnímatelných projevů a aktuálního stavu prvků, 

aspektů, fenoménů  atd., které jsou objektem zkoumání.“ (Reichel, 2009: 94).  Přesná 

definice předmětu pozorování eliminuje rozptylování pozornosti na okolnosti, které 

s předmětem pozorování nesouvisí. Reichel (2009) dále rozděluje vědecké pozorování 

na nestandardizované a standardizované. Pro nestandardizované pozorování je typický 

minimální stupněm formalizace - mnohdy je stanoven objekt a o dalších hlediscích 

pozorování může pozorovatel rozhodovat průběžně. Takovýto druh pozorování je 

používán v kvalitativním výzkumu. Opakem nestandardizovaného pozorování je 

pozorování standardizované, využívané v kvantitativním výzkumu. 

 Použila jsem metodu nestandardizovaného zúčastněného zjevného pozorování. 

Jako pozorovatelka jsem součástí pozorované skupiny, tedy asistentů v přímé péči 

v organizaci Portus Praha, o. s. Vzhledem ke své pracovní pozici, kdy je pozorování 

jednou z každodenních součástí pracovní náplně, se jednalo o pozorování zjevné. 

Reichel (2009) popisuje rizika zjevného pozorování ve zkresleném chování 

pozorovaných a v rušení v jejich běžném prostředí. Další možné riziko spočívá ve ztrátě 

objektivity pozorovatele, jedná-li se o pozorování zúčastněné. 

 Po potřeby této práce bylo pozorování definováno následovně. Pozorován bude 

pracovní tým asistentů v přímé péči chráněného bydlení Portus Praha, o. s. Skupina 

bude pozorována během pracovního výkonu, zejména pak v kritických a nestandardních 

situacích. Cílem pozorování bylo zjistit, jestli pracovníci znají dostatečně své 

kompetence a umí je používat a jestli jim dosavadní absolvované vzdělávání pomáhají 

při výkonu povolání. 

Uvědomuji se, že tato metoda je značně ovlivněna mým subjektivním vnímáním 

reality. Stejně tak jako uvádí Surynek, Komárková, Kašparová (2001) si uvědomuji, že 

více pozorovatelů by přineslo objektivnější pohled na věc. V tomto případě je 

pozorování zařazeno jako má vlastní reflexe – uvědomit si a reflektovat kontext, ve 

kterém se skutečnost odehrává. Velkou výhodou pro mne bylo, že pozorování nebylo 

přesně stanoveno v určitém časovém úseku a tím ohraničeno. Zároveň si uvědomuji, že 

pozorování mi dává informace pouze o vnějších projevech chování. Nemůže mi dát 

informace o tom, co se odehrává uvnitř člověk, co je vnitřním světem člověka. 
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Pozorování nemůže zachytit proces myšlení, rozhodování a další vnitřní procesy, které 

probíhají skrytě.  

Cílem mého pozorování bylo doplnění poznatků, které jsem nezískala 

z dotazníkového šetření ani ze studia dokumentace.  Hledala jsem odpovědi na tyto 

otázky: 

• Jaká atmosféra panuje v zařízení? 

• Jak se pracovníci chovají ke klientům? 

• Jak se chovají pracovníci k sobě navzájem a jak funguje týmová 

spolupráce? 

• Naplňují zaměstnanci svým přístupem standardy kvality poskytované 

služby? 

• Používají pracovníci dohodnutá pravidla? 

• Využívají pracovníci odborné poznatky v praxi? 

 

3.3. Popis výchozího stavu 

3.3.1. Popis řízení lidských zdrojů v organizaci v Portus Praha, o. s.  

Jak bylo zmíněno v teoretické části diplomová práce, řízení lidských zdrojů 

v neziskových organicích má svá specifika. Mezi ně patří zejména financování těchto 

organizací, které je každoročně velkou nejistotou. Ta vychází z toho, že dotační řízení 

zpravidla nevychází v požadované výši. Tato každoroční “loterie“ organizaci (psaní 

grantů) vysiluje a do značné míry ovlivňuje její směřování. Tato situace nutí organizace 

zpracovávat podrobně strategický plán, aby byla připravena na změny vyplývající 

z nedostatku financí. Z praxe vyplývá, že organizace by měla mít vytvořenou rezervu 

pro takovéto podmínky. Je otázkou, jestli udržování služby za každou cenu není spíše 

kontraproduktivní. 

V případě občanského sdružení Portus Praha stavíme na fundraisingových 

aktivitách jako je dlouholetá a veřejně známá benefiční sbírka Akce Cihla či aktivity ve 

prospěch prosazování lidských práv lidí s mentálním postižením – cílem je vytvořit 

systém vícezdrojového financování tak, aby služby byly v co nejnižší míře závislé na 
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státních dotacích. Nejistá finanční situace (cash-flow, ekonomické ukazatelé, 

výsledovka, rozvaha) se projevuje ve všech oblastech řízení lidských zdrojů.  

 

3.3.1.1. Získávání a přijímání nových zaměstnanců 

Proces získávání nových pracovníků ovlivňují v organizaci Portus Praha nejvíce 

demografické podmínky a prostorová mobilita. Chráněná bydlení, které Portus 

provozuje, jsou lokalizována do obce Slapy. I přesto, že je autobusové spojení přímo 

z Prahy plně dostačující, je výběr reagujících potencionálních nových pracovníků 

zejména z řad obyvatel obce Slapy. Z finančních důvodů nemůžeme peněžně 

podporovat například jízdné dojíždějících zaměstnanců ať už autobusem či vlastním 

autem.  

Další významnou vnější podmínkou, kterou Koubek (2008) uvádí, jsou sociální 

okolnosti, které souvisí zejména s profesně kvalifikačními orientacemi, orientacemi 

týkajícími se vzdělání, rodinnými preferencemi žen atp. Tato oblast úzce souvisí 

s prvním výše zmíněným faktorem. Obyvatelé Slap a blízkého okolí, kteří o volná 

pracovní místa v naší organizaci žádají, nesplňují ve většině případů kvalifikační 

požadavky, jejich ambice dalšího rozvoje a vzdělávání jsou naplňovány spíše jako 

zákonná povinnost než jako osobní ctižádost dostat se výše.  

Proces získávání pracovníků probíhá v organizaci Portus Praha několika 

způsoby. Nejčastěji se jedná o formu inzerce na webových portálech a na webových 

stránkách organizace. Zkušenosti potvrdily, že nejjednodušším a nejlacinějším 

způsobem je obsazení pozice z řad vlastních zaměstnanců, brigádníků či praktikantů. 

V kompetenci mají tyto aktivity pro pražskou kancelář ředitel sdružení a pro středisko 

Slapy, kde jsou služby poskytovány, vedoucí sociálních služeb. Výběry probíhají ve 

dvou fázích – v 1. etapě jsou vyřazeny životopisy a motivační dopisy, které nesplňují 

požadovaná kritéria. Tito odmítnutí jsou o jejich nepostoupení vždy zdvořile 

informováni. Ve 2. fázi probíhají osobní pohovory vedené pověřenou osobou. 

Tuto oblast zpracovává standard číslo 9a), který je zásadním. Toto kriterium je 

zcela určující pro poskytovanou službu. 
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3.3.1.2. Zaškolování 

Jedná se proces ve zkušební době, tedy časově ohraničen na dobu 3 měsíců. 

V Portus Praha je důležitou osobou v této fázi vedoucí daného střediska. Postupy pro 

zaškolování nově příchozích pracovníků nejsou dostatečně zpracovány a to i přesto, že 

se jedná o rozhodující období pro další vývoj kompetencí. Po uplynutí zkušební doby 

vede vedoucí střediska, vedoucí sociálních služeb a pracovník rozhovor o tom, jakým 

způsobem pracovní zařazování probíhá a jakým směrem se bude orientovat do 

budoucna. Písemný záznam se nevypracovává.  

 

3.3.1.3. Motivování 

Vedení Portus Praha si uvědomuje, že výše platů není dostačující. Z tohoto 

důvodu nabízíme zaměstnancům benefity ve formě 1 týdnu dovolené navíc 3 dnů 

ředitelského volna během roku. Za důležité považuji zmínit i přátelské prostředí, které 

je rodinného typu. Sami zaměstnanci velmi pozitivně hodnotí jako nejdůležitější 

motivační faktor, možnost plánovat si dle potřeb měsíční rozpis služeb. Pracovní výkon 

se neomezuje pouze na budovy chráněných bydlení a přilehlé okolí, ale asistenti mohou 

v rámci aktivizace uživatele využít pracovní doby k organizování různých akcí (výlety, 

návštěvy jiných zařízení). Jako spojující a motivační prvek považují zaměstnanci 

organizování společných akcí, jako je například Cihlafest, svatba klientů, trhy, atp. Ve 

většině případů se jedná spíše o morální ocenění. Každý měsíc má vedoucí sociálních 

služeb k dispozici finanční obnos, kterým může ocenit pracovníkův výkon nad rámec 

pracovní náplně. 

 

3.3.1.4. Hodnocení 

Stávající postup se ukázal jako nedostačující. Z praxe vyplývá, že otázky, které 

rozhovor obsahuje, nejsou zcela srozumitelné pro všechny pracovníky (například dotaz 

na důkazy plnění stanoveného cíle respektování práv klientů). Z tohoto rozhovoru 

nevyplývají takové podklady, které by mohly dalším podnětem pro rozvoj a vzdělávání 

pracovníků. Zcela chybí jasně daná kritéria hodnocení, která souvisejí s pracovní náplní. 

Z tohoto důvodu je zásadní změna v organizaci orientovaná na jasné stanovení a 

vymezení pracovních kompetencí, které se ale objeví i v následném hodnocení.  
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3.3.1.5. Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

V organizaci neexistuje zpracovaný koncept – jasně daná pravidla pro 

vzdělávání a rozvoj pracovníků. Byla vytvořena směrnice na základě platné legislativy, 

na základě které jsou zaměstnanci povinni dodržovat zákonnou povinnost průběžného 

vzdělávání, tedy 24 hodin ročně. Jedná se o dokument, který sice naplňuje požadavky 

zákona o sociálních službách, nicméně jedná se o formalitu, nikoliv živý dokument, na 

kterém by mohla organizace plánovat a směřovat vzdělávání k požadovaným cílům. 

Tato skutečnost byla i zásadním důvodem pro výběr tématu této práce. Dosavadní praxe 

spočívala v nahodilém výběru kurzů a seminářů, které si zaměstnanci volili dle svých 

aktuálních pocitů. Z dlouhodobého hlediska tento systém ničemu nepřispívá. Z praxe 

dále vyplývá, že je potřeba pro organizaci zpracovat proces vzdělávání od samotného 

nástupu do zaměstnání. Ve výsledku nejde jen o to vzdělávat jen pracovníky, kteří jsou 

již delší dobu trvajícím poměru, ale jde o nastavení a ošetření systému již od prvního 

dne. 

 

Konkrétní realizace vzdělávání v organizaci Portus Praha, o. s. 

Instruktáž pro výkon práce je vzhledem k tomu, že náplň práce asistenta je 

především o úzkém a přímém kontaktu s uživateli služby, využívána příležitostně, 

například praktická ukázka provedení hygieny u konkrétního klienta s těžkým 

mentálním postižením. 

Metoda koučingu je v organizaci aplikována ve dvou úrovních – vedoucí 

konkrétního střediska je v prvních týdnech k dispozici novému zaměstnanci, provází ho 

úkony péče o klienty a činnostmi spojenými s chodem domácnosti. Administrativní část 

pracovní náplně má na starosti vedoucí sociálních služeb a pracovníka postupně 

seznamuje s denní evidencí v informačním systému CYGNUS, s prací s individuálními 

plány, se systémem hodnocení pracovníků atp. 

Metoda asistování je při zácviku nového pracovníka používána nejčastěji. Je-li 

zaměstnanec seznámen se všemi teoretickými požadavky (standardy, BOZP a PO, 

směrnice, lékařská prohlídka,…), nastupuje na svoji první službu s vedoucí střediska. 

Po 1. týdnu práce je již schopen fungovat pouze pod dohledem zkušenějšího asistenta a 

po 1 měsíci pracuje samostatně. Koubek (2007) spatřuje možné riziko této metody 

v osvojení si zlozvyků a špatných pracovních návyků. V praxi tomu tak opravdu je. 
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První měsíc pracovníka v organizaci je tedy zásadní pro další působení a celý proces 

musí být podrobně naplánován tak, abychom tato rizika eliminovali. Vzdělávání 

pracovníka formou pověření úkolem je v naší organizaci běžnou praxí a to nejen jako 

závěrečný krok, ale i jako průběžná rozvíjející aktivita pracovníka. Střet vzniká ve 

chvíli, kdy zaměstnanec z konkrétních důvodů úkol nesplnil – je důležité mít dopředu 

zpracované sankce, termíny a postupy. Není-li tomu tak, je situace pro pracovníka i 

nadřízeného nepřehledná a zadání úkolu ztrácí efektivitu. 

Porady management PORTUS realizuje přímo v prostorách chráněného bydlení. 

Porady jsou pravidelně 2 v měsíci a je jasně stanoveno, kdo se jich účastní. Jsou pro 

všechny povinné, dopředu zpracované a očíslované úkoly jsou dataprojektorem 

promítány na plátno a vše je ihned zapisováno – účastníci jasně vidí probíraná témata, 

termíny a odpovědné osoby. Zápis z porady je ještě tentýž den rozeslán všem e-mailem 

a uložen na sdílené složky. Tzv. velkých porad, které jsou vždy první čtvrtek v měsíci, 

se kromě pracovníků všech středisek účastní i ředitel a ekonomka sdružení. 

Z personálních důvodů nejsme bohužel schopni zajistit “náhradního 

pracovníka“, který by se po dobu trvání porady věnoval klientům a domácnosti. Proto 

má jeden z asistentů službu i během porady a dle potřeby odchází. Doposud se nám 

nepodařilo tento systém nastavit jinak. Měsíčně se časová dotace z pracovní doby 

určená pro porady pohybuje kolem 7 hodin měsíčně. 

Supervize jsou nedílnou součástí rozvoje a vzdělávání pracovníků od roku 2006. 

Supervizní setkání se konají pravidelně v časovém intervalu šesti týdnů s časovou 

dotací 2 hodin. Setkání jsou vedena externím supervizorem. Přítomni jsou kromě 

asistentů v přímé péči i vedoucí sociálních služeb a ředitel sdružení. Asistenti však mají 

možnost kdykoliv požádat, aby vedení setkání opustilo. 

Od roku 2010 realizuji v organizaci Portus Praha semináře pro zaměstnance 

v přímé péči. Téma, kterému se budeme věnovat, vyplyne ze společné porady a já 

připravím seminář v rozsahu 6 hodin formou prezentace a diskuse. Doposud proběhl 

seminář na téma hodnocení pracovníků a individuální plánování zaměřené na člověka. 

Pro tento rok je v plánu protokol sexuality zařízení. Semináře probíhají v prostorách 

chráněného bydlení a hodiny jsou započteny do měsíční časové dotace. 
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3.3.1.6. Rozmísťování 

Vzhledem k tomu, že organizace má 3 objekty, ve kterých sociální službu 

poskytuje, pracovníci mohou rotovat. Díky společným poradám znají dobře situaci ve 

všech objektech (tzn. 2 objekty chráněného bydlení a sociálně terapeutická dílna) a není 

tedy problém v zastupování. Sami zaměstnanci dávají najevo, že zástup je pro ně 

zpestřením a vytržením z běžného stereotypu.  

 

3.3.1.7. Propouštění a penzionování pracovníků 

V organizaci Portus Praha je minimální fluktuace zaměstnanců. Na první pohled 

se tato skutečnost může zdát jako výhoda, na druhou stranu se setkávám s různými 

stereotypy, které mohou nežádoucím způsobem ovlivňovat kvalitu výkonu. Z dosavadní 

praxe nemám zkušenost s odchodem pracovníků do penze. Za dobu 6 let jsem 

doporučila odchod pouze jednomu zaměstnanci na základě nespokojenosti s jeho 

přístupem ke klientům. Okamžitou výpověď pro hrubé porušení kázně jsem doposud 

nevyužila. V rámci standardů kvality jsou zpracovávány sankce za porušování pravidel, 

například sankce za porušení práv klientů, střety zájmů. Sankci předchází jasné 

definování situace, kdy dochází k porušení pravidla, s tímto souvisí prevence – 

předcházení těmto situacím (omluva klientovi, ústní upozornění, písemné napomenutí, 

srážka osobního ohodnocení, výpověď). 

3.3.2. Personální zajištění poskytovaných sociálních služeb  

 

Všichni pracovníci v organizaci v přímé péči vykonávají svou práci na základě 

pracovní náplně. Ty jsou vytvářeny podle obecně platné legislativy. Praxe ukazuje, že 

správně ošetřené pracovní náplně mají zásadní vliv na pracovní výkon. Pracovní náplně 
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jsou bohužel vnímány pracovníky jako formality a pouhá příloha k pracovní smlouvě. 

V průběhu času jsem sama zjistila, že tento dokument musí být aktualizován na základě 

stávajících změn potřeb konkrétního místa a zároveň musí reflektovat změny v zákoně. 

Základem pro kvalitně zpracovanou pracovní náplň je co nejpřesnější analýza 

pracovního místa. S ohledem na téma této práce uvádím blíže personální zajištění 

týkající přímého provozu středisek, která poskytují přímou péči uživatelům. 

• Provoz chráněného bydlení Fara je zabezpečen 5,5 pracovními úvazky 

asistentů v přímé péči. 0,5 úvazku je úvazek pro vedoucí chráněného bydlení – je 

odpovědná za zajištění služby chráněného bydlení v daném objektu, řídí se pokyny své 

přímé nadřízené – vedoucí sociálních služeb; vede tým asistentů, koordinuje činnost 

týmu, zadává jednotlivým asistentům krátkodobé i dlouhodobé úkoly a kontroluje jejich 

plnění; zpracovává měsíční rozpis služeb asistentů v daném termínu, svolává a řídí 

pravidelné schůzky týmu vždy 1 x měsíčně. Asistent je přítomen 24 hodin denně a 

služba je poskytována lidem se středním a těžším mentálním postižením. 8 hodin denně 

je přítomna vedoucí sociálních služeb (1 úvazek), jako sociální a administrativní 

pracovnice.  

• Provoz chráněného bydlení Na Vyhlídce je zabezpečen 2,5 pracovními 

úvazky asistentů v přímé péči, z čehož 0,5 úvazku je zároveň vedoucí domu Na 

Vyhlídce. Její náplň práce je stejná jako vedoucí chráněného bydlení Fara. Asistent je 

přítomen v objektu 11 hodin denně sedm dní v týdnu a služba je poskytována lidem 

s lehčím mentálním postižením 

• Sociálně terapeutická dílna – přímá asistenční služba je poskytována 2 

asistentkami na plný pracovní úvazek a dále celým úvazkem vedoucí sociálně 

terapeutické dílny, která zodpovídá za organizační i metodické vedení centra, 

bezpečnost práce zaměstnanců a klientů, dodržování právních předpisů, dodržování 

hygienických zásad při práci s potravinami, vypracování individuálních pracovních 

plánů pro jednotlivé klienty a jejich vyhodnocování a aktualizaci, řádné vedení a 

archivaci dokumentace. 
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3.4. Zjištění 

3.4.1. Zjištění ze studia dokumentace 

3.4.1.1. Charakteristika 

Z dokumentace osobní složka zaměstnance jsem získala přehled o každém 

současném pracovníkovi. Složka obsahuje potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané 

závodním lékařem, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopie o absolvovaných 

vzdělávacích kurzech. Dále jsou součástí záznamy z hodnotících rozhovorů a 

vzdělávací plány zaměstnance.  

Ze záznamů v hodnotících rozhovorech se ukázalo, že zaměstnanci často nemají 

jasnou představu o svém vzdělávání, necítí se ztotožněni s nastaveným vzdělávacím 

systémem v organizaci. Vlastní formulář pro hodnotící rozhovory popisují jako 

nesrozumitelný a nepovažují jej za propojený z praxí.  

Za důležité považuji to, že organizace pracuje s informačním systémem Cygnus. 

Tento program obsahuje moduly, z kterých je možné vybírat a za měsíční poplatek si je 

pronajímat. Z praxe se ukázalo, že pro naši organizaci jsou významné 4 moduly. 

Sociální část a dokumentace klienta obsahují informace o uživatelích. Slouží 

k zaznamenávání osobních cílů a jejich realizaci – tímto systémem získávám informace 

o časovém rozložení, odpovědnostech i o způsobu vedení této části dokumentace. Tímto 

softwarem dostávám zpětnou vazbu, jak pracovníci zvládají, popřípadě nezvládají svou 

administrativní činnost, která vyplývá z pracovní náplně. V modulu zaměstnanci jsou 

administrátorem, tedy mnou, evidovány základní a kontaktní údaje o zaměstnancích, 

pracovní zařazení, přístupová hesla do systému a naplňování povinnosti vzdělávání – 

evidence absolvovaných kurzů. S ohledem na požadavky standardů a přístupu 

k informacím má každý pracovník své heslo. Ukazuje se, že tímto způsobem jsou 

dostatečně chráněny citlivé údaje o klientech, ke kterým mám přístup pouze já a 

omezeně vedoucí jednotlivých středisek – pracovníci v přímé péči oproti vedoucím 

pracovníkům například nevidí rodná čísla či medikaci uživatelů.  

Systém Cygnus umožňuje v modulu sociální část a dokumentace evidenci údajů 

o klientech, zpracovávání individuálních plánů a vyúčtování služeb. Zaznamenávání 

osobních cílů klientů je úzce propojeno se zápisy z porad. Klíčový pracovník 

požadované cíle ze strany klienta zapisuje pod stejným číslem jako má příslušná velká 

porada, což se ukazuje jako přehledný a kontrolovatelný systém. Kromě evidence 
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v počítači zpracovává klíčový pracovník i individuální plán v papírové formě a to část 

osobní profil klienta a jeho přání a představy. Úroveň a samostatnost při zpracování 

individuálního plánu jasně ukazuje, jaké kompetence zaměstnanec dosáhl a jak zvládá 

roli klíčového pracovníka. 

 

3.4.1.2. Praxe 

 Z praxe vyplývá (viz záznamy z porad, supervizních setkání), že významným 

faktorem, který ovlivňuje dovednosti a kompetence pracovníka, je délka trvání praxe a 

jejich pracovní pozice. Za dobu mého působení v organizaci mohu říci, že záznamy 

hodnotících pohovorů představují jasné vyjádření o jistotě popřípadě nejistotě při 

pracovním výkonu. Zajímavé zjištění bylo, že začátek pracovního procesu úzce souvisí 

s nejistotou při pracovním výkonu. Pracovníci označovali, že kvůli nejistotě ztrácí chuť 

do další práce a vnímají i to, že dochází k narušení vztahu s klientem. Dále pak uváděli i 

širší souvislosti, ve kterých se zamýšleli, co je k těmto pocitům vedlo. Jako velmi 

přínosné uváděli přítomnost zkušenějšího pracovníka během prvních týdnů nástupu do 

zaměstnání. Z hodnotících rozhovorů jasně vyplývá, že nástup nového pracovníka je 

obdobím velkých změna a chaosů, při kterých dává najevo své pocity spojené spíše 

s obavami, než s vizí do budoucnosti. Velké rozdíly jsem našla u pracovníků, kteří již 

měli za sebou určitou praxi v jiných zařízeních. 

 

3.4.1.3. Vzdělávání 

Vzdělávací plán v souvislosti s osvědčeními o absolvovaných kurzech jasně 

ukazuje, je-li naplňován, či nikoliv. Ze studia těchto dokumentů vyplynulo, že jsou tyto 

dokumenty v souladu. Zajímavá je skutečnost, že zaměstnanci vnímají aktuální situaci 

jako příležitost k tomu navrhovat sami možnosti svého vzdělávání. Konkrétní situace 

nastala v týmu asistentů ve chvíli, kdy řešili agresivního a problematického klienta 

(záznamy lze najít v supervizních zprávách a zápisech z porad). Tuto situaci a potřebu 

jsem vyřešila objednáním kurzu na klíč přímo v zařízení. 

Z dokumentů jasně vyplývá, že zaměstnanci striktně dodržují zákonem 

požadovanou časovou dotaci 24 hodin. Domnívám se, že se tak děje zejména z důvodu 

finanční náročnosti kurzů. Převážná část doposud absolvovaných kurzů byla zaměřena 

na tématiku práce s uživateli a specifika cílové skupiny, tedy lidí s mentálním 
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postižením. Ze záznamu z porad vyplývá, že zaměstnanci preferují kurzy na klíč přímo 

v organizaci, rádi sdílejí společné zážitky a dojmy. Pozitivně ocenili příspěvek 

zaměstnavatele na vzdělávání pro rok 2012 a to ve výši 3 000 Kč. V souvislosti s tímto 

příspěvkem projevují obavy s tím, že nesplní požadavek vedení, který spočívá v předání 

informací ostatním členům týmu v rámci velké porady. 

 

3.4.1.4. Vlivy 

 Z osobních složek zaměstnanců vyplývá, že pracovní tým je složen z asistentů, 

kteří v organizaci pracují déle než 5 let. Mají tedy dostatek zkušeností s výkonem práce 

pracovníka v přímé péči.  

 Mezi nejvýznamnější vlivy na výkon práce asistenta v přímé péči má již 

několikrát zmíněná legislativa a standardy kvality poskytované služby. Zápisy z porad 

z roku 2007 jasně vypovídají o nejistotě z nových legislativních požadavků a 

z neznámých standardů kvality. Konkrétní požadavky například na akreditovaný 150 

hodinový vzdělávací kurz způsobovaly obavy ze ztráty zaměstnání, pokud tento kurz 

nebudou absolvovat v nejbližší době.  

 V souvislosti se standardy kvality sociálních služeb jsem získala informace 

z prvních porad, které se týkaly pouze zavádění standardů do praxe. Opět si zde velice 

dobře uvědomuji, že veškeré dokumenty z této doby vznikaly pod tlakem událostí a ne 

vždy souvisely s praxí. Z dnešního pohledu jsou tyto dokumenty spíše snahou splnit 

povinnosti vyplývající ze zákona, ale ne vždy byly tyto dokumenty podloženy praxí. 

Ukázalo se, že praxe je v souladu s požadavky standardů, ale většina dokumentů tuto 

praxi nereflektuje nebo zcela chybí. Zejména dokumenty, které se týkají vzdělávání, 

hodnocení, pracovních náplní byly zcela nevyhovující. Neměly vazbu na ostatní 

dokumentaci např. na individuální plánování, hodnocení kvality služeb. Ze stávajících 

dokumentů také nebylo zcela jasné, co konkrétně bude výstupem a k čemu tento výstup 

bude sloužit 

 Bez dostatečné analýzy dřívějších dokumentů bych ale nemohla a ani neuměla 

dokumenty měnit. Z posledních zápisů z porad je důležitým výsledkem tohoto procesu 

zjištění asistentů v přímé péči, že pravidla, která jsou smysluplně zpracována podle 

požadavků lidí v souladu s poskytovanou službou, mají svůj význam a přínos pro 

vlastní práci. Velkou změnou byl i samotný postoj asistentů k dokumentaci. Od 
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počáteční nechuti cokoliv psát jsme se dostali k tomu, že asistenti vnímají pravidla jako 

nástroj pro kvalitní fungování poskytovaní služby a aktivně se podílejí na její tvorbě. 

Zcela jasně vyplynuly dokumenty, které je zapotřebí změnit 

 

3.4.2. Zjištění z dotazníkového šetření 

Tato zjištění jsou víceméně podobná zjištěním přímo v organizaci Portus Praha. 

Elektronický dotazník mi tak jen potvrdil, že pracovníci v přímé péči reflektují své 

názory a postoje podobně jako zaměstnanci v Portus Praha. Jejich výpovědi se shodují 

zejména v uvádění únavy, vyčerpání, pocitů bezmoci, neustálým opakováním stejných 

činností.  

 

3.4.2.1. Charakteristika 

Ze 47 vrácených dotazníků bylo 85% respondentů žen. (srov. Graf 2) Mezi 

nejpočetnější skupinu patří pracovníci ve věkové kategorii 29 – 39 a to v 50%. (srov. 

Graf 1) Převažuje středoškolské vzdělání, nikoliv však v oboru sociální práce, 

popřípadě pedagogiky či zdravotnictví a to v 55%. (srov. Graf 3) 

 

Graf 1: Věk respondentů 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 

 

 

 

věk četnost % 

18-28 5 10% 

29-39 24 50% 

40-50 13 27% 

50-60 7 15% 
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Graf 2: Pohlaví respondentů 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Graf 3: _Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

3.4.2.2. Praxe  

Nejvíce respondentů pracuje v oblasti sociálních služeb 5 až 8 let, celkem 40%. 

Další početnou skupinu zastupují lidé, kteří pracují v sociálních službách 15 let. 

V souvislosti s lokalitou lze ze zaslaných údajů získat představu o dostupnosti 

vzdělávacích programů. (srov. Graf 4) 

Graf 4: _Délka praxe v oblasti sociálních služeb 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

pohlaví četnost % 

muž 7 15% 

žena 41 85% 

nejvyšší dosažené 
vzdělání četnost % 

středoškolské s výučním 
listem 5 11% 

středoškolské s maturitou 26 55% 

vyšší odborné 7 15% 

vysokoškolské 9 19% 

délka praxe četnost % 

1-4 roky 14 29% 

5-8 let 20 42% 

9-13 let 7 15% 

14-20 let 6 13% 



73 

 

3.4.2.3 Vzdělávání pracovníků 

Z dotazníků vyplynulo, že respondenti nejčastěji uvádějí jako pozitivum 

vzdělávání setkávání s jinými pracovníky v oboru, možnost konzultace konkrétních 

situací. Dále vyplynulo, že přínosem je také změna prostředí z každodenního 

stereotypu. Ve většině případů se jedná o vágní odpovědi typu: “Získávám nové 

informace.“ Tyto odpovědi mi ukázaly, že by bylo vhodné zjišťovat i konkrétně, která 

témata respondenty zajímají, například rozvést tedy otázku o získávání informací o 

konkrétních vzdělávacích tématech, která by jim pomohla při výkonu povolání. (srov. 

Graf. 5) 

Mezi nejčastěji uváděná negativa vzdělávání uváděli respondenti, že vnímají 

povinné vzdělávání jako povinnost, která je finančně i časově náročná. Ze získaných dat 

vyplývá, že ztráta času se objevuje v souvislosti s tím, že nebyla naplněna očekávání 

kurzu. Pro zaměstnance není však v důsledku rozhodující, kde pracovní dobu stráví. 

Z odpovědí dále vyplývá, že zaměstnanci nevidí kontinuitu v rozvržení vzdělávacího 

plánu. Respondenti dále reflektují legislativní úpravy jako něco nepotřebného a příliš 

zatěžujícího. (srov. Graf 6) 

V souvislosti s touto oblastí se dle mého názoru překvapivě neobjevuje 

supervize jako součást vzdělávacího procesu. Možná paradoxně, je supervize vnímána 

jako něco zcela odlišného od vzdělávání a rozvoje.  

Přestože je vzdělávací plán organizace a zaměstnanců součástí personálních 

standardů kvality sociální služby, 74% respondentů uvedlo, že jim nastavený systém 

vzdělávání v organizaci nevyhovuje. V odpovědích se objevuje nespokojenost s 

nekontinuálním, nahodilým systémem a pracovníci by zejména uvítali kurzy na klíč, 

konané přímo v organizaci. Jako zásadní problém respondenti popisují nedostatečnou 

spoluúčast na financování vzdělávání ze strany organizace. Respondenti by dále uvítali 

možnost sdílení informací s ostatními pracovníky v týmu a nastavení systému výběru 

kurzů ze široké nabídky vzdělávacích agentur. (srov. Graf 7) 
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Graf 5: Přínos povinného vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

přínosy povinného 
vzdělávání četnost % 

kontakt s jinými pracovníky 40 83% 

změna stereotypu 31 65% 

získávání nových informací 26 54% 

možnost konzultace 35 73% 

 

 

Graf 6: Negativa povinného vzdělávání 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 

 

Negativa povinného vzdělávání četnost % 

povinná účast 27 56% 

finanční náročnost 45 94% 

časová náročnost 33 69% 

příliš široká nabídka kurzů 17 35% 

nízká kvalita kurzů 15 31% 

příliš teorie 14 29% 
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Graf 7: Spokojenost s nastaveným systémem vzdělávání v organizaci 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

3.4.2.4. Vlivy 
 

Z dotazníků vyplývá, že pro výkon uvádějí pracovníci jako velmi negativní vlivy 

finanční ohodnocení, únavu a stereotyp. Mezi další negativní vlivy uváděli respondenti 

nekvalitní práci druhých a tedy nespokojenost s prací v týmu. Dále zmiňují únavu 

z psychicky a fyzicky náročné práce - specifika práce s lidmi s mentálním postižením a 

zklamání z pomalých a minimálních pokroků uživatelů. Jako velké negativum uvádějí i 

vedení jakékoliv dokumentace, zejména je zmiňováno vedení individuálních plánů 

uživatelů. Záporné výpovědi se vztahují i k revizi stávající dokumentace. (srov. Graf 8) 

Mezi uváděná pozitiva patří vyjádření o tom, že pracovníky motivují úspěchy 

klientů, jako například získání nové dovednosti.  

Asistence druhým lidem, kteří potřebují podporu, je považována za užitečnou 

práci s určitou prestiží – respondenti v dotazníku uvádí jako výrazné pozitivum, že si 

okolí jejich práce váží a považují ji za potřebnou. Tento pohled je ukazatelem toho, že 

sami zaměstnanci dokážou svou práci morálně ocenit. (srov. Graf 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

spokojenost četnost % 

ANO 12 26% 

NE 35 74% 
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Graf 8: Negativní vlivy na výkon práce 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 

 

 

 

Graf 9: Pozitivní vlivy na výkon práce 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 

 

 

Negativní vliv na pracovní výkon četnost % 

finanční ohodnocení 44 92% 

stereotyp 30 63% 

psychické vyčerpání 32 67% 

fyzická únava 15 31% 

práce v týmu 12 25% 

nevýrazné pokroky klientů 11 23% 

pozitiva povinného vzdělávání četnost % 

úspěchy klientů 41 85% 

příjemná atmosféra 32 67% 

morální ocenění 26 54% 

rozvoj vlastní osobnosti 17 35% 

aktivity s klienty 36 75% 
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3.4.3. Zjištění z pozorování  
 
3.4.3.1. Charakteristika 
 

V průběhu pozorování jsem zjistila, že chybějící pravidla značně ovlivňují 

pracovní výkon. Asistenti během služby odvedou základní práci, která se týká zajištění 

chodu domácnosti a péče o klienty (úklid, strava, hygiena), zbývající část pracovní doby 

si sami uzpůsobují podle vlastních představ a bez ohledu na celkový systém 

v organizaci. Toto se projevuje nevyužíváním metod při práci s mentálně 

znevýhodněnými – nenabízení činnosti, motivování, práce s osobními cíli klientů. 

Důležité je zmínit, že zadané úkoly a termíny od vedení plní, ale vlastní aktivitu vyvíjí 

minimálně. Zkušenosti z pozorování mi ukázaly, že pracovníci nevidí souvislosti a 

systém mezi jejich prací, plánem organizace a standardy kvality. 

Toto zjištění mi potvrdil i jeden ze zápisu v terénních poznámkách, kdy asistent 

dostal za úkol, zorganizovat odjezd a zúčastnit se spolu s klienty společenské akce. Aniž 

by o situaci přemýšlel, zohlednil obsah standardu o začleňování klientů a bezpečnost 

klientů mimo zařízení, vykřikl „ Já to zvládnu tranzitem sám a vezmu s sebou všechny 

naše klienty, aby nemuseli autobusem…“ 

Orientace v programu Cygnus a jeho využití v praxi procházelo několika fázemi. 

Zejména pracovníci, kteří v běžném životě počítač nepoužívají, se báli cokoliv do 

systému zadávat. Ukázalo se, že postupem času si asistenti práce s programem Cygnus 

osvojili a běžně ho využívají během svých služeb. Od zavedení programu do praxe jsou 

pracovníci v zapisované administrativě důslednější a uvědomují si, že špatně zadané 

údaje mohou poškodit jak klienta, tak organizaci (například při evidence neodebrané 

stravy či vyúčtování příspěvku na péči). Díky programu lze také sledovat propojení 

administrativy a standardů kvality sociální služby, což asistentům pomáhá 

v uvědomování si souvislostí. 

 

3.4.3.2. Praxe 
 

Z pozorování vyplývá, že asistenti v přímé péči mají osvojené kompetence pro 

výkon své profese. Zejména u pracovníků s delší praxí lze sledovat jejich jistotu při 

provádění každodenních aktivit. Zaměstnanci s kratší dobou praxe využívají zkušeností 
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služebně starších kolegů a často se ptají na konkrétní činnosti související s péčí o 

klienty a chodem domácnosti.  

V závislosti na délce praxe v organizaci Portus Praha lze pozorovat jiné složení 

absolvovaných kurzů. Začátečníci často volí vzdělávací aktivity spojené s teoretickým 

obsahem (například inspekce standardů kvality, specifika cílového skupina apod.). 

V další fázi se již profilují a volí konkrétní kurzy, jejichž absolvování jim usnadní řešení 

konkrétních situací v praxi (práce s agresivními klienty, sexualita lidí s mentálním 

postižením, volnočasové aktivity pro klienty, apod.). Pracovníci s dlouhou praxí se 

kromě kurzů souvisejících se životem lidí s mentálním postižením přihlašují na 

vzdělávací aktivity spojené se spoluprácí  v týmu či na řešení konfliktních situacích 

v týmu. Výjimkou nejsou ani kurzy s tématikou syndromu vyhoření, díky kterému jeden 

z asistentů začal takovouto situaci včasně řešit a předešel tak odchodu z organizace. 

Za neobjektivní považuji usuzovat z pozorování o autoritě vedoucího 

pracovníka. Na základě informací a chování si však myslím, že má pozice a osoba jsou 

vnímány s respektem a důvěrou. 

 
3.4.3.3. Vzdělávání 

Z pozorování vyplynulo, že pracovníci v přímé péči si sami hlídají dodržování 

povinné časové dotace na vzdělávání. V několika výjimkách tuto povinnost doháněli 

těsně před Vánoci. Asistenti se o nabídku kurzů sami aktivně zajímají, vyhledávají je na 

internetu a témata kurzů se mnou konzultují. Zpravidla se také na účasti na kurzech 

domlouvají mezi sebou a ve většině případů se stejného kurzu účastní minimálně 2 

pracovníci.  

Asistenti mimo oficiální porady probírají nové informace a zážitky 

z absolvovaných kurzů. Nové postupy aplikují do běžné praxe (například úchopy při 

jednání s agresivním klientem). Někdy je prvotní nadšení negativně ovlivněno situací 

v organizaci -  teoreticky získané informace z kurzů lze těžko aplikovat na cílovou 

skupinu, tedy lidi s mentálním postižením, které je služby poskytována. 

Takováto zjištění jsou důležité hlavně proto, aby zaměstnanci přesně věděli, co 

mohou očekávat, požadovat a nabízet klientům. 
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3.4.3.4. Vlivy 

V průběhu pozorování jsem zjistila, že současní pracovníci jsou hodně spojeni 

v základní vizi a naplňují poslání organizace. V průběhu dne používají týmovou 

spolupráci, rozdělují si práci a spolupracují s ostatními středisky. Zároveň je důležité 

zmínit, že si mezi sebou umí vzájemně vyjasnit nedorozumění a to i mimo porady a 

supervizní setkání. Veškeré tyto pozorované jevy mají pozitivní vliv na dobrou 

atmosféru na pracovišti. Nelze objektivně říci, jak se zaměstnanci chovají v době mé 

nepřítomnosti.  

Za zajímavé považuji zmínit vztahy mezi služebně staršími zaměstnanci a 

pracovníky s kratší dobou trvání pracovního úvazku. Ačkoliv takovýto postup není 

v žádném dokumentu oficiálně zakotven, v běžné praxi funguje. Služebně starší 

zaměstnanci své zkušenosti automaticky předávají méně zkušeným kolegům a to jak 

v oblasti praxe, tak i v administrativních úkonech spojených s poskytováním služby. 

V terénních poznámkách jsem si zaznamenala i negativní vliv takovéhoto postupu. 

Jednalo se o předávání informací o nastavených činnostech, které je zbytečné vykonávat 

a to jak v souvislosti s klienty, tak i s provozem domácnosti. Takto předané nežádoucí 

stereotypy měly negativní vliv na pracovní výkon a bylo náročné je odstranit. 

Mezi vypozorovaná zjištění patří i skutečnost, že na pracovní výkon nemá vliv 

finanční situace organizace (v roce 2011 byly dotace natolik nízké, že se zaměstnanci 

v rámci úspor vzdali příplatků za noční služby a služby o víkendech). Takovýto postoj 

přisuzuji důvěře ve vedení, že situaci řeší a že se jedná se pouze o dočasné řešení. 

3.5. Doporučení 

Svá doporučení jsem se rozhodla formulovat na základě zjištění, která jsem již 

dělila do 4 kategorií. Tento postup následně použiji i v doporučeních. Veškerá 

doporučení, která budu uvádět, se týkají organizace Portus Praha. Zároveň jsem svá 

doporučení vnímala jako příležitost pro různé pracovní pozice, které se v celém procesu 

vzdělávání a rozvoje pracovníků objevují. Na základě získaných výstupů považuji za 

důležité vyjasnění si vzájemných kompetencí a rolí v procesu vzdělávání. 
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3.5.1. Charakteristika 

 Na základě výstupů navrhuji revizi stávající dokumentace, její doplnění a 

aktualizování. Současný stav je vnímán jak neúplný – zcela nenaplňuje kritéria 

standardů. Za velmi podnětné vnímám vznik dokumentace, která bude jasně propojena s 

praxí. Zejména se jedná o vytváření dokumentace na základě specifik poskytované 

služby a uživatelů, s nimiž pracovníci nejčastěji spolupracují (lidé s mentálním 

znevýhodněním). Je podstatné, aby dokumentace, která bude poskytovaná každému 

pracovníkovi, byla úplná a aktuální a byla mu tak pomocníkem ve výkonu jeho práce. 

V této souvislost považují za potřebné vytvoření pozice školitele, který vnímá situace a 

dokáže na ně pružně reagovat. Za zásadní považuji vysvětlit pravidla a role všem, kteří 

jsou do procesu vzdělávání zapojeni. Supervize je dobrým místem, kde se mohou 

vyjasnit eventuální konflikty a nejasnosti. Navrhuji v tomto případě vybírat supervizora 

citlivě a vždy s ohledem na jeho dovednosti tak, aby jeho jednání nebylo 

kontraproduktivní. S oblastí supervize souvisí i mé další doporučení. V organizaci by 

měla být více využívání nabídka individuální supervize a její volba by neměla být 

dobrovolná, ale povinná a to nejméně v rozsahu 1 x za rok minimálně 2 hodiny. 

V oblasti práce s informačním systémem Cygnus by měli být pracovníci více 

zainteresováni v individuálním plánování klientů. Doporučuji pravidelné konzultace nad 

zadanými osobními cíli uživatelů v rámci velkých porad tak, aby zaměstnanci získali 

názory i pohledy dalších kolegů. Zároveň by měl být nastaven funkční systém sdělování 

osobních cílů i mimo zmíněné porady. Toto je nezbytné vzhledem k tomu, že na 

naplňování cílů se nepodílí pouze klíčový pracovník, ale celý tým asistentů. Vzhledem 

k tomu, že ve stávajícím znění standardů je zcela opomenuta práce s tímto programem 

doporučuji zpracování jasné samostatné metodiky, která vymezí využívání tohoto 

softwaru v praxi. 

Pro kvalitní práci s uživateli musí pracovníci přijmout zásadní myšlenky 

organizace, tj. poslání, cíle a vize organizace. Doporučení ve formě pravidelné diskuse 

nad touto částí standardů upevní v zaměstnancích jejich pocit zainteresovanosti a 

sounáležitosti. V procesu zkvalitňování práce s klienty by měl být kladen důraz na 

citlivé přijímání nových uživatelů – doporučuji nekombinovat různé druhy postižení 

(např. psychiatrické diagnózy) a tím umožnit pracovníkům soustředit se v oblasti 

vzdělávání na jasnou cílovou skupinu. 
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3.5.2. Praxe 

 Systém vzdělávání by měl reflektovat dosavadní praxi zaměstnance v sociálních 

službách (jiné potřeby mají noví zaměstnanci, jiné pokročilí a pracovníci s dlouho 

praxí). V případě, že pracovník nemá žádnou praxi v oboru, považuji za velmi důležité 

detailně ošetřit proces přijímání a zaškolování. Během vlastního pracovního úkonu je 

nezbytné získané dovednosti neustále opakovat formou mapování potřeb, hodnocení 

výkonu a následné přizpůsobení vzdělávání.  

Velký vliv na kvalitu praxe má i způsob jakým dochází k hodnocení 

zaměstnanců. Proto doporučuji, aby byl formulář pro hodnotící rozhovor veden 

vedoucím pracovníkem, který se přesně orientuje v problematice a zná veškeré 

požadované kompetence. Jako obohacení vlastní praxe pracovníků vidím v možnosti 

návštěvy jiných zařízení a tím získání zkušenosti s poskytováním služeb v jiné 

organizaci. 

V běžném pracovním výkonu doporučuji řešit aktuální problémy během 

každodenní praxe a to formou supervizních setkání či porad. Negativní vliv má 

kumulování nedorozumění.  

 

3.5.3. Vzdělávání 

 V oblasti vzdělávání pracovníků v přímé péči doporučuji využít v maximální 

možné míře vlastních zdrojů, tedy pracovníků, kteří svou práci vykonávají dobře a 

naplňují tak standardy kvality sociální služby. Tito pracovníci by měli předávat spíše 

praxi než teorii, tedy upřednostňovat etiku a praxi nad teoretickými poznatky. Takovýto 

postup musí být jasně zpracován a role školitele musí být jasně vymezena. Zásadní je 

v takovémto systému nastavení následné evaluace realizované akce, na jejímž základě 

bude navazovat další vzdělávání. 

Další doporučení v této oblasti se týká aktuální legislativy vzdělávání a jejího 

zakotvení v pracovní náplni pracovníků v přímé péči. Písemný závazek zaměstnanců by 

měl mít formu dodatků k pracovní smlouvě, popřípadě by měla být vydána nová 

směrnice.  

Jako součást vzdělávání asistentů doporučuji nastavit pravidla pro samostudium 

literatury a následný systém předávání informací. Vedení organizace by mělo stanovit 
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seznam literatury a zajistit potřebnou literaturu. V této souvislosti by měl být nastaven i 

systém stáží v jiných zařízeních. Pracovníci by měli navštěvovat pouze taková zařízení, 

která poskytují podobnou službu stejné cílové skupině. O takovéto exkurzi by měla být 

vyhotovena zpráva, která bude součástí potvrzení o absolvování stáže. 

 Za zajímavé považuji oblasti vzdělávání, kterým by se měli pracovníci věnovat 

v souvislosti s cíli, posláním a principy organizace. Za zásadní vnímám naučit 

pracovníky  úctě a pokoře ke klientům. Sebelepší pravidla nejsou zárukou lidského 

přístupu. Mezi stěžení oblasti ve vzdělávání vidím to, aby pracovníci dokázali 

poskytnout adekvátní první pomoc, orientovali se v základní legislativě a znali a uměli 

uplatňovat pravidla organizace. 

 

3.5.4. Vlivy 

 Za zásadní považuji udržení aktivit sdružení, které směřují k zachování 

vícezdrojového financování a tím snížení závislosti na dotacích Ministerstva práce a 

sociálních věcí. Nově vytvořená směrnice by měla zaměstnancům zajišťovat 

procentuálně stanovený podíl při získání hmotných i nehmotných sponzorských darů a 

tím je motivovat pro aktivnější účast na financování aktivit organizace. 

 Pro posílení angažovanosti pracovníků by bylo vhodné zavést jejich spoluúčast 

při návštěvách externích stážistů, tedy zaměstnanců z jiných zařízení. Asistenti by 

v rámci exkurzí sami prezentovali, jak vypadá běžný den v chráněném bydlení  

 Organizace by měla v budoucnu více využívat potenciálu obce Slapy, ve které 

služby poskytuje.  Aktivní spolupráce s obyvateli a okolními firmami upevňuje 

transparentnost sdružení a do budoucna může rozšířit řady dobrovolníků. V této 

souvislosti by měly být zachovány aktivity vedoucí k prezentování aktivit sdružení 

navenek (Cihlafest, den otevřených dveří, vánoční setkávání apod.) Do budoucna 

doporučuji i nadále podporovat zapojení vlastního potenciálu samotných uživatelů. 

Jedná se o jednu z možných cest, jak mohou získat v práci v lokalitě svého bydliště. 

 Vzhledem k úzké spolupráci pracovníků v přímé péči (směnný provoz, cílová 

skupina) je důležité, aby pracovníci byli podporováni v týmové práci a v ohleduplnosti 

vůči kolegům. Doporučení pro organizaci je realizace team buildingového víkendu a 
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podpořit tak týmovou spolupráci zaměstnanců. V souvislosti s tímto je důležité, aby se 

každý z pracovníků aktivně podílel na vytváření pravidel a byl tak za ně zodpovědný. 

 Za zásadní vnímám i roli vedoucího pracovníka, tedy moji vedoucí pozici pro 

organizaci. Veškeré poznatky jsou i pro mne doporučením, jak postupovat dále, zavádět 

potřebné změny a poskytovat tak kvalitní službu.  
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4. ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala oblastí vzdělávání pracovníků v přímé 

péči. V teoretické části práce jsem se zaměřila na vymezení pojmu řízení lidských 

zdrojů a popis specifik řízení lidských zdrojů v poskytovaných sociálních službách 

v oblasti chráněného bydlení společnosti Portus Praha.  V navazujících kapitolách jsem 

věnovala prostor oblastem souvisejícím s legislativními úpravami, které se vztahují na 

oblast sociálních služeb, jejich zajištění i kvalitu. Vzhledem k vlastnímu pracovnímu 

zaměření v oblasti poskytování chráněného bydlení jsem na tyto vzdělávací aktivity 

nahlížela především pomocí profesních zkušeností a odborné literatury. 

Praktická část práce se věnuje popisu organizace Portus s důrazem na popis 

specifik řízení lidských zdrojů uvnitř organizace. Následný výzkum se zabýval 

zjišťováním toho, jak pracovníci vnímají povinné vzdělávání a jaké jsou jejich 

požadavky v souvislosti s jejich pracovním místem. Zajímalo mne také, co pracovníci 

považují v oblasti vzdělávání za důležité a co nikoliv a jaké vlivy působí negativně či 

pozitivně na pracovní výkon. 

Zvolená metoda výzkumu formou dotazníkového šetření se v průběhu času 

ukázala jako zbytečná a pouze potvrdila výstupy z pozorování a studia dokumentace 

v Portus Praha. Nicméně za zajímavé považuji zjištění, že pracovníci z různých 

organizací poskytující sociální služby lidem s mentálním postižením, mají podobné 

smýšlení, potřeby a pocity. V souvislosti se zvolenými výzkumnými metodami jsem 

v praktické části uvedla důvody, proč jsem si za výzkumnou techniku nevybrala osobní 

rozhovory se zaměstnanci. Při zpracovávání diplomové práce jsem však došla k závěru, 

že i přes hrozící neobjektivní zkreslení vyplývající z vedoucí pozice výzkumníka by 

jejich výpovědní hodnota byla významná. S ohledem na cíl výzkumu by bylo 

v budoucnosti možné využití i techniku ohniskových skupin. 

Stanovené cíle výzkumu jsem na základě vybraných výzkumných technik 

splnila. V úvahu je však nutno brát možné zkreslení výsledných dat, které vyplývá 

z pozice výzkumníka, který je zároveň nadřízeným pracovníkem. Pro organizaci z nich 

vyplynuly značné nedostatky v oblasti vzdělávání, kvůli kterým nejsou naplňována 

kritéria standardů kvality sociální služby. Stávající dokumentace nereflektuje aktuální 
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legislativní úpravy a zároveň chybí propojení jednotlivých dokumentů. Tím ztrácí celý 

systém účinnost a komplikuje pochopení souvislostí. 

Evidence denní dokumentace je v organizaci vedena kvalitně. Děje se tak díky 

informačnímu programu Cygnus a nově nastavenému systému individuálního 

plánování, jehož součástí je každodenní papírová evidence o naplňování osobních cílů 

klientů.  

Pro pracovníky jsou v současném stavu nastavené podmínky pro vzdělávání 

vyhovující. Ze studia dokumentace však vyplynuly zásadní nedostatky v náplni práce 

asistentů v přímé péči a chybějící dodatky ke smlouvě či příslušné směrnice. Současný 

systém vzdělávání je tak nahodilý a nekontinuální. Z mého pohledu, vedoucí sociálních 

služeb, vnímám význam této práce v uvědomění si kompetencí, a to jak mých, tak i 

pracovníků v přímé péči a postupné rozkrytí povinností a potřeb pracovníků. Toto 

zjištění lze shrnout tak, že podmínky a požadavky organizace pro vzdělávání 

pracovníkům sice vyhovují, ale nejsou zásadním přínosem pro samotnou organizaci a 

výrazně se nepodílí na zkvalitňování poskytovaných služeb.  

V souvislosti s výše zmíněným považuji za důležité zjištění, že vzdělávací kurzy 

nejsou tím, co by zásadně ovlivňovalo pracovní výkon zaměstnance. Osobnostní 

předpoklady a atmosféra na pracovišti jsou často důležitější než absolvování 

sebelepších vzdělávacích programů. Pokud pracovník není otevřen učení se z vlastních 

zkušeností, reflexi a aktivnímu podílení se na vytváření příjemné atmosféry, jeho 

pracovní výkon neporoste v závislosti na počtu absolvovaných kurzů.  

Přestože jsou reakce na zákonnou povinnost vzdělávání pracovníků v sociálních 

službách vesměs negativní, jedná se o aktivizační prvek, díky kterému musí sami 

zaměstnanci vyvíjet činnost směřující k naplnění požadavků zákona.  

Zejména studium odborné literatury, dokumentace a pozorování v organizaci 

Portus Praha mi v mnoha směrech „otevřelo oči“. A čkoliv naše služby působí navenek 

velmi moderně, pozitivně a otevřeně, vnitřní audit potvrdil zásadní nedostatky 

v dokumentaci a tím nenaplňování kritérií standardů kvality sociální služby. Na základě 

těchto výsledků již probíhá revize stávajících dokumentů a případně vznikají 

dokumenty nové. Vše se děje ve spolupráci mezi vedením a asistenty v přímé péči tak, 

aby byla co nejvíce reflektována každodenní praxe. 
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Také tvorba systematického postupu vzdělávání pracovníků byla podpořena 

velkým zapojením samotných pracovníků poskytujících přímou péči lidem s mentálním 

znevýhodněním. Tato metodika vzdělávání pracovníků v přímé péči se stane součástí 

pravidel organizace v oblasti personálních standardů poskytované služby a naplňuje tak 

záměr celé diplomové práce, kterým bylo zlepšení systému a vlastního procesu 

vzdělávání v organizaci Portus Praha. 
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Vedoucí práce: Mgr. Petr Vrzáček  

Vypracovala: Bc. Marie Šmídová, 24332251, 2008/2009 



V Praze dne: 5. 12. 2010 

Popis problému: 

 Od roku 2007 pracuji jako vedoucí sociálních služeb v občanském sdružení Portus 

Praha. Hlavní náplní mé práce je zajištění plynulého provozu 2 chráněných bydlení a 

sociálně terapeutické dílny. Obě sociální služby jsou poskytovány dospělým lidem 

s mentálním postižením a dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. jsou zajišťovány 

asistenty v přímé péči. Podle organizační struktury organizace jsou mými přímými 

podřízenými vedoucí sociálně terapeutické dílny a vedoucí domu Na Vyhlídce, sama pak 

vedu dům pro lidi se středním až těžkým mentálním postižením Fara a řeším veškeré 

sociální záležitosti. Celkem tedy vedu tým 13 zaměstnanců. Již zmíněný Zákon o 

sociálních službách v rámci své novely v září 2009 zavedl systém podobný kreditům ve 

zdravotnictví. Pracovníci v sociálních službách musí během kalendářního roku absolvovat 

minimálně 24 h kurzů akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Přestože do 

platnosti zmíněné novely byla povinnost pro zaměstnance v přímé péči úspěšně dokončit 

akreditovaný kurz MPSV v rozsahu 150h, řada těchto kurzů bylo pouze formalitou. Jejich 

organizátoři si přišli na slušné peníze a kvalifikační úroveň pracovníků v sociálních 

službách se nijak výrazně nezvýšila. Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že zajištění 

efektivního způsobu vzdělávání bude ležet výhradně na managementu organizací 

poskytujících sociální služby. 

 Mnoho zaměstnanců v sociálních službách svou práci bere jako poslání, které dává 

smysl jejich životu a snaží se nahrazovat profesionalitu entuziasmem. V dalších případech 

je to vzhledem k nízkému vzdělání žadatele či lokální dostupnosti jediná šance, jak získat 

zaměstnání. V mém pracovním týmu je takovýchto kolegů většina a cílem magisterské 

práce by tedy měla být metodika, která zpracovává ucelený systém vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců organizace Portus Praha. S tímto tématem samozřejmě úzce souvisí funkční 

systém motivace a hodnocení zaměstnanců. Současný systém hodnocení formou 

hodnotícího rozhovoru na základě otevřeného dotazníku jednou ročně, v kombinaci s 

ročním plánem vzdělávání asistenta, se jeví jako nedostačující. Absolvování hodnotícího 

pohovoru   1 x do roka je pro asistenty spíše formalitou. Ideální by byla frekvence alespoň 

třikrát ročně a 3. část hodnotícího pohovoru - osobní plán zaměstnance by měla být více 

rozpracována a pro asistenty by z tohoto měly plynout závazky, které musí splnit. Osobní 

plán zaměstnance je dohoda mezi zaměstnancem a vedoucím o krocích, které povedou 

k dalšímu rozvoji a profesnímu růstu zaměstnance. 



 Ve spolupráci s ředitelem organizace zpracováváme myšlenku interního vzdělávání 

zaměstnanců. To znamená, že bychom mohli našim zaměstnancům sami poskytovat 

akreditované kurzy, které by sjednotily jejich postupy a postoje při poskytování sociální 

služby. Pro sdružení by bylo výhodou, že by asistenti měli možnost systematicky a uceleně 

přijímat spolupráci v týmu, práci s klienty, ale hlavně cíle, vize a hodnotové nastavení 

organizace a zároveň participovat na jejich naplňování. V případě nově příchozích 

zaměstnanců by byla výhoda námi organizovaných kurzů “šitých přímo na míru“ potřebám 

organizace v jednodušším zaškolení do procesu poskytování služby. Důležitým aspektem, 

který chci ve své diplomové zhodnotit je finanční úspora, či naopak finanční nákladnost 

interního vzdělávání. 

S tímto typem vzdělávání jsem se setkala v organizaci Modrý klíč, se kterým budu 

v průběhu diplomové práce spolupracovat. 

Struktura a metodika diplomové práce: 

Úvod práce bude obsahovat rešerši dostupné literatury týkající se vzdělávání 

pracovníků v sociální sféře v širším kontextu problematiky řízení lidských zdrojů – 

zejména hodnocení a motivace zaměstnanců.  Praktická část práce se bude opírat o 

pozorování a praxi v občanském sdružení Portus Praha - analýza hodnotících pohovorů – 

část osobní plán zaměstnance, výstupy z porad, přímé pozorování zaměstnanců při práci 

(každé dva měsíce budu zpracovávat individuální posouzení každého asistenta v přímé 

péči), reakce uživatelů služby na změny. Poté bude následovat analýza dokumentů 

organizací, které mají zkušenosti s touto problematikou -  vzdělávání zaměstnancům 

poskytují samy. Vybrány budou minimálně 4 organizace s ohledem na cílovou skupinu, 

které služby poskytují a na typ služby.  

Dalším zdrojem informací budou retrospektivní rozhovory, jejichž informanty 

budou zaměstnanci organizace Portus Praha, o. s. - asistenti v přímé péči. Retrospektivní 

rozhovory proto, že až na 1 asistentku ostatní zaměstnanci již povinný akreditovaný kurz 

absolvovali. Odpovídat budou jak zaměstnanci tak i vedení zařízení (cca 10 respondentů). 

Snahou bude získávat nové informace o absolvovaných kurzech – jejich přínos pro výkon 

zaměstnání, hodnocení formální a obsahové stránky kurzu. Stejná forma zjišťování 

informací bude použita i v případě hodnocení pilotního interního kurzu, který zaměstnanci 

organizace Portus Praha absolvují. Předpokládám, že tento kurz nebude v termínu 

odevzdání diplomové práce akreditovaný. Získané informace pomohou při vytváření 



konkrétního systému vzdělávání. Ověření kvality vzdělávacího systému bude provedeno 

posouzením, jak pracovník pochopil principy poskytování sociální služby, vize organizace, 

naplňování cílů  

Závěrem práce by měl být systém vzdělávacího programu pro asistenty v přímé 

péči v organizaci Portus Praha, o. s. založený na získaných informacích a podkladech. 

Systém vzdělávacího programu v organizaci bude obsahovat seznam povinných kurzů a 

seminářů s ohledem na konkrétní potřeby dané organizace. Dále pak seznam volitelných 

kurzů, ze kterých bude zaměstnanec sám vybírat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

PRACOVNÍ PROFIL PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH – ASISTENT V PŘÍMÉ PÉČI  

 

Předpoklady pro výkon pracovníka v sociálních službách 

Předpokladem k přijetí na pozici pracovníka v sociálních službách – asistenta v přímé péči je podle 
Zákona o sociálních službách č.108/2006Sb. 

• odborná způsobilost  
• bezúhonnost 
• zdravotní způsobilost  
• způsobilost k právním úkonům 

                                                                                                                                                                                                                          

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 

V chráněném bydlení Portus Praha, o. s. vykonávají práci pracovníci dle §116 1a) b) 

Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává dle odstavce 

1a) 

přímou obslužnou péči o osoby v pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v: 

-nácviku jednoduchých denních činností 

-pomoci při osobní hygieně a oblékání 

-manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem  

-udržování čistoty a osobní hygieny 

-podpoře soběstačnosti 

-posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních  a společenských kontaktů a 
uspokojování psychosociálních potřeb 

Odbornou způsobilostí k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách je podle §116  
5a): 

-základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu;  -
absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly 
podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru 
ošetřovatel 

1b)  



-základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních 
hygienických a společenských návyků 

-působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity 

-provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých 
schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy 

-zabezpečování zájmové a kulturní činnosti a provádění osobní asistence 

Odbornou způsobilostí k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách je podle §116  
5b): 

-střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu 

-absolvování akreditovaného kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního 
právní předpisu způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání ergoterapeut. 

 

BEZÚHONNOST 

§79 odstavec 3) 

Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů a nesmí být starší 3 měsíců. 

 

ZDRAVOTNÍ ZP ŮSOBILOST 

§116 odstavec 4) 

Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává u zaměstnanců 
lékař závodní preventivní péče. 

 
 

Osobnostní předpoklady pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách 

Empatie, respekt vůči klientům, zvládání komplikovaných životních situací klientů, schopnost 
práce v týmu a zájem učit se nové dovednosti, fyzická zdatnost, psychická odolnost 

Organizační zařazení a vedení pracovníka v sociálních službách 

Pracovník v sociálních službách je přímo personálně a metodicky podřízen vedoucí konkrétního 
střediska (vedoucí chráněného bydlení Fara, Vyhlídka) 

Role pracovníka v sociálních službách v týmu kolegů 

Pracovník v sociálních službách spolupracuje v rámci týmu střediska (Fara, Vyhlídka) s ostatními 
pracovníky v sociálních službách, s vedoucími středisek, dále s vedoucí sociálních služeb a 



ředitelem organizace. Míra spolupráce s dalšími kolegy je stanovena a průběžně určována přímým 
nadřízeným pracovníka. 

Kompetence pracovníka v sociálních službách 

Pracovník v sociálních službách poskytuje službu chráněného bydlení podle § 51 a dále sociální 
poradenství podle §37 Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. 

 

Pracovník v sociálních službách provádí okruhy těchto činností: 

-přímá práce s klienty 

-nepřímé aktivity ve prospěch klientů (spolupráce s příslušnými organizacemi, zařízeními, 
odborníky) 

-činnosti nezbytné pro poskytování a rozvoj sociální služby (porady, administrativa – denní 
záznamy, individuální plány) 

-činnosti ve prospěch vlastního profesního rozvoje (průběžné vzdělávání, supervize týmové, 
individuální) 

 

Cíl práce pracovníka v sociálních službách v chráněném bydlení 

Cílem aktivit je zajistit klientům takové životní podmínky, v jakých žijí jejich vrstevníci. Děje se 
tak skupinovou formou bydlení, kdy pracovníci v sociálních službách nabízejí klientům podporu 
během každodenních aktivit. Cílem je zabránit sociálnímu vyloučení klienta a s ohledem na 
sníženou soběstačnost nabízet takovou podporu, která vede k opětovnému začlenění popřípadě 
udržení stávajícího stavu. Nedílnou součástí nabízených služeb je zapojení klienta do aktivit 
vedoucích k širší sociální integraci. 

 

Úkolem pracovníka v sociálních službách je: 

• jednat s klienty vždy důstojně, jako s rovnoprávnými a plnohodnotnými lidmi, přiměřeně k 
jejich věku  

• mít na paměti, že také člověk s postižením má určité představy o vlastním životě a měl by mít 
možnost tyto představy naplňovat 

• respektovat práva klientů, zvláště právo na soukromí, právo na rozhodování o sobě, o využití 
svého času, umožňovat klientům možnost volby a respektovat jejich rozhodnutí 

• vést klienty k maximální možné samostatnosti a soběstačnosti a k co nejmenší závislosti na 
okolí, zapojovat klienty dle možností do domácích prací a dalších podobných činností 

• umožnit klientům přirozený kontakt s obcí a využívání různých obecních služeb 
• respektovat individuální potřeby jednotlivých klientů, jejich odlišné záliby, tempo a časový 

rytmus 
• vytvářet domáckou atmosféru a lidské zázemí v chráněném bydlení, chránit a posilovat vazby 

klientů k rodině a přátelům mimo chráněné bydlení 
• zajistit bezpečí jednotlivých klientů 
 



Jednotlivé obecné cíle: 

a) zajištění důstojného prostředí pro kvalitní a plnohodnotný život klientů, 

b) subjektivně spokojený, upravený klient 

c) zprostředkovávat a nabízet klientům takové aktivity, které vedou k: 

- navazování sociálních kontaktů 

-aktivnímu trávení volného času (koníčky, sny, přání klientů) 

-udržení kontaktů s rodinou, 

d) podpora klientů při hájení jejich práv, 

e) podpora partnerského soužití, 

f) minimalizace rizik spojených se sníženou soběstačností klientů, 

g) podpora a rozvoj spolupráce s dalšími organizacemi, které mohou pomoci k naplnění výše 
zmiňovaných cílů 

 

Typické činnosti při práci s cílovou skupinou 

 

Charakteristické potřeby klientů chráněného bydlení jsou: 

 

• zajištění celodenní stravy (ChB Fara), zajištění oběda (ChB Vyhlídka), 
• pomoc při každodenních hygienických úkonech, 
• aktivní naslouchání ze strany pracovníků v sociálních službách 
• zajištění potřebné lékařské péče 
• orientace v čase 
• zabezpečení bezpečného a důstojného bydlení, 
• podpora a asistence při běžném fungování v domácnosti, 
• nabídka možností trávení volného času, 
• podpora při navazování a udržování sociálních kontaktů, 
• podpora v komunikaci a při vyjadřování potřeb, pocitů, 
• doprovod při cestování dopravními prostředky, 
• doprovod na místa, které chce či potřebuje navštívit, 
• podpora při naplňování osobních potřeb (nákupy oblečení, obuvi, hygieny,…) 
• podpora v prosazování a dodržování lidských práv, 
• kontakt se společenským prostředím mimo prostředí vlastní 
• zprostředkování navazujících služeb (pedikúra, kadeřnictví,…) 

 
 
 



Charakteristické problémy klientů a s nimi související úkony jsou: 

• finance: pracovník podporuje klienta v takovém nakládání s penězi, aby se nedostal do 
dluhů a finanční nejistoty 

• vztahy: partnerské – průběžná edukace společného soužití, pracovník zaujímá neutrální 
postoj a je-li to přání klienta, vystupuje jako prostředník při řešení konfliktů 
- vyplývající ze společného bydlení – průběžná edukace v pravidlech slušného chování a 
soužití; při hádkách se pracovník snaží v první chvíli situaci uklidnit, zmapovat a nabídnout 
možnost využití soukromí na vlastním pokoji; jedná-li se o závažnější konflikt, je o situace 
sepsán písemný zápis, který následně řeší vedoucí střediska. 

- rodinné – pracovník především řeší situace, kdy rodina s klientem nekomunikuje, případě 
neplní domluvené přísliby; pracovník vystupuje vždy neutrálně a snaží se o znovuobnovení 
vztahu, je-li to přáním klienta; 

s veřejností – pracovník se snaží vyjednávat a zmírnit konflikt; 

• nevyhovující poskytovaná služba – pracovník vede dialog o možných změnách, jak lépe 
uspokojovat klientovy potřeby, v případě přání klienta spolupracuje se sociálním 
pracovníkem na možnostech využití jiných typů sociálních služeb 

• nepochopení situací na základě snížených rozumových schopností – pracovník řeší 
situace, kdy klient nedostatečně porozumí konkrétní situaci a je nejistý; pracovník se snaží 
popsat a vysvětli situaci tak, aby jí klient porozuměl (jedná se například o vyhrožování, 
vydírání, nátlak na okamžitý podpis smlouvy,…) 

• podpora při obhajování práv v zájmu klienta – pracovník se snaží vyjednávat, na přání 
klienta je přítomen při jednáních a pomáhá zmírnit konflikt; pracovníkem je nabídnuto 
základní sociální poradenství. 

 

Pracovník v sociálních službách využívá tyto formy vzdělávání a rozvoje ve prospěch 
profesního růstu – povinnost vzdělávání pracovník v sociálních službách zahrnuje 
směrnice B6. 

§116 odstavec 9) Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.:  

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníku v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu 
nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Účast na 
dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu43). 
Další vzdělávání se uskutečňuje formami uvedenými v § 111 odst. 3. 

Formy dalšího vzdělávání jsou: 
a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami navazující 
na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka, 
b) účast v akreditovaných kurzech v minimálním rozsahu 8hodin za rok 
c) odborné stáže v zařízeních sociálních služeb v minimálním rozsahu 8hodin za rok 
d) účast na školicích akcích v minimálním rozsahu 8hodin za rok. 
 

Forma vzdělávání na pracovišti 

• Instruktáž při výkonu práce 



Vzhledem k tomu, že náplň práce pracovníka v sociálních službách je především o úzkém a 
přímém kontaktu s uživateli služby, je tato metoda využívána příležitostně, například praktická 
ukázka provedení hygieny u konkrétního klienta s těžkým mentálním postižením 

• Pracovní porady 
Tento model vzdělávání realizujeme přímo v prostorách chráněného bydlení. Porady jsou 
pravidelně 2 čtvrtky v měsíci a je jasně stanoveno, kdo se jich účastní. Jsou pro všechny povinné, 
dopředu zpracované a očíslované úkoly jsou dataprojektorem promítány 

• Supervize 
Pracovníkům je nabízena pravidelná týmová supervize (1 x za 5 týdnů), pracovník má možnost 
využít individuální supervize na náklady organizace a to 2 x ročně. 

• Seminář 
Od roku 2010 jsou realizovány v organizaci Portus Praha semináře pro zaměstnance 
v přímé péči. Téma, kterým se semináře věnují, vyplývají ze společných porad, supervizí a 
z hodnotících rozhovorů se zaměstnanci, vedením těchto seminářů je pověřena vedoucí 
sociálních služeb a ředitel sdružení. 
 

Forma vzdělávání mimo pracoviště 

• Individuální vzdělávání 
Pracovníci v sociálních službách se účastní přednášek, konferencí, seminářů a kurzů souvisejících 
s výkonem jejich povolání a s poskytovanou službou. 

• Samostudium 
Pracovníci mají možnost využívat ke svému rozvoji knihovnu s tématickou literaturou, jejíž 
seznam je k dispozic na sdílených složkách.  

 

Pracovník se vzdělává na základě vzdělávacího plánu pracovníka, který je součástí 
hodnotícího rozhovoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁPLŇ PRÁCE ASISTENTA V PŘÍMÉ PÉČI  

Pracovní pozice: Asistent v přímé péči - pracovník v sociálních službách  

Místo výkonu práce: chráněné bydlení Fara, č. p. 74, chráněné bydlení Vyhlídka, č. p. 406, 
Slapy 252 08 

Pracovní doba:Chb Fara – celoroční, třísměnný, 24 hodinový provoz, Chb Vyhlídka – 
celoroční, dvojsměnný provoz, 10 hodinový provoz 

Zastupitelnost: všichni asistenti v přímé péči jsou seznámeni s oběma provozy středisek a 
v případě potřeby se mohou navzájem zastupovat 

Popis náplně práce: 

- jednotlivým klientům poskytuje sociální službu chráněného bydlení dle individuálních potřeb, 
osobních cílů a na základě individuálního přístupu; poskytuje základní sociální poradenství 

- během své služby zajišťuje či koordinuje činnosti spojené s provozem chráněného bydlení. Tyto 
činnosti nevykonává sám, ale motivuje jednotlivé klienty, aby se na aktivitách podíleli. 

- s potravinami určenými na přípravu společných jídel nakládá hospodárně a je zodpovědný za 
dodržování hygienických norem 

- dbá na hygienu klientů a podporuje je v upraveném vzhledu během služby. Vždy ale musí 
respektovat přání a rozhodnutí klienta. Měl by si však všímat např. oholení, účesu, vhodného a 
přiměřeného oblečení u jednotlivých klientů a snažit se na jednotlivé klienty v tomto směru 
nenásilně působit, popřípadě poukázat na možná rizika. 

- během své služby připomíná klientům dle instrukcí externí zdravotní sestry užívání léků 

- sleduje průběžně zdravotní stav (psychický i fyzický) jednotlivých klientů, odchylky od běžného 
stavu konzultuje s praktickým/odborným lékařem, v případě akutních zdravotních problémů zajistí 
návštěvu lékaře, v případě krize zavolá záchrannou službu, do příchodu lékaře poskytuje první 
pomoc a neprodleně informuje vedoucí střediska  

- zajišťuje bezpečnost jednotlivých klientů a snaží se předejít situacím, které by mohly bezpečnost 
ohrozit. V této oblasti se řídí individuálním plánem klienta, kde jsou zpracovány možné rizikové 
situace. 

- je povinen se účastnit pracovních porad, které svolává vedoucí střediska, vedoucí sociálních 
služeb nebo ředitel organizace 

- své osobní návštěvy na pracovišti omezuje na minimum, pouze v nezbytných situacích. Osobní 
záležitosti vyřizuje během pracovní doby pouze v naléhavých situacích. 

- podle potřeby vykonává další práce uložené vedoucí střediska 

- zachází šetrně s inventářem i osobními věci klientů. Je odpovědný za škody, který způsobí svojí 
nedbalostí 



- venkovní prostory chráněných bydlení se snaží dle ročních období udržovat čisté a upravené 

- práci vykonává dle směrnic a povinných školení v oblasti BOZP a PO 

- v pracovní době nekonzumuje alkohol či drogy, je-li kuřákem, kouří pouze na určeném místě 

- dodržuje stanovenou pracovní dobu a měsíční rozpis služeb. Bez vědomí vedoucí střediska nelze 
měnit rozpis služeb ani délku služby. 

 ve svých činnostech se řídí Standardy kvality poskytované služby Portus Praha, etický kodex 
sociálních pracovníků, směrnicemi a dalšími písemnými dokumenty, které upravují chod 
chráněného bydlení 

- zodpovědně a s respektem vykonává roli klíčového pracovníka 

- v průběhu služby vede potřebnou dokumentaci – CYGNUS, deník chráněného bydlení. Službu si 
mezi sebou asistenti předávají písemně i ústně. 

- v průběhu služby neopouští pracoviště, respektive neopouští ty klienty, kteří z důvodu 
bezpečnosti vyžadují stálou přítomnost asistenta. Po skončení služby neopouští pracoviště do té 
doby, než je vystřídán dalším asistentem 

- dle potřeb zaměstnavatele se pracovník zapojuje do rozvoje služby a propagace aktivit sdružení 

- zdokonaluje své profesní i osobnostní znalosti a průběžně se v oboru vzdělává dle vzdělávacího 
plánu zaměstnance 

- chrání důvěrné údaje a informace o klientech, viz. mlčenlivost pracovníka 

 

Rizika spojená s výkonem profese pracovníka v sociálních službách 

Pracovník v sociálních službách si uvědomuje rizika spojená s výkonem práce a  
v maximální možné míře těmto rizikům předchází. S těmito riziky je seznámen svým 
nadřízeným pracovníkem. 

 

Poznámka: 

Sociální služba chráněného bydlení  

Definice dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. § 51 

(1) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení  

má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. 
 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 



b) poskytnutí ubytování, 

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Detailnímu a praktickému popisu poskytované služby je věnován dokument 

JAK JE TO V CHRÁN ĚNÉM BYDLENÍ FARA A VYHLÍKDA ,  

STANDARD 1 – ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

 

Dne ………………….….. schválil …………….……………….…… /ředitel organizace 

 

Tento dokument je platný od: ………………………………. 

 

 

 

S dokumentem jsem byl seznámen a jako asistent/ka v přímé péči s ním souhlasím a zavazuji se 
k jeho naplňování. 

 

 

Dne ………………………….  ………………………………../asistent/ka v přímé péči 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

SYSTÉM A ČETNOST HODNOCENÍ  

Hodnocení bude probíhat ze tří pohledů. 

 1. Hodnocení provede pracovník sám – sebehodnotící vyjádření (viz dotazník roční 

hodnocení zaměstnanců). 

 2. Rozhovor pracovníka s vedením  

3. Výstup vedení organizace. 

Hodnocení bude probíhat aktuálně při možnosti odměňování pracovníků koncem 

kalendářního roku. 

Rozhovory s pracovníky – zjišťování spokojenosti pracovníků 1x v roce. 

Kritéria hodnocení pracovníka 

 

pracovní oblasti vodítka hodnocení 

přímá péče o klienta - pomůže, když je potřeba 
- s klientem přiměřeně komunikuje 
- zapojuje klienty do péče 
- zachovává důstojnost klienta 
- dodržuje pracovní postupy 
- pracuje bezpečně 

individuální práce s 
klienty 

- věnuje se klientům v jejich individuální aktivitě 
- aktivity jsou cílené 
- věnuje se více klientům 

skupinová práce - připravuje skupinové programy 
- organizuje ostatní v programech 
- asistuje při programech 

kompetence 
klíčového 
pracovníka 

- tvoří individuální plány 
- zpracovává osobní cíle klienta v programu  CYGNUS 
- řídí realizaci plánů 
- podporuje cíleně klienta 
- hodnotí plány klienta 
- mapuje potřeby klienta 



administrativa - vede osobní složky klienta 
- zapisuje denní záznamy – deník chráněného bydlení 
- denní evidence v programu CYGNUS 

vzdělávání - absolvuje povinné vzdělávání dle zákona 108/2006 Sb. 
- předává zkušenosti ostatním 
- dál se profesně rozvíjí 

práce pro tým - zastupuje ostatní 
- je aktivní na poradách  
- dělá další práci pro ostatní 
- podporuje ostatní,  
- je dochvilný, spolehlivý  

práce pro chráněné 
bydlení 

- dělá jiné pomocné práce 
- podílí se na propagaci, projektech 

vztah s klienty - přiměřeně komunikuje 
- drží si hranice 
- klienti ho přijímají 
- respektuje klienty 

vztah se 
spolupracovníky 

- přiměřeně komunikuje 
- respektuje ostatní 
- pomáhá ostatním 

 

Kritéria hodnocení zaměstnanců 

 

pracovní oblasti 
plní s 
pochvalou 

plní plní s 
rezervami 

plní s 
problémy 

přímá péče o klienty 2 

 

1 -1 -2 

individuální práce s klienty 2 

 

1 -1 -2 

skupinová práce s klienty 2 

 

1 -1 -2 

kompetence klíčového 
pracovníka 

2 

 

1 -1 -2 

administrativa 2 

 

1 -1 -2 



vzdělávání 2 

 

1 -1 -2 

práce pro tým 2 

 

1 -1 -2 

práce pro chráněné bydlení 2 

 

1 -1 -2 

vztah s klienty 2 

 

1 -1 -2 

vztah se spolupracovníky 2 

 

1 -1 -2 

 celkem ........... 

 

počet bodů procentní ohodnocení 

20 – 15 100 % 

14 – 10 80 % 

9 – 5 60 % 

4 – 0 40 % 

-5 – 0 20 % 

-20 - - 6 0 % 

 

 

Způsoby ocenění pracovníků: 

1. finanční ocenění (odměny) 
2. mimořádné odměny za práce nad rámec pracovní náplně, za účast při akcích 

organizace Portus Praha 
3. možnost využití náhradního volna po domluvě s vedením  
4. možnost využití náhradního volna v případě nemoci 

 

 



Hodnocení zaměstnanců chráněného bydlení Portus Praha 

 

silné stránky (předpoklady): co mám pro výkon práce?  

profesní překážky: co mi nevyhovuje v práci? 

osobní cíle: čeho chci tento rok dosáhnout (získat, změnit, zachovat, kam se posunout, 
v čem se zdokonalit)? 

 

hodnocení Vyhovuje 

Jaké jsou moje silné 
stránky?  

Nevyhovuje 

Co mi nevyhovuje 
v práci? 

co bych změnil/a 

U sebe 

 

 

 

 

 

  

Ve vztahu ke 
klientům 

 

 

 

 

 

 

  

Ve vztahu ke 
spolupracovníkům  

 

 

 

 

 

  



Ve vztahu 
k vedení  

 

Ř 

 

 

 

 

 

 

V
T 

   

Ve vztahu 
k poskytované 
službě 

 

 

 

 

 

  

  

Otázky k zamyšlení: 

Co mají klienti z toho, že bydlí v chráněném bydlení? 

Jaký je smysl poskytování našich služeb? 

Proč zde pracuji já? 

Kde budu pracovat za dva roky? 

Co z toho mám, že pomáhám druhým? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách 
Dobrý den, dovolte mi, abych Vás tímto požádala o trochu Vašeho času nad vyplněním tohoto 
dotazníku. Dotazník je určen všem pracovníkům v přímé péči a jeho cílem je zmapovat základní 
údaje o lidech, kteří se věnují práci v sociálních službách. Zejména mě zajímá Váš názor na 
oblast vzdělávání ve Vaší profesi. Dotazník je anonymní, až na otázku číslo 6, ve které žádám o 
uvedení zaměstnavatele. Tento údaj je nezbytný pro vyhodnocení dat, které souvisí s působením 
organizace v konkrétní lokalitě.  
 
1. VĚK 

•  18-28 

•  29-39 

•  40-50 

•  50-60 

 
2. POHLAVÍ 

•  MUŽ 

•  ŽENA 

 
3. NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 

•  VÝUČNÍ LIST 

•  STŘEDOŠKOLSKÉ 

•  VYŠŠÍ ODBORNÉ 

•  VYSOKOŠKOLSKÉ 

 

4. OBOR, V NĚMŽ BYLO DOSAŽENO NEJVYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ  

 

5. DÉLKA PRAXE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 
6. UVEĎTE NÁZEV ORGANIZACE, KDE V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJETE A DÁLE DOBU TRVÁNÍ 

STÁVAJÍCÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU  

 
7. UVEĎTE, V ČEM VY VIDÍTE PŘÍNOS POVINNÉHO PRŮBĚŽNÉHO 

VZDĚLÁVÁNÍ  



 
8. JAKÁ JSOU Z VAŠEHO POHLEDU NEGATIVA POVINNÉHO PRŮBĚŽNÉHO 

VZDĚLÁVÁNÍ  

 
9. VYHOVUJE VÁM NASTAVENÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ VE VAŠÍ ORGANIZACI 

•  ANO 

•  NE 

 
10. POKUD JSTE ODPOVĚDĚLI ZÁPORNĚ, NAVRHNĚTE 

ZMĚNY  

 
11. CO OVLIVŇUJE NEGATIVNĚ KVALITU MÉHO PRACOVNÍHO 

VÝKONU  

 
12. CO OVLIVŇUJE POZITIVNĚ KVALITU MÉHO PRACOVNÍHO 

VÝKONU  

 

Odeslat
 

Používá technologii Dokumenty GoogleNahlásit zneužití - Smluvní podmínky služby - Další smluvní podmínky 
 


