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Abstrakt 
Cílem diplomové práce je zjištění, jak probíhá hodnocení kvality sociálních služeb 

v občanském sektoru a veřejné správě, a objasnění průběhu zavádění těchto systémů 

hodnocení do praxe. V první části práce vymezuji teoretická východiska pro správné 

pochopení základních pojmů, následná analytická část je postavena na základě srovnávací 

analýzy mezi vybranými organizacemi občanského sektoru a vybranými úřady veřejné 

správy, jenž jsou poskytovateli sociálních služeb. Diplomová práce přináší zajímavý 

pohled na odlišný přístup k dané problematice ze strany pracovníků organizací občanského 

sektoru a pracovníků úřadů veřejné správy.  

 

Abstract 
The goal of this diploma thesis is to explore the process of evaluating quality of social 

services in both civil and public sector as well as to explain the process of implementing 

the systems of evaluation into the practice. In the first part of the thesis, I define the 

theoretical basis for correct understanding of the basic terminology, while the subsequent 

analytical part is based on a comparative study of the selected civil sector organizations 

and selected public authorities providing social services. This diploma thesis brings an 

interesting view on the different approach to the given issues from the perspective of both 

civil sector organizations workers and public authorities workers. 

Klíčová slova 
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Úvod 
Sociální služby jsou mimořádně významnou aktivitou veřejné správy, soukromého 

i občanského sektoru. Jejich pomoc je zaměřena na nejpotřebnější skupiny obyvatelstva, 

jako jsou rodiny s dětmi, senioři, lidé s postižením, lidé bez domova a další, jenž se 

nachází vzhledem k nepříznivé životní situaci, věku či zdravotnímu stavu v situaci, kterou 

nejsou fakticky schopni zvládnout sami, anebo jejich způsob života ohrožuje zájmy 

a potřeby společnosti. Cílem sociálních služeb je podle zákona o sociálních službách, 

umožnit lidem v nepříznivé životní situaci využívat místních institucí a také přirozené 

vztahové sítě k tomu, aby zůstali součástí společnosti a nedocházelo k jejich vyloučení. 

(Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Sociální služby patří do třetího pilíře 

soustavy sociální ochrany obyvatel, který se aktivuje, když se občan dostane do stavu 

tzv. sociální nouze, kterou nebude schopen řešit sám anebo když mu tato situace bude 

hrozit.  

 Oblast zkoumání sociálních služeb jsem si zvolila tedy proto, že se dotýkají nás 

všech a jejich potřebnost v současném světě stoupá. Vzhledem k celkové světové krizi se 

stále více lidí dostává do nepříznivých životních situací, situace na trhu práce se nelepší, 

populace stárne, kriminalita stoupá, tyto a další faktory mají za následek stále větší počet 

lidí využívajících sociálních služeb.  

 Sociální služby jsou ve společnosti citlivým tématem pro všechny, ať už pro 

uživatele, tak pro poskytovatele, a proto je více jak kdekoli jinde, potřeba se zabývat 

kvalitou těchto služeb. Lidé v nepříznivé životní situaci velmi často šetří na mnoha věcech, 

ať už se jedná o potraviny, ošacení či veřejné služby, ale co se týká sociálních služeb, je 

všeobecně očekávána kvalita, jelikož se může jednat o zachování životně důležitých 

funkcí. Právě proto se ve své diplomové práci zabývám systémy hodnocení kvality 

sociálních služeb, a to v občanském a veřejném sektoru.  

 Občanský a veřejný sektor jsou dva samostatné subjekty, mají plno odlišností, 

ale také mnoho společných vlastností a chtě nechtě, vedle sebe existují ve větší či menší 

míře spolupráce. V moderní demokratické společnosti se dá očekávat růst působení 

občanského sektoru a také četnost organizací občanského sektoru, které budou sociální 

služby poskytovat. Z pozice bývalého pracovníka, tedy respektive úředníka na úřadě 

veřejné správy, mě zajímal proces zavádění systému hodnocené kvality sociálních služeb 

jak ve veřejné správě, tak pro srovnání také ve veřejném sektoru.  

Cílem mé diplomové práce je odpovědět na výzkumné otázky, jak probíhá 
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hodnocení kvality sociálních služeb v občanském a veřejném sektoru, jaký je rozdíl mezi 

hodnocením sociálních služeb poskytovaných OOS a úřady městských částí po zavedení 

systému hodnocení kvality na daný úřad a jak vnímají samotní zaměstnanci zavádění 

systému hodnocení kvality v občanském sektoru a veřejné správě. 

Zaměřuji se především na samotný systém zavádění, a jak tento proces hodnotili 

samotní pracovníci zkoumaných organizací občanského a veřejného sektoru. Za tímto 

účelem bylo třeba provést šetření mezi pracovníky vybraných organizací občanského 

sektoru poskytujících registrované sociální služby a pracovníky úřadů vybraných 

městských částí, které mají zavedený systém hodnocení kvality služeb a zároveň jsou 

poskytovateli nebo zřizovateli sociálních služeb. Další výzvou pro mě bylo zjištění faktu, 

zda zavedení systému hodnocení kvality na úřad má vliv také na kvalitu poskytovaných 

sociálních služeb jak daným úřadem, tak organizacemi občanského sektoru na jejich 

území. Šetření mělo kvalitativní charakter a proběhlo za podmínky zachování anonymity 

pracovníků.  

V teoretické části diplomové práce se rozepisuji zejména o občanském a veřejném 

sektoru. Popisuji jejich základní cíle a funkce, abychom správně pochopili jejich 

různorodost. V další části se pak zabývám pojmem kvalita a popisuji jej od vývoje až po 

konkrétní systémy hodnocení kvality. Důležitou částí je také vyjádření vztahů občanského 

a veřejného sektoru. 

Praktická část je zaměřena na výzkum, který probíhal formou rozhovorů mezi 

jednotlivými pracovníky. Výsledky rozhovorů tvoří odpovědi na mé výzkumné otázky. 

V aplikační rovině mohou výsledky výzkumu posloužit jako podnět k zamyšlení 

nad současnou praxí při zavádění systému hodnocení kvality na úřady veřejné správy 

v porovnání s organizacemi občanského sektoru.  
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1 Občanský sektor v České republice 

1.1 Vymezení občanského sektoru v České republice 

Pojem občanské společnosti je v dnešní době hojně využíván a můžeme se s ním setkat 

napříč celou společností. I přes veškerou oblíbenost a aktuálnost tématu občanské 

společnosti, je její vymezení obtížné. Stručný historický exkurz lze začít již u Aristotela 

a jeho politické společnosti svobodných lidí, kterou posléze přetvořil Cicero do podoby 

společnosti občanů. Do konce 18. století je tento význam výrazu zachován. Koncept 

občanské společnosti byl dále vyvíjen přes Hobbese (1588-1679), Locka (1632-1740), 

Hegela (1770-1831), Rousseaua (1712-1778) až po například Habermase (1929). V České 

republice se toto téma formuje a znovu utváří od roku 1989, kdy navazujeme na země 

s rozvinutou demokracií a občanskou společností. Slovník Antropologie vydaný Ústavem 

antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2009, charakterizuje 

občanskou společnost takto: „ V pojetí antropologie občanské společnosti lze občanskou 

společnost chápat jako prostor mezi rodinou, státem a trhem, jako občanský sektor, 

ve kterém se rozvíjí občanská kultura, altruismus, dobročinnost, solidarita a filantropie. 

Občanský sektor zahrnuje subjekty- nestátní neziskové organizace- vytvořené občany, 

které nemají za cíl vládnout ostatním lidem nebo dosahovat zisk: cílovou funkcí 

v občanském sektoru je přímé dosažení užitku, plnění vytyčených cílů definovaných jako 

poslání organizace. Antropologie zejména zkoumá, jak tyto organizace v moderní občanské 

společnosti nahrazují rodinné a příbuzenské vztahy a vazby typické pro společnost 

tradiční“. (Malina et al. 2009, Antropologie občanské společnosti) 

 Občanskou společnost neboli civil societas, můžeme pojmenovat hned několika 

výrazy. Občanský, neziskový nebo třetí sektor, všechny tyto výrazy můžeme použít pro 

prostor sdružování a jednání mezi rodinou, trhem a státem. Právě v rozčlenění do tří 

segmentů, zastává občanský sektor místo mezi státem a trhem. Pokládám za významné 

uvést alespoň okrajově vývoj a myšlenky hlavních myslitelů, čímž snáz pochopíme pravý 

význam občanského sektoru. 
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1.2 Vývoj občanského sektoru 

Občanská společnost má dlouhou tradici, a jak uvádí John Keane, má spletitý intelektuální 

rodokmen1. Dle Hobbese, který byl obhájce absolutní moci státu, byla občanská společnost 

v podstatě synonymum pro stát a jednalo se tak o pokračování evropské tradice. Změna 

v pojetí občanské společnosti přišla až se skotským osvícenstvím v 18. století, tehdy se 

občanská společnost stala naopak protikladem státu, představovala odvětví obchodu 

a individuálního sebe zájmu. Velcí myslitelé v rámci tohoto pojetí popsali protiklad mezi 

neomezenou mocí demokratického státu (Jean Jacques Rousseau) a spontánně se 

rozvíjející občanské společnosti, kde každý občan sleduje svůj zájem a v rámci tohoto 

procesu dochází ke sdružování s ostatními (Adam Furgason či Adam Smith). (Barša, Císař, 

2012, str. 10) Již v této době můžeme nalézt prvky správného směru moderního pojetí 

občanské společnosti. Mluvilo se o sféře, kde se lidé mohou svobodně setkávat, sdružovat, 

svobodně obchodovat a vyjednávat. Řešily se zde společné problémy, vznikaly společné 

názory. Na počátku 19. století definuje Hegel občanskou spolčenost jako prostor mezi 

rodinou a státem, a klade důraz na individuální zájmy jedince. Stát je podle jeho pojetí 

ztělesněním pevného rámce, určitých mantinelů, které udržují pořádek, aby nevznikl 

chaotický boj. (Hegel, 1992) Hegel chápe občanskou společnost jako historicky 

vytvořenou, nikoli spontánně vzniklou. Zdůrazňuje stránku ekonomickou, kdy v občanské 

společnosti jde hlavně o systém potřeb. Vedle rodiny a státu se zmiňuje také o korporacích, 

které individuálním zájmům dávají rámec zájmu obecnějšího. (Hegel, 1992)  Keane 

definoval dvojznačnost pojetí občanské společnosti, kdy nestátní sféra zahrnuje jak sféru 

ekonomických a vlastnických vztahů, tak sféru sociálního a politického sdružování. Jednak 

jsou tedy prosazovány zájmy zvláštní a stejně tak zájmy obecné (Keane, 1988). Přelom 18. 

a 19. století byl oživován nepodnikatelskými sociálními skupinami tvořenými vědeckými, 

literárními či uměleckými příslušníky toužícími po změně v podobě vytvoření jiného 

souboru politických institucí. Habermas navazuje myšlenkou měšťanské veřejnosti (sféra 

veřejně sdružených osob). V jeho pojetí se veřejnost stává protipólem veřejné moci. 

(Habermas, 2000) O veřejnosti se více rozepisuji v samostatné kapitole.  Alexis de 

Tocqueville (1805-1859) do občanské společnosti řadil také profesionální, regionální a jiné 

zájmové a kulturní organizace. (Tocqueville, 1992) Občanská společnost v jeho pojetí je 

odpovědí na příchod „nového despotismu“, kde moc přechází z monarchy 

na byrokratizovaný stát. Ten bude zabezpečovat blahobyt tím způsobem, že zbaví 

                                                 
1Výraz sleduje volně stať Johna Keanea „Despotism and Democracy. The Origins and Development of 
Distinction Between Civil Society and the State 1750-1850“ in Civil Society and the State. New European 
Perspectives, ed. John Keane (London, New York: Verso, 1988), 35-71. 
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jednotlivce a skupiny jejich nezávislosti. Stát tím zasahuje do oblastí, které byly předtím 

autonomní a nakonec jednotlivec stojí sám, izolovaný, tváří v tvář anonymně fungujícímu 

a všemocnému státu. (Tocqueville, 2001) 

 Alexander (1997, str. 2-8) definuje tři stádia občanské společnosti a označuje je 

jako Civil society I.-III. (CSI-CSIII). První stádium zasahuje do pozdního 17. století 

a vztahuje se k platformě institucí stojících mimo stát, vyznačujícími se morálním 

a etickým nábojem. Kvality občanského sektoru byly spojovány s kapitalismem, jako 

vzorem pro sebekázeň a individuální zodpovědnosti, což trvalo až do 19. století. Na první 

negativní aspekty kapitalismu začali upozorňovat utopisté, socialisté a republikáni. CSII, 

jako druhé stádium, navazovalo na negativní pojetí kapitalismu. Nestabilitu a nelidský 

přístup měl být vyvážen silným státem a byrokratickou regulací. V poslední dekádě teorie 

silného státu ztratila svůj věhlas, a to v důsledku poklesu produktivity v centrálně řízené 

ekonomice. Morální hodnotu pak teorie pozbyla v souvislosti s komunismem 

a byrokratickými autoritářskými režimy. Stádium třetí, CSIII, je vymezeno jak vůči státu, 

tak vůči trhu. (Alexander, 1997)      

 Karel Müller popsal dva aspekty občanské společnosti, a to normativní a empirický.  

Normativní přístup je spojen s předpoklady a hodnocením občanské společnosti 

a definuje:  Nezávislost jako oddělenost od státu a mimopolitické postavení jako atribut 

občanské společnosti, která legitimizuje stát a vládu a formuje zájmy a hodnoty ve 

společnosti. Participace, která zajišťuje efektivnější zapojování občanů do veřejných věcí 

a integrace, spojená s vytvářením vztahů sounáležitosti a pocitu důvěru. 

 Dle Müllera je předpokladem pro naplnění těchto předpokladů vyzrálá občanská 

společnost a politická kultura spojená s tolerancí, autonomií, odpovědností a zájmovou 

pluralitou. (Dohnalová- Malina- Müller, 2003, s. 25-27; Müller [sine dato], s. 55-56) 

Empirický přístup Müller rozdělil na dva proudy, a to sociokulturní a ekonomický. 

Sociokulturní uvádí tři směry podle pojetí občanské společnosti. 

 Podle generalistů představuje občanská společnost celou společnost, či politický 

systém charakterizovaný volným trhem, kultivovanými vztahy, atd. Mezi generalisty 

řadíme například Victora Pérez- Díaz nebo Ernesta Gellnera. (Gellner, 1991; Pérez-Díaz, 

2008) 

 Maximalisté, představitelé tzv. deštníkového konceptu, do občanské společnosti 

zahrnují vše, co stojí mimo stát a rodinu, jako politické strany, vysoké školy, veřejnost 

nebo veřejné mínění. Důležitou součástí občanské společnosti je trh, který posiluje 
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sebevědomí, toleranci a plurality. Občanská společnost je spojení egoismu, individualismu 

a svobodného naplňování soukromých cílů, ale ve spojení s odpovědností a občanským 

sebeuvědoměním vytváří dynamickou a silnou podporu. Mezi generalisty řadíme Charlese 

Taylora, ale také Čechy jako Petr Pithart nebo Václav Havel. (Havel, 1999; Pithart, 2000) 

 Pro minimalisty je občanskou společností to, co maximalisté nazývají veřejnou 

sférou. Trh ani stát podle minimalistů nepodporuje solidaritu a občanská étos. 

Představitelem je Jeffrey Alexander. (Dohnalová- Malina- Müller, 2003, s. 25-27; Müller 

[sine dato] , s. 43) 

Ekonomické pojetí má v současné době dvě podoby, levicovou a kapitalistickou. (Müller 

[sine dato] , s. 69-70) 

 Müller v návaznosti na Gellnerovo dílo Podmínky svobody propojuje vznik 

občanské společnosti se samotnou podstatou člověka. Jako příklad uvádí lidskou 

modularitu. „ Modularitou myslí nejen nahraditelnost – ta byla vlastní i tradičním 

společnostem – ale nahraditelnost, jež je doplněna a podmíněna lidskou variabilitou, 

flexibilitou úkonů a elasticitou zájmů. Lidská modularita, jež je podle nejslavnější 

sociologické teorie ovocem protestantismu, a jež byla pravděpodobně předpokladem 

průmyslového zázraku, je vlastně z definice předpokladem občanské společnosti.“  (Müller 

[sine dato], s. 52) 

 Občanská společnost je tedy otevřená společnost, ve které se občané svobodně 

účastní veřejného života, správy věcí veřejných a veřejného rozhodování. Jde o prostor, 

který dává člověku možnost se individuálně rozhodovat, používat fantazii a kreativitu. 

(Havel, 1999) 

 Podle Václava Havla má občanská společnost tři pilíře. Prvním pilířem je spolkový 

život, který Havel popisuje jako svobodné sdružování lidí do různých typů organizací. 

Cílem takového sdružování je uskutečnit věci, které by jednotlivec sám neuskutečnil, 

přičemž se nehledí pouze na své vlastní dobro, ale přínos celé společnosti. Jako druhý pilíř 

uvádí silnou samosprávu. Zdůrazňuje důležitost centralizovaného státu, kdy vše co lze 

rozhodovat na nižších úrovních, je ku prospěchu. Za třetí pilíř považuje schopnost 

delegování některých úkolů, za jejichž plnění zodpovídá stát. Jak uvádí Havel, „Stát 

nebývá ani dobrým lékařem, ani dobrým učitelem…“. (Havel, 1999) Stát zajišťuje veřejné 

služby jako sociální péče, péče o zdraví či životní prostředí, nicméně není nutností, 

aby tyto služby všechny sám vykonával. Havel klade velký důraz na neziskové organizace, 
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které by měly být zastoupeny mimo jiné v podobě divadel, škol, nemocnic a dalších 

organizací podporující veřejné dobro.  

 

1.3 Organizace občanského sektoru 

Neziskové organizace neboli organizace občanské společnosti jsou hlavním subjektem 

občanského sektoru a jejich funkce je pro svobodnou demokratickou společnost čím dál 

víc důležitější. Jeden z nejčastějších pojmů je termín nestátní neziskové organizace, 

zkratka NNO. Tento termín je prosazován Radou vlády pro nestátní neziskové organizace. 

Setkat se však můžeme i s dalšími pojmy jako je například třetí sektor, neziskové 

organizace, organizace občanského sektoru nebo anglický název non-state organizations, 

zkratka NGOs. Ve své práci jsem se rozhodla používat termín organizace občanské 

společnosti (dále jen OOS), které jsou definovány podle strukturálně-operacionální 

definice podle Salamona a Anheiera (1997), kterou vytvořili v 90. letech jako definici 

OOS. 

 Organizovanost - OOS jsou institucionalizované a mají formální statut, buď jsou 

zřízeny jako právnická osoba anebo se vyznačují jasnou organizační strukturou 

 Soukromý charakter a nezávislost na státu - OOS jsou institucionálně odděleny 

od státní správy, což však neznamená, že nemohou od státu dostávat většinu finančních 

prostředků anebo že zástupci veřejné moci nemohou být členové jejich orgánů. 

 Zásada nerozdělování zisků - subjekty nerozdělují zisk ani mezi své členy, ani mezi 

vlastníky. Pokud je zisku dosaženo, použije se opětovně na cíle dané organizace. Posláním 

není dosahování a shromažďování zisku. 

 Samosprávnost - subjekty se sami spravují a k tomu vytváří potřebné struktury. 

Nejsou řízeny ani jinou organizací. 

 Dobrovolnost - Subjekty zahrnují významný prvek dobrovolné činnosti. Tento znak 

neznamená, že všechny příjmy musí pocházet z dobrovolných příspěvků nebo to, 

že většina pracovníků jsou dobrovolníci, ale postačí jakýkoli dobrovolný prvek. 

Dobrovolnost znamená také nepovinné členství v organizaci nebo spolupráce s ní. 

(Anheier, 2005, str. 49) 
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1.4 Funkce organizací občanského sektoru 

O důležitosti OOS se mluví čím dál častěji a tvoří nezastupitelnou roli v poskytování 

nejrůznějších veřejně prospěšných služeb. Základní činnosti byly začleněny 

do Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (International Classification of Non-

profit Organzations), která byla vytvořena v rámci Mezinárodního srovnávacího výzkumu 

neziskových organizací Univerzity Johnse Hopkinse (Salamon, Anheier, 1996).  

 Řada autorů se pokusila vytvořit dlouhé seznamy všech funkcí, které OOS mohou 

zastupovat. Nakonec až Pospíšil dospěl k závěru tří hlavních funkcí OOS ve společnosti. 

 Poskytování služeb - OOS zasahují v místech, kde stát ani trh nestačí, proto se stali 

výrazným poskytovatelem služeb v celé společnosti.  

 Advokační funkce - další nezastupitelnou roli mají OOS v prosazování a obhajování 

zájmů jednotlivců a veřejnosti.  

 Budování komunity - OOS slouží k utváření vztahů ve společnosti mezi jednotlivci 

a organizacemi (komunitami). (Pospíšil, 2009, str. 10) 

 

1.5 Teorie vzniku organizací občanského sektoru 

Salamon a Anheier uvádí, že funkce OOS souvisí s otázkou, proč vůbec OOS vznikají. 

Důvodem je nezastupitelná role při poskytování veřejně prospěšných služeb, na které stát 

ani trh nejsou způsobilé a kde dochází k tzv. selhání státu, trhu nebo občanského sektoru. 

Následujících šest kategorií odpoví na otázku, proč OOS vůbec vznikají. 

1.5.1 Teorie heterogenity poptávky 

Teorie vychází z poznání, že svobodný trh ani stát, není v dostatečné míře schopen 

zabezpečit veřejné statky. Dochází k selhání trhu i státu, jelikož stát má pouze omezené 

zdroje. Prostor pro působení organizací občanského sektoru je otevřen v demokratické 

společnosti právě z toho důvodu, že stát může uspokojivě plnit roli dodavatele veřejných 

statků pouze tehdy, pokud bude mít podporu voličů (spotřebitelů). Pokud jejich potřeby 

uspokojovány nebudou, obrací se na OOS. (Skovajsa a kol., 2010, str. 45; Weisbrod [sine 

dato], str. 25) 
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1.5.2 Teorie nabídky 

Teorie nabídky neboli teorie sociálních podnikatelů neuznává selhání trhu ani státu 

za dostatečné podmínky pro vznik OOS. Teprve přítomnost iniciativních jedinců 

(sociálních podnikatelů), kteří mají dostatečnou motivaci, vede k vytváření OOS. 

Takovými hodnotově založenými jedinci mohou být zvláště zastánci různých církví nebo 

političtí aktivisté. (Skovajsa a kol., 2010, str. 45; James [sine dato], 1987) 

1.5.3 Teorie důvěry 

Vznik OOS vychází ze selhání trhu, kdy spotřebitelům chybí dostatečná informovanost 

sloužící k dokonalému posouzení kvality statků či služeb, které nakupují a využívají. 

V těchto případech, pak volí organizaci, která jim je nejbližší a které nejvíce důvěřují. 

Zásady, které OOS splňují, mohou být pro veřejnost důvěryhodnější nežli ziskové 

organizace. (Skovajsa a kol., 2010, str. 45; Hansmann [sine dato], 1987, str. 29) 

1.5.4 Teorie zúčastněných aktérů 

V tomto případě iniciují vznik OOS sami uživatelé veřejných služeb, kteří nejsou 

spokojeni s poskytovateli a současně nedůvěřují ziskovým organizacím. Službu tedy 

nezajišťují poskytovatelé, ale samotni zúčastnění aktéři. (Skovajsa a kol., 2010, str. 45; 

Ben-Ner a Gui [sine dato], 1993) 

1.5.5 Teorie sociálního státu 

OOS jsou zde chápány jako přežitek z minulosti, jenž řešil sociální problémy hlavně 

v tradičních společnostech. Příčinou existence OOS v moderní společnosti je nedostatečně 

rozvinutý stát, který není schopen zajišťovat sociální potřeby pouze svými dostupnými 

prostředky. (Skovajsa a kol., 2010, str. 45; Titmuss [sine dato], 1974) 

1.5.6 Teorie vzájemné závislosti 

Podle Salamona a  Anheiera nemusí být vztah OOS a státu založen pouze na konkurenci, 

ale naopak se mohou doplňovat a kompenzovat své nedostatky. Dokonce se jedná 

o vzájemnou závislost. OOS často dokáží reagovat na potřeby lidí dříve nežli stát a naopak 

stát může výsledky práce OOS využívat pro vlastní činnosti. (Skovajsa a kol., 2010, str. 46; 

Salamon [sine dato], 1995) 

 Dalšími důvody vzniku občanského sektoru a tím také OOS jsou historicko-

sociologické teorie. Tyto teorie vychází z výzkumu Esping-Andersena (1990), 

který se zabýval vznikem OOS v různých zemích. Salamon a Anheier na tento výzkum 
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navazují a zabývají se převážně vztahem mezi velikostí občanského sektoru a výše 

sociálních výdajů státu. (Skovajsa a kol., 2010, str. 46; Salamon a Anheier [sine dato], 

1998) 

1.5.7 Liberální model 

Je založen na svobodě jednotlivce a ekonomických možnostech středních tříd, 

což podporuje vznik a rozvoj OOS. Model převažuje ve státech, jako jsou Spojené státy 

americké či ve Velké Británii. Sociální výdaje státu jsou nízké a organizovaná občanská 

společnost je výrazná. (Salamon, Anheier, 1998, str. 240) 

1.5.8 Sociálnědemokratický model 

Jedná se o protiklad modelu liberálního. Stát zde zastupuje hlavní roli v poskytování 

veřejných služeb a OOS se vyskytují v malém rozsahu. Model se vyskytuje převážně 

ve skandinávských zemích. (Salamon, Anheier, 1998, str. 240) 

1.5.9 Korporativistický model 

Vyznačuje ho vysoký výskyt OOS i přes velké výdaje státu za sociální služby. Stát 

zajišťuje sociální služby prostřednictvím několika vybraných OOS. Tento model existuje 

ve státech jako Rakousko, Francie či Německo, kde byl zaveden přibližně v 19. století. 

(Salamon, Anheier, 1998, str. 240) 

1.5.10 Elastický model 

Specifický model vládnoucí v zemích jako je Japonsko. Rozsah OOS je malý a současně 

jsou nízké také sociální výdaje státu. Sociální služby jsou poskytovány převážně rodinou 

a soukromými firmami. (Salamon, Anheier, 1998, str. 240) 

Pro lepší přehled jsem použila tabulku modelů vztahu organizované občanské společnosti 

a státu.  

Obr. č. 1 

Sociální výdaje státu Sektor servisních OOS 
malý                                                                     velký 

nízké Elastický model 
Japonsko 

Liberální model 
USA, VB 

vysoké Sociálnědemokratický model 
Švédsko, Itálie 

Korporativistický 
model 

Německo, Francie 

Zdroj: (Salamon, Anheier, 1998, str. 240) 
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 Z výše uvedených teorií vzniku organizací občanského sektoru a celého 

občanského sektoru mě nejvíce oslovila teorie důvěry, jak ji popisuje Hansmann 

(Hansmann, 1987). Lidé v moderní uspěchané době stále více tíhnou k jistotám. Vzhledem 

ke všeobecnému zklamání státní správy a politické reprezentace se občané spoléhají na 

služby nezatížené systémem a vyhledávají organizace založené na dobrovolnosti, nikoli 

zisku. OOS jsou všeobecně brány jako instituce založené na kvalitní službě, která je 

vykonávána lidmi z dobré vůle a s pozitivním přístupem k ostatním. Realita nemusí být až 

tak růžová, nicméně základní principy OOS vyjádřené Salamonem a Anheierem 

(Salamonem, Anheierem, 1997) řadí OOS k důvěrným poskytovatelům služeb. Ve své 

diplomové práci se zabývám poskytováním sociálních služeb jak OOS, tak veřejnou 

správou. Další kapitolou proto bude vysvětlení veřejné správy a popsání vztahů, rozdílů a 

také podobností s občanskou společností.  



12 
 

 

2 Veřejná správa v České republice 

2.1 Vývoj 

Veřejná správa prodělávala v poslední době mnoho změn, a to co bylo považováno 

za veřejnou správu v minulosti, dnes již nemusí platit. V minulém století se veřejná správa 

dělila na správu vojenskou, vnitřní, finanční, justiční a zahraniční a souhrnně byla 

nazývána policií. (Průcha, 2002) Až od 19. století je veřejná správa pojímána stejně jako 

dnes, a to jako věc v zájmu zabezpečení veřejných služeb. Samozřejmě existuje mnoho 

definic vzájemně se doplňujících i proti řečících si.  

 Většina české literatury zabývající se vymezením veřejné správy, vychází z oblasti 

obecného správního práva. Ondruš vymezuje veřejnou správu tak, že „Veřejná správa 

(vrchnostenská správa), jakožto správa ve veřejných věcech, je správou vykonávanou 

ve veřejném zájmu a subjekty, které ji vykonávají, ji realizují jako právem uloženou 

povinnost z titulu svého postavení jako veřejnoprávního subjektu v nadřazené pozici, 

jejichž rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech jiných subjektů 

je vynutitelné.“(Ondruš, 2005, str. 54) Stejný názor však nenajdeme například u Streckové, 

autorce publikující o veřejné ekonomii, kde je veřejná správa definována z hlediska 

národního hospodářství (podle kritérií sektorů). Veřejná správa je zařazena nejdříve 

do terciárního sektoru, poté dle diferenciace jednotlivých sektorů do kvartálního sektoru. 

(Strecková, 1998) Na rozdíl od správního práva neřadí služby do specifického správního 

odvětví (správní správy), ale do kvartálního sektoru2 

 Obecně můžeme říct, že veřejná správa je činností účelovou, kde účelem je 

vykonávat úkony ve veřejném zájmu. (Smejkal, 2004) Je také řazena do odvětví 

společenských potřeb, kde posláním je uspokojování potřeb společnosti a dále řídit 

a spravovat veřejný sektor. Aby toto poslání bylo realizovatelné, každý stát si vytváří svou 

soustavu institucí. V České republice je systém institucí veřejné správy zakotven v Ústavě 

České republiky. Veřejná správa ČR v širším pojetí je tvořena třemi pilíři, a to mocí 

zákonodárnou, mocí výkonnou a mocí soudní. Užší pojetí veřejné správy ji dělí na státní 

správu a samosprávu. Státní správa má prvotní postavení a jejími vykonavateli jsou orgány 

státu a další složky státu. Zahrnuje orgány se všeobecnou působností a se specializovanou 

                                                 
2 Strecková do primárního sektoru řadí prvovýrobu, jako zemědělství, lesnictví, rybolov. Sekundární sektor je 
zastoupen zpracovatelským průmyslem, do terciálního sektoru spadají služby distribuující, uchovávající či 
opravující materiál. Kvartální sektor obsahuje služby nemateriálního charakteru převážně působící ve 
veřejném sektoru. Kvintární sektoru je zastoupen vědou, výzkumem či distribucí informací. (Strecková, 
1998) 
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působností. Zastává hlavní činnosti státu na základě vydaných právních předpisů. 

(Rektořík, 2002). „Veřejná správa je stále více chápána jako veřejná služba. Ztrácí svůj 

mocenský charakter ve prospěch služby veřejnosti. Důsledně se však toto pojetí uplatňuje 

pouze ve vztahu veřejné správy ke společnosti jako celku. Tam, kde je to v souladu 

s povahou regulovaných záležitostí, vychází veřejná správa především z potřeb uživatelů 

služeb. Ani tam však veřejná správa neztrácí zcela mocenský charakter a autoritativní 

prvky, neboť soukromý zájem uživatelů služeb je pro veřejnou správu podstatný natolik, 

nakolik je součástí veřejného zájmu a veřejná správa musí při ochraně veřejného zájmu 

postupovat i proti soukromému zájmu konkrétních uživatelů jejích služeb. Zvýraznění pojetí 

veřejné správy jako služby se projevuje především v požadavcích na zvýšení správní 

kultury podmíněné kvalitou řízení a výkonu veřejné správy“. (Reforma veřejné správy, 

1999) Vedle státní správy stojí samospráva, která je uskutečňována subjekty mimo stát. 

Tyto subjekty lze nazývat veřejnoprávní korporace a stát jim předává část veřejné správy, 

tímto způsobem se uskutečňuje decentralizace veřejné správy. (Peková, Pilný, 2002) 

 

2.2 Činnosti veřejné správy 

Hlavním subjektem veřejné správy je stát. Ten vykonává veřejnou správu a je jejím 

primárním nositelem. Prostřednictvím přenesené působnosti na správní úřady 

a soukromoprávní subjekty vykonává agendu veřejné správy, tyto subjekty jsou pak 

nazývány jako veřejnoprávní korporace a jsou oprávněny autoritativně rozhodovat 

o právech a povinnostech osob. Veřejná správa vykonávána přímo státními orgány se 

označuje státní správou. Vnitřní činnost státní správy se zaměřuje na vymezení přenesené 

působnosti jednotlivých úřadů a vnější činnost se zabývá působení správních úřadů 

na osoby stojící vně systému státní správy. (Ondruš, 2005) 

 Stále silnější trend decentralizace vede k tomu, že se veřejná správa dostává blíže 

k občanovi. Riziko tohoto jevu je zvyšováno hájením osobních zájmů při jejich výkonu. 

Činnosti veřejné správy můžeme dělit na vnitřní a vnější (Průcha, 2002). Vnější činnosti 

slouží občanům jednajícími s orgány veřejné správy a jsou tedy velmi důležité. Vnitřní 

činnosti mají za úkol plynulý a bezproblémový chod veřejné správy.  

Jedním z hlavních požadavků kladených na veřejnou správu je omezení 

administrativních prvků, snížení množství prostředků řízení a posilování samostatnosti 

subjektu. (Průcha, 2002) 

 Peková a Pilný za činnosti veřejné správy považují „…zajištění správy věcí 

veřejných, tzn. plnění rozhodnutí volených orgánů, dále pak zabezpečení některých služeb 



14 
 

pro občany – z tohoto pohledu je veřejná správa čistým veřejným statkem, který je 

charakteristický zejména ne rivalitou, nedělitelností a nevylučitelností ze spotřeby, 

organizace zabezpečení dalších veřejných statků, kam můžeme zařadit školství, 

zdravotnictví, sociální péči apod., funkce zřizovatele řady vládních neziskových organizací 

a v neposlední řadě výkon správního dozoru, ať už se jedná o dozor stavební, veterinární 

či celní. Takový dozor má často formu ochrany veřejného zájmu“.(Peková, Pilný, s. 64, 

2002) 

 

2.3 Funkce veřejné správy 

Hendrych popisuje funkční a organizační pojetí veřejné správy. Funkčním pojetím chápe 

veřejnou správu jako souhrn činností a úkonů, kterou jsou vytvářeny na jednotlivých 

vládních úrovních ve veřejném zájmu sloužících k naplnění základních úkolů, 

které bereme jako veřejné. Organizační pojetí ukazuje veřejnou správu jako souhrn 

institucí, pomocí kterých jsou tyto činnosti vykonávány. Jak funkční, tak organizační pojetí 

má svá pozitiva a negativa. Funkční pojetí chápe jako pozitivní vymezení buď velmi 

obecné a abstraktní nebo naopak dílčí a popisné. Negativní potom uvádí tak, že „vymezení 

veřejné správy je souhrnem činností, které nelze kvalifikovat ani jako zákonodárné ani jako 

soudní.“(Hendrych, 2003, str. 60-61) U organizačního pojetí se setkáváme spíše 

s vymezením negativním, které udává, co se za veřejnou správu nepovažuje. Obě pojetí se 

zcela nekryjí a vzájemně se prolínají. Cílem veřejné správy by mělo být zlepšování kvality 

života občanů při respektování zásad udržitelného rozvoje a současně zvyšování 

výkonnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb (Sborník příspěvků 2. české národní 

konference kvality ve veřejné správě s mezinárodní účastí, 2005).  

 Vzhledem k podstatě a postavení veřejné správy jsou funkce veřejné správy 

konkrétním projevem a slouží k realizaci funkcí státu v podmínkách veřejné správy 

(Průcha, 2002). Průcha dělí funkce veřejné správy na obecné a dílčí, ty dále můžeme dělit 

na funkce mocenské, ochranné, organizační, regulační a služby veřejnosti. (Káňa, 2007) 

 Mezi další dělení patří funkce mocenské ochrany neboli ochranná a funkce 

organizující neboli regulativní. Funkce mocenské ochrany má za úkol zajistit 

bezproblémový chod veřejné správy a chránit zájmy občanů a státu. Organizující má 

za úkol zabývat se všemi procesy, které se uskutečňují mezi veřejnou správou a občany. 

Efektivita této funkce závisí na frekvenci kontaktu mezi zájmy občanů a veřejné správy. 

(Skulová, 1998) 

 Hlavní funkcí veřejné správy by ovšem mělo být poskytování služeb občanům 
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a jiným dotčeným subjektům. V minulé době byla často zdůrazňována kritika týkající se 

byrokratického chování úředníků a jejich nechuť k plnění požadavků zákazníků. Činnost 

veřejné správy by vždy měla směřovat k dosažení jistých veřejných cílů. Funkce a metody 

veřejné správy slouží právě k dosažení stanovených cílů a úkolů státu. (Skulová, 1998) 

Úkoly veřejné správy a jejich plnění slouží k hodnocení kvality ve veřejné správě. 

Politicky se úkoly posuzují jako veřejné úkoly státu, u kterých je důležité pořadí plnění. 

Úkoly lze dělit podle formy a obsahu. Z hlediska obsahu dělíme oblasti, ve kterých 

se úkoly zabezpečují. Za základní oblast je považována správně politická oblast, 

hospodářská, sociální a kulturní. Podle formy je dělení různé. První dělení vychází 

z výsledku určitého správního procesu. Tento způsob dělení je však kritizován a je 

označován za jednoznačný a zjednodušující. Další možností je dělení správní činnosti dle 

různých rozhodovacích procesů. Třetí možnost se opírá o kvalitu a druh veřejného úkolu 

a člení úkoly podle zákazů či příkazů. (Hendrych, 2003) 

 

2.4 Cíle veřejné správy 

Průcha považuje veřejnou správu za „účelově zaměřený systém, který je vytvořený 

člověkem a plní především funkce sociálního charakteru“. (Průcha, 1994, str. 169) 

Podstatou je poskytování služeb veřejnosti. Hlavním cílem veřejné správy by proto měl být 

spokojený člověk, a to jako občan, zákazník i zaměstnanec. Důraz je proto kladen na 

kvalitu veřejné správy, kterou by občané měli pocítit jako zlepšení životních podmínek 

v dané obci, zákazníci v podobě zlepšení služeb na úřadě a zaměstnanci jako naplňování 

svých očekávání při plnění pracovních povinností. (Průcha, 1994) 

Následující obrázek vypovídá o cíli veřejné správy podle Půčka a kolektivu autorů 

(obr. č. 2). 
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Obrázek č. 2: Model „Cíl veřejné správy“ (Půček, 2005, str. 6) 

 

 

Zdroj: Měření spokojenosti v organizacích veřejné správy – soubor příkladů. 

 Autorský kolektiv v čele s Půčkem představuje v levé části obrázku službu 

pro všechny města. Jedná se o zvyšování kvality a spokojenosti života občanů („dělat 

správné věci“). Pravá část vyznačuje občany (zákazníky), kterým jsou služby poskytovány. 

Služby poskytované městem, tedy veřejnou správou mohou, ale nemusí, být zlepšovány 

uplatňováním metod kvality jako jsou CAF, ISO, benchmarking a jiné. Obrázek znázorňuje 

dva cíle, a to zvyšování kvality života občanů a zvyšování kvality poskytovaných služeb, 

které spolu nemusí vždy jít ruku v ruce. K naplnění obou cílů je nutná spolupráce 

politických představitelů města se zaměstnanci úřadu. Půček tento model označuje jako 

smysl Good governance (dobré vládnutí), jehož cílem je naučit se správné věci správným 

způsobem (Kolektiv autorů, 2004, str. 9).  

 OECD termín good governance definuje jako : „Dobrou správu věcí veřejných, 

která je charakteristická transparentností, odpovědností, právním státem, efektivností, 

spravedlností a spoluúčastí občanů“. (OECD, 2009) Pojem ztvárňuje způsob, kterým 

společnost řeší a uspokojuje své potřeby při řízení veřejných záležitostí. OSN 

charakterizuje good governance pomocí 7 splněných cílů (OECD, 2009): 

• Účast občanů na správě 

• Právní stát 

• Transparentnost 

• Schopnost reagovat na podněty¨ 
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• Konsenzus 

• Účinnost a odpovídající výsledky 

• Odpovědnost 

 Koncept se setkal také s kritikou, která celkové pojetí definice good governance 

doplňuje. Přístup zvaný New Public Management kritizuje, že je na občany nahlíženo spíše 

z pohledu ekonomického než ze sociálního a politického. Občané jsou považováni pouze 

za uživatele služeb a je opomíjena jejich sociální role. (OECD, 2009). Přístup New Public 

Management se snaží o obrodu člověka ve veřejné správě, o zpětné získání jeho postavení 

a získání všech jeho povinností a práv vycházející z listiny základních práv a svobod. 

(OECD, 2009).  

Z výše uvedených definic popisujících veřejnou správu je patrné, že významnou roli 

sehrává veřejnost. Pojem veřejnost (Caddy, Vintar, 2002) zahrnuje široký okruh „částí“ 

veřejné správy. Jedná se o samostatné občany, nestátní neziskové organizace, malé, střední 

a velké podniky. Každý z nich se může setkat tváří v tvář s institucí veřejné správy, a to ať 

jako klient, partner nebo subjekt zájmu.  

 

2.5 Veřejnost 

Pojmem veřejnost se zabývám dále z jednoduchého důvodu. Veřejnost je všudypřítomným 

znakem moderní společnosti. Bez veřejnosti by jen těžko mohla fungovat státní správa a už 

vůbec by nefungoval občanský sektor. Veřejnost označuje společný prostor, v němž se 

členové společnosti setkávají prostřednictvím širokého okruhu médií, například tisku 

či televize, nebo také bezprostředně tváří v tvář, aby probrali témata vzbuzující obecný 

zájem a mohli si pak na ně vytvořit společný názor. Charles Taylor veřejnost dále popisuje 

jako nezávislou na politickém složení společnosti a existující ve světském čase, je tak 

podstatným rysem moderní společnosti, že je potřeba předstírat její existenci i tam, 

kde neexistuje. (Taylor, 2002) Veřejnost je definována veřejným prostorem, kde se lidé 

potkávají osobně a diskutují o veřejných tématech, při tom si vytváří společný názor.  

 V liberálních společnostech může být veřejnost považována za předmět zájmu 

i kritiky, neboť působí na vládu nebo ji kontroluje, lidé mohou svobodně a bez překážek 

vytvářet svůj názor a tyto názory mají svou váhu, avšak to, zda i ve svobodných 

společnostech nejsou tyto názory manipulovány, již nelze s určitostí říct. Moderní 

veřejnost vyrůstá jedině ze svých společných jednání. Veřejnost je místem diskuse, které se 

účastní každý a ne jen privilegovaná elita, jednání vlády je přístupné kritice, kontrole 

a vlivu veřejnosti. Zároveň stojí mimo politickou moc a je radikálně sekulární. Výkon 
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veřejnosti spočívá v tom, že bez zprostředkování politickou sférou umožňuje společnosti 

dospět ke společnému názoru. (Taylor, 2002) Tento společný názor se buduje při 

shromažďování veřejnosti ve veřejném prostoru. Taylor popisuje dva druhy veřejného 

prostoru, a to topický a metatopický. Topický veřejný prostor znázorňuje konkrétní místo, 

kde se veřejnost shromažďuje a je zde nutná přítomnost zúčastněných. Metatopický prostor 

naopak znázorňuje místo setkávání v prostoru, který není lokálně vázán. Pokud zde 

mluvíme o veřejném prostoru, je nasnadě se zmínit také o pojmu veřejného mínění. Zde 

opět můžeme použít definici Taylora, který vznik moderního veřejného mínění datuje 

do 18. století, a to díky cirkulaci novin, kritik a knih mezi vzdělanými vrstvami 

a soukromými osobami v salónech, kavárnách a v některých případech na politických 

shromážděních. Veřejné mínění může být tedy něco, co vzniká v diskusi a debatě a je 

všemi vnímáno jako něco společného, což mu dává jeho sílu. Novým prvkem veřejného 

mínění je také to, že vzniká zcela mimo postupy a prostory politických struktur a nezávisle 

na jakékoliv autoritě, politické či náboženské. Vzniká tedy v rámci neoficiálních, 

neinstitucionalizovaných a nehierarchických struktur. (Taylor, 2002) 

Další z významných autorů mluvících o veřejnosti je Jürgen Habermas. Ten ve svém díle 

„Strukturální přeměna veřejnosti“ píše mimo jiné o rozkladu veřejnosti (přeměny 

politických funkcí). Popisuje ji jako strukturální proměnu vztahu veřejné sféry a soukromé 

oblasti, kdy společenská moc je soustředěna v rukou velkých soukromých vlastníků, čímž 

dochází k jednostrannému zvýhodnění a vzniká potřeba silného státu. Ten postupně přebírá 

služby přesahující rámec úřední agendy a jeho zásahy jsou silnější, avšak nezasahuje do 

sféry soukromé. Veřejnost se podle Habermase vytrácí a zůstávají pouze soukromé osoby 

jako členové občanské společnosti, jejichž racionální diskuze je značně omezena 

a sbližování různých mínění se rozpadá. Dochází k usměrňování veřejného mínění 

a veřejnost je zbavena původních funkcí (Habermas, str. 23).  
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3 Vztah občanského sektoru a veřejného sektoru 

Občanský sektor má v dnešní době nezastupitelnou a troufám si říct, že stále rostoucí 

pozici ve smíšení ekonomice. Ta je tvořena koexistencí veřejného, soukromého 

a občanského sektoru. Vztahy mezi všemi třemi sektory by měly být prospěšné a měly by 

přispívat ke všeobecnému rozvoji společnosti. (Skovajsa a kol., 2010, str. 144) Ideální 

vztah by pak vypadal tak, že všechny tři sektory by vedle sebe fungovaly jako rovnocenní 

partneři. Vztahy mezi sektory můžeme sledovat na obrázku níže, který popsal švédský 

politolog Pestoff v tzv. trojúhelníku blahobytu. Z obrázku je pak patrné, že se zájmy 

jednotlivých sektorů prolínají a spolupráce nastává při řešení rozličných situací. (Pestoff, 

1998) 

Obr. č. 5. 

 

 Občanský sektor se skládá z mnoha heterogenních organizací vytvořenými občany 

a mají odlišné oblasti působení, což se projevuje v různorodých vztazích a přístupech 

uplatňovanými mezi státem a nevládním neziskovým sektorem (občanským sektorem). 

Občanský sektor doplňuje veřejný a soukromý sektor a očekává se od něj zmírňování 

negativních důsledků a dopadů jak globalizace, tak z nedostatků veřejného sektoru. 

Dle Salamona se dostává občanské společnosti větší pozornosti v důsledku krize sociálního 

státu. (Salamon, 2000) Dle Stiglitze patří mezi příčiny toho, že stát není vždy úspěšný 



20 
 

v poskytování veřejných statků omezená informovanost vlády při tvorbě rozhodnutí, 

o možných důsledcích, omezená kontrola reakcí soukromého sektoru v oblastech 

ekonomiky, kde působí jak soukromý, tak veřejný sektor, omezená kontrola nad 

byrokratickým aparátem a omezení vyplývající z podstaty politického procesu. (Stiglitz, 

1997, str. 27-28) 

 Cílem této kapitoly je vyjádřit vztahy a postoje, které mohou vzniknout mezi 

občanským sektorem a veřejnou správou, tedy státem. Obecně se dají popsat vztahy dva, 

a to model spolupráce či model konfliktu. Potůček se přiklání k modelu spolupráce, i když 

prozatím o plné spolupráci nemůže být řeč. Obraz partnerského vztahu mezi organizacemi 

občanského sektoru a státu jsou rozpačité pro obě strany, avšak tento proces se stále 

zlepšuje. (Potůček, 2005) 

 Salamon a Anheier popsali tři modely partnerství mezi organizacemi občanského 

sektoru a státem.  

3.1 Německý, neboli korporativní model 

Zajišťuje účast neziskových organizací na rozhodovacích procesech veřejných politik. Šest 

svobodných asociací neziskových organizací vytvořilo formální kooperační orgán, který je 

kompetentní jako poradní orgán vlády při řešení společenských otázek. (Salamon, Anheier 

1994 In Potůček, 2005, str. 177) 

3.2 Americký model neboli model zájmových skupin 

Popisuje otevřený model, kdy organizace občanského sektoru mají možnost ovlivňovat 

výsledky legislativních procesů pomocí lobbingu, nicméně pouze ad hoc. (Salamon, 

Anheier 1994 In Potůček, 2005, str. 177) 

3.3 Model programové spolupráce  

Model je průsečíkem výše zmíněných modelů. Efektivita tohoto modelu však doposud 

nebyla prokázána. Model se pokouší vytvořit zastřešující orgán, který by vyjednával 

podmínky pro plnění programů státu a veřejné správy, a tím umožnit neziskovým 

organizacím možnost realizace státních programů. (Frič, 2000) 

 

 Vztah občanské společnosti a státu může mít i mnohem radikálnější podobu, 

a to formou tří extrémních postojů, které v praxi mohou být naplňovány jen částečně. První 

postoj zaujímá pozici státu, který brání či omezuje vzniku občanského sektoru. Pokud již 
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existuje, snaží se vytvářet vztah podřízenosti. Jelikož se vznik organizací občanského 

sektoru řídí vlastními zákony, krajské úřady nemohou tyto zákony ovlivňovat, nicméně 

v případě změny mohou nové návrhy komentovat. Jako druhý je postoj, kdy se stát snaží 

o podporu a stimulaci rozvoje nevládního neziskového sektoru. V tomto případě krajské 

úřady mohou zaujmout aktivní podporu občanského sektoru ve formě finančních dotací či 

jiných zvýhodnění. Třetí postoj pak popisuje vztah, kdy stát o občanský sektor nejeví 

žádný zájem a ignoruje ho. (Kozáková, 2001) 

 Hyánek popisuje vzájemnou závislost státu a občanského sektoru, kdy občanský 

sektor plní mnoho funkcí a zájmů, které spadají do veřejného zájmu a nahrazují takové 

aktivity, které by za jiných okolností plnil stát. (Hyánek, 2001) 

 Další spolupráce mezi občanským sektorem a státem vzniká na základě 

financování. Modely spolupráce či závislosti jsou vymezeny dle míry poskytování 

veřejných služeb a jejich financování. Ondruška ve své publikaci Čítanka pre pokročilé 

neziskové organizácie srovnává různé tradice vztahů mezi státem a občanským sektorem 

podle autorů B. Gidrone, R.M.Kramera a L.M. Salamona. (Ondruška, 2000) 

 První model je tzv. dominujícího státu, kdy stát je dominantní jak při financování, 

tak při poskytování sociálních služeb, které jsou hrazeny státem. Tento model reprezentuje 

například Švýcarsko, kde organizace občanského sektoru plní pouze doplňkovou funkci. 

V druhém modelu, tzv. dominujícího třetího sektoru, převládá v dominantní roli naopak 

občanský sektor a nevládní nestátní organizace mají velký vliv jak při financování, tak při 

poskytování sociálních služeb. Tento typ převládá převážně v zemích, kde se buď 

z ideologických či náboženských důvodů vyskytuje silný odpor proti státním zásahům 

do poskytování sociálních služeb. Třetí model, tzv. paralelní, je modelem hybridním 

a do systému poskytování sociálních služeb jsou zapojeni oba aktéři. V tomto případě 

vedle sebe existují dva sektory se dvěma možnými způsoby financování. Jako příklad zde 

slouží Itálie, kde ačkoli vládne silný náboženský vliv, stát potlačil dominantní roli 

neziskových organizací a stal se rovnocenným až dominantním. Jako poslední model 

Ondruška uvádí, tzv. model spolupráce, kde probíhá vzájemná spolupráce státu 

a občanského sektoru, tak, že stát zastupuje složku financí a neziskové organizace složku 

poskytovatele sociálních služeb. Je zde přípustnost také opačných rolí, avšak v praxi 

bychom ji velmi těžko hledali. Podle míry nezávislosti jsou organizace občanského sektoru 

buď spolupracujícími prodejci, nebo spolupracujícími partnery. Tento typ modelu 

nalezneme v USA, Holandsku či Německu. (Ondruška, 2000) 
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 Další možné vztahy občanského sektoru a státu vyplývají z míry spolupráce. 

Vztahy mohou být založeny na kooperaci, partnerství nebo konfliktu. (Salamon, Anheier, 

Sokolowski, In Škarabelová, 2002) V rámci kooperativního vztahu existují dva scénáře 

fungování, a to scénář průběžné spolupráce a scénář odložené spolupráce. (Škarabelová, 

2002) 

 Scénář průběžné spolupráce pověřuje organizace občanského sektoru 

monitoringem problémových oblastí a ty následně mobilizují tlak na stát, aby se 

o problémy začal zajímat a řešit je. Stát následně vypracuje, za podpory organizací 

občanského sektoru, možnosti řešení, najde zdroje a pro jejich realizaci osloví jak 

neziskové organizace, tak soukromý sektor. Scénář odložené spolupráce popisuje případ, 

kdy stát na tlak nereaguje a organizace občanského sektoru se snaží řešit problémy samy. 

Stát udržuje k organizacím občanského sektoru postoj tolerantní neshody. Postupem času 

stát přistoupí na řešení, snaží se o využití jejich know-how a do jisté míry také ocení snahu 

neziskových organizací přispět k vyřešení vzniklých problémů. (Škarabelová, 2002) 

  Z výše popsaného vyplývá jasný fakt toho, že v moderní společnosti by stát 

a občanský sektor měl jít ruku v ruce. Obecně jsem nastínila, jak by vztah mezi občanským 

sektorem a státem měl vypadat. V rámci mého tématu je důležité zabývat se tím, zda vztah 

funguje také v kontextu hodnocení kvality sociálních služeb, o čemž budu psát v druhé 

části práce. 
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4 Hodnocení kvality sociálních služeb 
Další kapitola mé práce se bude věnovat pojmu kvalita a systémům hodnocení kvality, 

které lze použít v občanském a veřejném sektoru. Popisuji nejenom vývoj pojmu kvality, 

ale také vývoj kvality ve veřejné správě. Jelikož se jedná o proces, který je v České 

republice teprve na začátku, považuji za důležité téma vysvětlit a uvést tak důvody proč by 

se měl systém hodnocení kvality veřejné správy v moderní společnosti zavádět. 

4.1 Vývoj pojmu kvalita  

V historii lidstva hrál pojem kvality vždy značnou roli. První zmínky datujeme již do dob 

Aristotela. Hlavním rysem kvality v té době bylo porovnávání. Již při výrobě prvních 

nástrojů, oděvů či jiných pomůcek lidé porovnávali své výrobky se svými představami. 

Ve středověku se pak pojem kvality začal užívat v dnešním slova smyslu. Lidé zkoumali 

jak výrobky, které směnili na trhu, fungují. V tomto období byla komunikace mezi 

zákazníkem a poskytovatelem na výborné úrovni a služba či produkt byly tvořeny přesně 

podle představ zákazníka. Jakmile nastalo období průmyslové revoluce, nastalo mnoho 

změn, včetně narušení osobní komunikace mezi zákazníkem a výrobcem dělbou práce. 

Jelikož nebylo možné vyrábět zákazníkovi výrobky přímo na míru, kvalita se začala 

přeměřovat a dodržovat pomocí kontroly. (Veber, 2002) 

 V průběhu druhé světové války se zvýšily požadavky na kvalitu ve výrobě. Zde se 

jednalo hlavně o výrobky. Podniky si začaly vytvářet vlastní orgány kontroly a kvalitní 

produkt byl ten, který splňoval předepsané technické parametry. Po druhé světové válce 

vznikl velký nedostatek všeho v důsledku strádání během války. Produkt, který splňoval 

pouze technické parametry již, nestačil a požadavky na výrobky i služby rostly. Kromě 

technických ukazatelů, se začal klást důraz na spolehlivost, vzhled, servis nebo úspornost. 

Lidé si chtěli více vybírat. Dopředu šla také věda, výzkum, obchod, servis nebo služby. 

Kontrola nebyla již jen výstupní, ale probíhala během celého výrobního procesu. 

Odpovědnost za celkový produkt neneslo jen jedno oddělení, ale bylo potřeba, aby ji 

převzalo vrcholové vedení podniku. (Veber, 2002) V šedesátých letech dvacátého století 

došlo ke změně, a to ve vztahu nabídky a poptávky, kde nabídka převyšovala poptávku 

a vyvolalo to konkurenční tlaky. Kvalita se stává konkurenční výhodou a obstojí ten, který 

lépe vyhoví požadavkům zákazníka. (Briš, 2005) Využívání kvality jako přednosti před 

jinými poskytovateli se objevilo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Příkladem 

mohou být japonští výrobci elektroniky a jejich náhle přenesení na špičku trhu a ohrožení 
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ostatních dodavatelů. (Veber, 2002) V současné době jsou požadavky na kvalitu ještě větší, 

a to díky tlakům ze zahraničí, které zahlcují tuzemský trh. Snaha prodat nutí producenty 

hledat cesty ke zvyšování kvality a současně ke snižování cen. (Veber, 2002) 

Pojem kvalita s sebou nese mnoho rozlišných významů a je těžké ho jednoznačně 

definovat. Vyskytuje se v mnoha oblastech a vždy může znamenat v podstatě něco jiného. 

V odborné literatuře je tento pojem popsán také mnoha způsoby, a to proto, že se používá 

v mnoha kontextech a význam vyplývá ze souvislostí. (Bird, 1985, in Gaster, Squires, 

2003) 

Podle definice normy ČSN EN ISO 9000:2000 se dozvíme, že „Kvalita je stupeň 

splnění požadavků souborem inherentních znaků“ (Nařízení tajemníka Úřadu městské části 

Praha 2, 2010) Požadavkem se v této definici myslí potřeby, které jsou stanoveny, 

předpokládají se a jsou závazné pro všechny zúčastněné. Požadavky jsou přitom kladeny 

spotřebiteli. Podle Jaromíra Vebera lze kvalitu určit několika definicemi:  

• kvalita je způsobilost pro užití (Juran, in Veber, 2002), 

• kvalita je shoda s požadavky (Crosby, in Veber, 2002), 

• kvalita je to, co za ni považuje zákazník (Feigenbaum, in Veber, 2002), 

• kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice společnosti 

způsobí (Taguchi, in Veber, 2002).  

Všechny tyto výše popsané způsoby popisující kvalitu uvádějí zákazníka jako 

osobu, která přijímá výrobek nebo službu.  

  

Kvalitu lze označit také jako poměr mezi vynaloženými náklady a užitkem ze 

služby. Cílem každé služby by měla být spokojenost zákazníka, tím poznáme službu 

dobrou a špatnou. Publikace Služby- cesta k úspěchu, poukazuje na důležitou roli 

komunikace při realizaci kvalitních služeb. Výměna informací mezi poskytovatelem služeb 

a zákazníkem poukazuje na dobrou úroveň služby. Zákazník vždy srovnává kvalitu dodané 

služby se svou představou o službě a cílem poskytovatele služby by mělo být naplnění 

očekávání zákazníka a jeho spokojenost. Tím poskytovatel docílí stavu, kdy se zákazník 

bude vracet a bude využívat další služby. Z toho vyplývá, že kvalita služby je definována 

zákazníkem, nikoli poskytovatelem. (Heskett a kol., str. 54) 

 Kvality produktu nebo služby uspokojující potřeby jednotlivce mají své vlastnosti 

a charakteristické znaky. (Seedhouse, 1994, in Gaster, Squires, 2003) Vlastnosti vyjadřují 

stupeň kvality a rozlišují, zda je služba či produkt dobrý, špatný či dokonce výjimečný. 

Ale stejně jak se od sebe liší jedinci a tudíž příjemci služby, liší se tato kritéria a tudíž je 

těžké je definovat.  
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 Dle Mefferta se kvalita sestává z komponent, a to objektivních a subjektivních. 

Kvalita objektivní se týká nabídky a vymezuje technické specifikace produktu nebo služby. 

Naopak kvalita subjektivní je na straně zákazníka a poměřuje jeho spokojenost 

s výsledkem. (Meffert, 1996) 

 Kvalitu lze také definovat jako souhrn vlastností, které jedinec očekává a srovnává 

je s výsledným produktem nebo službou. (Parasurama, 2009) Ovšem hodnocení podle 

očekávání jednotlivých zákazníků může být subjektivní. Gasterová proto za klíčové 

považuje neustálé balancování komplexu potřeb, přání a požadavků jak jednotlivců, 

tak celé společnosti v souvislosti s požadavky a možnostmi organizace, 

která za dodržování kvality zodpovídá. Klade důraz na komunikaci mezi organizací 

a dalšími stakeholdery a upozorňuje, že kvalita musí vznikat právě v interakci s občany. 

(Gasterová, 2003) Trnka popisuje kvalitní službu jako závislou na hospodárnosti 

a efektivnosti v oblasti využití zdrojů a nikoli na minimalizaci nákladů a maximalizaci 

užitku. Předpoklad hospodárnosti může vycházet jak ze strany konkrétních organizací, 

tak ze strany vlády. (Trnka, 2008) 

 

4.1.1 Kvalita ve veřejné správě 

Stejně jako je komplikované přesně definovat kvalitu, je složité definovat pojem kvalitu 

ve veřejné správě. Zhodnotit kvalitu výrobků a služeb není lehké, hodnocení organizace 

nebo organizační politiky je však mnohem obtížnější. (Caddy, Vintar, 2004) Historický 

vývoj různých oblastí a subjektivní postoj občana je důsledkem rozdílnosti v definicích 

pojmu kvality ve veřejné správě. Nároky na kvalitu se mění časem a místem, co v jedné 

zemi považují za kvalitní, v druhé zemi kvalitní být nemusí. (Sborník příspěvků 1. české 

národní konference kvality ve veřejné správě s mezinárodní účastí, 2004) 

 V knize Benchmarking ve veřejné správě (2004) je kvalita ve veřejné správě 

popsána jako hodnota naplňování oprávněných požadavků zákazníků na určitou veřejnou 

službu nebo celkově občanů na kvalitu života v dané obci, regionu nebo kraji (Kol., 2004) 

Občané ve veřejné správě vystupují jako zákazníci, kteří vyžadují službu, kterou platí 

ze svých daní. Veřejné služby jsou poskytovány ve veřejném zájmu a veřejným zájmem 

v tomto případě může být očekávání, že poskytnutá služba bude rychlá, kvalitní a příliš 

zákazníka nezatíží. (Kol., 2004) 

Kvalitou ve veřejné správě se zabývá také Evropská unie. V portugalském 

Lisabonu se v roce 2000 konala 1. konference Evropské unie o kvalitě ve veřejné správě. 

Zde byl poprvé prezentován model sebehodnocení Common Assesment Framework 
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(CAF). V témže roce proběhla také druhá konference na totéž téma v Kodani a třetí pak 

v roce 2002 Rotterdamu. V roce 2006 proběhla v rámci Evropské unie v Tampere ve 

Finsku 3. Konference, kde hlavní myšlenkou se stalo motto “vytvoření dlouhodobě 

udržitelné kvality“. (Gaster, Squires, 2003) 

 Česká republika se v této oblasti řídí strategickým dokumentem v oblasti kvality, 

a to Národní politika podpory jakosti, který byl v roce 2000 schválen vládou České 

republiky. Proběhly u nás také významné konference na téma kvality ve veřejné správě, a 

to například v roce 2004 v Ostravě, 2005 v Plzni nebo v roce 2007 v Liberci. (Ministerstvo 

vnitra, 2011) 

 Hlavní rozdíl mezi službou veřejnou a soukromou je potřeba maximální participace 

všech zúčastněných stran v rámci řízení kvality. Velká důležitost je kladena na občana, 

od kterého je nutné vycházet. (Gaster, Squires, 2003) 

 

 Co se týče kvality ve veřejné správě, tak stále více představitelů úřadů se snaží 

o zvyšování kvality poskytovaných veřejných služeb a zlepšení image úřadu oproti dobám 

minulým. Pro představitele úřadu je cílem zavedení systému hodnocení, zvyšování kvality 

života občanů, tedy jejich přímých i nepřímých zákazníků. Důležitost je kladena na 

respektování udržitelného rozvoje obce, ve které občané žijí. Dalším cílem je zvyšování 

kvality a výkonnosti celého úřadu a produkovaných služeb, které probíhá na základě 

zjišťování spokojenosti zákazníků. (Půček, 2004) Nesmíme zapomenout také na další 

důležitý cíl představitelů úřadu, a to získání co největší přízně potencionálních voličů. 

 

4.1.2 Vývoj kvality ve veřejné správě 

Pojem kvalita má svůj historický vývoj také ve veřejné správě a ten můžeme rozdělit do tří 

fází: 

• kvalita ve smyslu respektování norem a procedur, 

• kvalita ve smyslu efektivního využívání finančních prostředků, 

• kvalita ve smyslu spokojenosti občanů. (Beltrami, 1992 in Caddy, Vintar, 2004) 

 

 V první fázi nenajdeme žádnou zmínku o uživatelích nebo zákaznících. Toto pojetí 

kvality ve veřejné správě odpovídá prvním znakům kvality jako splnění technických 

standardů. (Caddy, Vintar, 2004) 

 Změna nastala až koncem šedesátých let minulého století, kdy kvalita ve veřejné 

správě nabývala na důležitosti. Kvalita ve veřejné správě znamenala absenci chyb, 
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ale zároveň se začalo pohlížet i na účel, ke kterému má sloužit. Počátkem osmdesátých let 

se pojem kvalita ve veřejné správě dostal na rovné místo vedle kvality v soukromém 

sektoru. Zejména v Severní Americe a Západní Evropě znamenala kvalita ve veřejné 

správě spokojenost zákazníků. V zemích Východního světa vývoj chápání kvality 

ve veřejné správě neproběhl. Většina organizací byla obeznámena s pojmem kvality 

v obchodním pojetí, ale chápání kvality ve veřejné správě se zredukovalo na pouhé 

„vyhovění“ právu. (Caddy, Vintar, 2004) 

 V současné době koncept kvality veřejné správy staví zejména na modelu Total 

Quality Management (TQM), o které se podrobněji rozepíši v další kapitole. (Management 

regionálního rozvoje a místní správy, 2006) 

 

4.2 Veřejné služby 

Jak bylo řečeno, kvalita ve veřejné správě se především snaží o zvyšování kvality 

veřejných služeb. Podle Ochrany je veřejná služba z ekonomického hlediska statkem 

kolektivní spotřeby, jelikož spotřebitelem je veřejnost. (Ochrana, 2007, str. 9) Samuelson 

dále definovat vlastnosti veřejných statků na: 

• kvalitativní a kvantitativní nedělitelnost spotřeby a nesoutěživost spotřebitele, 

• nevyléčitelnost ze spotřeby, 

• nulové mezní náklady na spotřebu každého spotřebitele (Samuelson, 2008).  

Vlastnosti jsou typické pro čistě veřejné služby a je důležité zjistit poptávku po daných 

službách ve svěřené lokalitě (běžně pomocí dotazníkového šetření).  

 

 Veřejné služby mohou být také ve formě individuálních statků. Charakteristické pro 

ně je to, že lze spotřebitele ze spotřeby vyloučit, spotřeba pak vykazuje prvky rivality. Jako 

příklad uvádí Samuelson vysokoškolské vzdělání. (Samuelson, 2008) Obecným 

charakteristickým prvkem veřejných služeb je pak to, že jsou poskytovány a garantovány 

subjekty veřejného sektoru a zčásti nebo plně jím hrazeny. (Samuelson, 2008) 

 

 Důležitou roli hrají veřejné služby ve strategii Smart Administration pro období 

2007-2015, nesoucí název „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“. Strategie 

byla zpracována vládou České republiky a za úkol měla zefektivnit fungování veřejné 

správy. Analýza určila klíčové problémové oblasti ve fungování veřejné správy 

(např. oblast veřejných služeb, modernizace veřejné správy,…) a ty jsou v dokumentu 

detailně popsány. Na závěr dokumentu jsou popsány dílčí cíle, jejichž naplňování povede 
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k fungování vytyčených oblastí. Výsledkem celé strategie by mělo být, že po uplynutí 

programového období bude veřejná správa fungovat efektivně a povede ke spokojenosti 

občanů. Strategie veřejné služby popisuje jako klientsky orientované, naplňující očekávání 

občanů, flexibilní a fungující hospodárně. (Ministerstvo vnitra, 2011) 

Jak v minulosti, tak v současné době se můžeme také setkat s poskytovateli 

veřejných služeb uplatňujících tzv. nabízitelský přístup v oblasti veřejných služeb. Podle 

Ochrany má tento přístup nedostatky v tom, že nebere na zřetel empiricky zjišťovanou 

a vyhodnocovanou poptávku občanů po jednotlivých veřejných službách. (Ochrana, 2007) 

Efektivní veřejná správa pak může být jen tehdy, pokud je pozornost orgánů 

přeorientovaná na občana a jeho potřeby. (Ochrana, 2007)  

 

Veřejné služby můžeme také rozlišit dle úrovně, která je zajišťuje na: 

• veřejné služby poskytované na centrální úrovni, 

• veřejné služby poskytované na úrovni samospráv.  

 

 Veřejnou službou se zabývá také Provazníková a vysvětluje ji pomocí čtyř oblastí 

(Provazníková, 2003): 

 Kvalita komunikace – komunikace mezi poskytovatelem a zákazníkem dělá nejen 

dobré vztahy, ale měl by to být zásadní požadavek občana směrem k organizaci veřejné 

správy. Zákon a instituce veřejné správy mají obvykle jeden postup pro všechny občany, 

ti jsou však různorodí a mají odlišné potřeby. Potom je dialog nutný k nalezení cesty, kdy 

úřady naplní své priority a minimalizují přitom strasti zákazníků. Je důležité brát v potaz 

také potřeby individua a potřeby širší skupiny a navzájem najít rovnováhu. Velká důležitost 

je zde kladena na úředníka, jako na spojovací prvek úřadu a občana, který by měl být 

pravidelně vyškolován a vzděláván a tím dokázal občanovi poskytnout kvalitní službu.  

 Kvalita specifikace a vyměření služby – charakteristika kvalitní služby vychází vždy 

z  daných opatření a standardů, které se mění časem podle priorit a potřeb občanů. Je tedy 

nutné služby stále aktualizovat, opravovat a ujišťovat se, zda služba splňuje to, co se od ní 

očekává. Požadavky by vždy měly být známy hlavně poskytujícímu personálu a veřejnosti, 

která službu přijímá. V této oblasti hraje velkou roli také vstřícnost personálu, který by měl 

být vždy proškolený, seznámený se standardy a příjemný ne jen z povinnosti. 

(Provazníková, 2003) 

 Kvalita poskytování – oblast vysvětluje to, zda je služba opravdu poskytována dle 

předepsaných standardů a vyjadřuje snahu o snížení a odstranění všech nedostatků. 

 Kvalita zaměstnanců – jak již bylo naznačeno o bod výše, kvalita služby z velké 
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části závisí na chování zaměstnanců. Logicky lze vyvodit, že spokojený zaměstnanec 

rovná se spokojený zákazník. Ke spokojenosti zaměstnanců pak vede dobrá personální 

politika, plánování lidských zdrojů, motivace pracovníků a následné odměňování, 

vzdělávání a proškolování zaměstnanců a kvalitní vedení (Provazníková, 2003). Je třeba 

dodat, že kvalita poskytování služeb jednotlivcem není vrozeným talentem, ale lze se ji 

naučit (Horovitz, 1994). Kvalitní službu nezajistí jen vstřícný personál, ale je potřeba 

vybavení také vhodným zařízením. (Provazníková, 2003) 

 Vyjmenované čtyři oblasti podle Provazníkové tvoří „mapu kvality“(viz obrázek 

č. 3). Pomocí této mapy může obec sondovat její priority. Pomocí dotazníku a souboru 

otázek navazujících na jednotlivé položky „mapy kvality“ může obec zjistit, kde se 

na „mapě“ nachází a kam dále směřovat. Zamýšlené kroky by pak měly být zaměřeny 

na oblasti a faktory, které obec může kontrolovat nebo ovlivňovat. (Provazníková, 2003, 

str. 76) 

 

Obrázek č. 3: Mapa kvality 

 

Zdroj: Provazníková, R. Moderní obec. Jak měřit a hodnotit kvalitu veřejných služeb. 

Kvalita ve veřejných službách je důležitá z několika navzájem souvisejících důvodů 

(Gaster, Squires, 2003):  

• způsob ujištění se, že služby slouží svému účelu a tím uspokojují potřeby uživatelů, 

• kvalitně poskytnutá veřejná služba vzbuzuje u občanů pocit jistoty 

a důvěryhodnosti v organizaci, která službu poskytuje, 

• dobrá pověst a lepší služby povzbuzují ty občany, kteří služby nevyužívají, k tomu, 

aby využili toho, na co mají nárok, 

• dalším stimulem, který vyvolá důvěra v ty, co službu poskytují, může být větší 

angažovanost spotřebitelů, ale také lidí jako občanů, voličů; pocit důvěryhodnosti může 
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vyvolat spolupráci a postupně ničit rivalitu, 

• větší množství občanské angažovanosti a vědomí z dobře vykonané práce vede 

k vyšší kolektivní morálce a vytváří prostor pro inovaci a rozvoj jako na straně uživatelů, 

tak zaměstnanců. 

 Všechny tyto aspekty vedou k efektivnějšímu využívání zdrojů, a zatímco program 

zlepšování kvality by neměl vést ke skryté ignoraci, počáteční úspory vzniklé odstraněním 

nedostatků a pokračující úspory z lépe koordinovaných procesů mohou být užity pro 

dosažení lepších a efektivnějších výsledků jak pro veřejnost, tak pro organizaci. (Gaster, 

Squires, 2003) 

4.3 Postoje hodnocení kvality v Evropě 

To, jak bude v daném státě kvalita ve veřejné správě vnímána, rozhoduje centrální vláda. 

Podle role, kterou centrální vláda příjme, rozlišujeme čtyři postoje (Löffler, Vintar, 2004): 

 Pasivní postoj centrální vlády je typický pro Německo za vlády Schödera. Kvalita 

byla zmiňována jen nepřímo, později byla interpretována, co by debyrokracie. Odmítavý 

postoj německého ministra způsobil, že veřejným úřadům bylo znemožněno učit se z dobré 

praxe ostatních. Neziskové organizace typu Bertelsmann Foundation nebo KGSt založily 

vzdělávací systémy a snažily se tak alespoň z části poskytnout podporu v oblasti zvyšování 

kvality. 

 Podporující postoj je naopak typický pro státy jako Irsko nebo Belgie. V Irsku byl 

tento postoj zastoupen iniciací Quality Customer Service Initiative založenou roku 1997 

(Löffler, Vintar, 2004). Centrální vláda uplatňovala tzv. podporu top-down s malým 

stupněm direktivity. Na požadavek iniciace měla veřejná správa vypracovávat dvouleté 

plány obsahující informace o efektivitě kvalitních služeb zákazníkům. Belgie, která má 

silnou podporu centrální vlády, nechává veřejným úřadům volnou ruku v rozhodování 

o tom, jaké nástroje systému kvality zvolí. (Löffler, Vintar, 2004) 

 Třetí postoj, který Löffler s Vintarem popisují, je orientovaný na kontrolu. 

Jako příklad je zde uváděna vláda Spojeného království, která je známá svým direktivním 

postojem a k systému kvality zaujímá postoj top-down. Ke změně došlo v roce 1979, 

kdy britská vláda úspěšně provedla reformu veřejného sektoru a zavedla občanské charty 

(Citizen’s Charters). Původní dokument charty byl zaměřen na pět principů veřejné správy, 

byla to otevřenost, informace, volba, nediskriminace a dostupnost. Velký důraz kladou 

na systém podávání stížností, které vedou ke zvyšování kvality. V současné době je 

program v běhu již osmým rokem. (Löffler, Vintar, 2004) 

 Poslední postoj je označován jako „hands-on“ approach (delegování úkolů na nižší 



31 
 

úroveň řízení). Tento postoj zaujímají státy, které podporují nástroje hodnocení kvality jako 

je EFQM Excellence Model. Zastupujícím státem může být Španělsko, které podporuje 

subjekty veřejné správy v tom, aby prováděly sebehodnocení každým rokem. (Löffler, 

Vintar, 2004) 

 

4.4 Vybrané metody hodnocení kvality ve veřejné správě v České 
republice 

Některé organizace státní správy začínají využívat nástroje pro posilování kvality například 

z důvodu nalezení cesty vedoucí k efektivnějšímu řízení úřadu, snaha zavést nástroj, 

který zajistí kvalitu života občanů s tím, že sami občané se mohou účastnit a vyjadřovat se 

k veřejným záležitostem. Zavedení systému kvality do veřejné správy může být také 

výhodné pro získávání prostředků z fondů Evropské unie, jelikož město či region působí 

věrohodněji a je odolnější vůči korupci. (Provazníková, 2003) 

Dalším důvodem pro zavádění systémů kvality jsou stále vyšší požadavky na výkon 

veřejné správy, celkové zkvalitnění služeb a přiblížení úřadu občanům. Moderní metody 

jsou přejímány ze soukromého sektoru a k jejich používání přispěly aspekty jako změna 

v chování občanů, neziskových organizací a podnikatelských subjektů, kteří požadují vyšší 

kvalitu výrobků, služeb a celkového života v obci, kraji či regionu. (Nenadál, kol., 2005) 

 Česká republika nemá žádnou přesnou statistiku, která by určovala počty těch, kteří 

nástroje hodnocení kvality používali. Důvodem nejspíš bude, že používání metod kvality 

není nařízeno zákonem. Zastoupení jednotlivých nástrojů a metod lze vysledovat 

u krajských úřadů, krajských měst, obcí I., II. A III. typu, které se přihlásili do soutěže 

Ministerstva vnitra. V této soutěži byly oceňovány především metody CAF, 

Benchmarking, Místní Agenda 21 a ISO. (Neshýbová, 2009) 

V následující kapitole se zaměřím na vysvětlení nejužívanějších metod hodnocení 

kvality ve veřejné správě v České republice. Jelikož problematika systémů hodnocení 

kvality je velmi obsáhlá, vymezím jen základní znaky vybraných systémů využívaných 

ve veřejné správě a zbytek ponechám v přílohách.  Důsledněji se budu zabývat systémem 

hodnocení podle normy ISO a pomocí zavedení Místní Agendy 21, jelikož právě tyto dva 

systémy jsou zavedeny na zkoumaných úřadech veřejné správy.  

4.4.1 Normy ISO  

Normy ISO jsou mezinárodní standardizační normy, které vydává Mezinárodní organizace 

pro standardizaci se sídlem v Ženevě založena 23. února 1947. Tato instituce představuje 
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orgán, který se skládá z reprezentantů národních standardizačních úřadů. Vytváří 

celosvětové průmyslové a obchodní standardy. Rozsah působení jednotlivých norem ISO 

působí od zemědělských nebo konstrukčních aktivit, až po nejnovější informační 

technologie. Cílem je poskytnout referenční rámec či obecný technologický jazyk mezi 

dodavateli a jejich zákazníky. Od roku 1947 publikovala organizace ISO více jak 15 000 

mezinárodních standardů, jejichž smyslem je vymezení kritérií, která vytváří konsensus 

celé řadě subjektů a reflektuje vhodnou praxi. (Nenadál, kol., 2005) Normy ISO jsou 

produktem soukromého sektoru a zavádí se i v různých oblastech sektoru veřejného. 

Při použití se nerozlišuje, zda se jedná o organizaci v oblasti výrobní či nevýrobní, ziskové 

či neziskové, ale obecně se soustředí na dosahování cílů, které si organizace sama 

stanovila. (Nenadál, kol., 2005) 

 Veřejná správa při zvažování o zavedení systému kvality vychází hlavně ze svých 

cílů, které se zaměřují především na zvyšování přehlednosti řízení zaměřující se na lepší 

činnost a efektivitu jednotlivých odborů úřadu. S tím také souvisí lepší dostupnost 

informací pro občany a spokojenost s uspokojováním jejich pořeb. (Přibek, 2004) 

 Řízení kvality pomocí norem ISO vychází z osmi základních principů. (Špaček, 2006) 

Jedná se o orientaci na zákazníka, vedení, zapojování lidí, procesní přístup, systémový 

přístup k řízení, kontinuální zdokonalování, faktický přístup k procesu rozhodování 

a vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. 

Nejznámějším souborem norem ISO jsou normy řady ISO 9000. Charakteristickými 

rysy jsou univerzálnost a nezávislost na produktu, procesu či službě. Dále, že normy se 

stávají závazné až po zavedení do obchodně-smluvního vztahu a jsou nejrozsáhlejšími 

v evropském kontextu. (Přibek, 2004) 

Při procesu zavedení systému kvality platí předpoklad budoucího procesu neustále se 

zvyšujícího výkonu a efektivity.  

4.4.2 Místní Agenda 21 

Místní Agenda 21 je procesem zkvalitňování správy věcí veřejných, zahrnuje strategické 

plánování, řízení a zapojování veřejnosti vedoucí ke zvyšování kvality života ve všech jeho 

aspektech. (Národní síť zdravých měst ČR, 2011) Program se uskutečňuje v konkrétních 

městech, obcích a regionech, kde se snaží o zavedení principů trvale udržitelného rozvoje 

do praxe. Při zavádění je nutné zohledňovat problémy dané obce, města či regionu. 

Při zavádění je potřeba spolupráce občanů i organizací mající jeden společný cíl, 

dlouhodobé zvýšení kvality života a životního prostředí v daném místě. (CENIA, česká 
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informační agentura životního prostředí, 2012) 

4.4.3 Total Quality Management 

Koncept, který klade důraz na celkové řízení kvality. Koncepce začala vznikat v 70. letech 

20. století v Japonsku. Jedná se o otevřený systém, který využívá všech možností pro 

rozvoj organizace a snaží se o aplikaci přístupu na každý stupeň výroby a prodeje. Mezi 

základní principy TQM podle Mládka patří orientace na zákazníka, neustálá inovace, účast 

všech zúčastněných stran a sociální ohleduplnost, kdy organizace pečují o své 

zaměstnance, sledují vliv svých podnikových aktivit na okolní prostředí, spokojenost 

zaměstnanců, atd. (Mládek, 1999). 

Strategie TQM tkví v principu udržování kvality již od začátku výrobního procesu 

než později odstraňovat nedostatky. Kvalitu považuje za trvalý proces, který stojí 

na vzdělávání a inovaci. TQM vychází z filosofie pozitivní motivace, zapojení všech 

zaměstnanců do procesu a využití všech možných prostředků k dosažení cílů (Svoboda, 

1999).  

4.4.4 EFQM Excellence Model 

Stejně jako systémy ISO, byly modely excellence vyvinuty pro potřeby soukromého 

sektoru a do veřejného sektoru převedeny jako následek změn, které se udály v západních 

zemích. (Caddy, Vintar, 2002, str. 29-30) 

EFQM byl vytvořen neziskovou organizací, Evropská nadace pro management 

kvality (EFQM), jako manažerský model. Původně vychází z přístupu Total Quality 

Management a do roku 1999 byl používán pod názvem Evropský model TQM 

(Management regionální a místní správy, 2006). Model vychází ze svého názvu, 

z excelence, což znázorňuje výjimečnou práci v oblasti řízení organizace a dosahování 

výsledků. Základem modelu je následujících devět principů, které musí organizace 

realizovat, aby došla k excelenci. (Model excellence EFQM, 2011) 

• zákazníci/výsledky  – dosažení takových výsledků, aby bylo uspokojeno co nejvíc 

hodnot zákazníka, 

• vedení – existence tvůrčího a flexibilního vedení a současně stálé záměry a cíle, 

• politika a strategie – řízení organizace na základě vzájemně propojených systémů, 

procesů a faktů, 

• pracovníci – maximalizace přínosu zaměstnanců pomocí jejich rozvoje, motivace 

a vlastní angažovanosti, 

• partnerství a zdroje – plánování externího partnerství k podpoře politiky, strategie 
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a efektivního fungování procesů, 

• pracovníci/výsledky – organizace dosahuje výsledků vždy s ohledem na své 

zaměstnance,  

• společnost/výsledky – dosahování výsledků s ohledem na společnost, provádění 

změn s cílem vytvářet inovace, 

• klíčové výsledky výkonnosti – dosahování výsledků s ohledem na své klíčové 

prvky politiky a strategie. 

 Model funguje na principu sebehodnocení probíhající v organizaci ve všech svých 

oblastech činnosti. Výše uvedené principy slouží k porovnávání s těmi nejúspěšnějšími. 

Prvních pět z nich představuje faktory, tzv. předpoklady, které slouží k dosažení výsledků 

a ty jsou tvořeny zbývajícími čtyřmi principy, viz obrázek č. 4. (Model excellence EFQM, 

2011) 

Obr. č. 4 

 

Zdroj: http://www.csq.cz/cs/model-excelence-efqm/model-efqm/kriteria-modelu-excelence-efqm.html 

 

4.4.5 CAF (Common Assessment Framework) 

Model CAF neboli společný hodnotící rámec, vznikl jako požadavek ministrů pro veřejnou 

správu členských států Evropské unie. Kritéria pro vznik byla bezplatná přístupnost, lehce 

pochopitelná a snadná implementace. Rozvoj proběhl pod záštitou Skupiny pro inovaci 

veřejných služeb (IPSG)3. První verze modelu se objevila v roce 2000 a od té doby se stala 

žádoucí nejen v evropských státech, ale také v Číně, Středním Východě, Dominikánské 

republice nebo Brazílii. Revidovaná verze se inspirovala zkušenostmi z pilotních projektů 

a začala se používat v roce 2002 jako CAF 2002. Další oprava proběhla v roce 2006, 

                                                 
3  IPSG – expertní skupina sestavená za účelem propagace spolupráce v oblasti nových metod modernizace 

veřejné správy a veřejných služeb v EU 
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tzv. CAF 2006, která byla představena na 4. konferenci řízení kvality ve finském Tampere. 

(Kolektiv autorů, 2006) 

 Hlavním cílem metody CAF je pomáhat organizacím veřejného sektoru sloužit 

jejím představitelům a pomoct jim ke zlepšení výkonnosti organizací. Měl by usnadnit 

benchmarking mezi jednotlivými organizacemi a působit jako most přes modely, které se 

v řízení kvality používají. (1. konference Evropské unie o kvalitě ve veřejné správě, 2011) 

Půček metodu popisuje tak, že: „CAF je cesta k efektivnímu, kvalitnímu či výkonnému 

úřadu čili jakékoli organizaci veřejného sektoru. CAF je také cesta k úřadu dobré služby, 

tedy k úřadu, který má spokojené zákazníky, občany, ale také zaměstnance“. (Hušek, Šusta, 

Půček, 2006, str. 100) 

4.4.6 Benchmarking 

Benchmarking je specifická metoda, která se v oblasti řízení kvality řadí k těm 

nejdůležitějším a nejpřínosnějším. V některých zemích je benchmarking povinnou součástí 

veřejné správy, jinde proces srovnávání probíhá dobrovolně. Slovo benchmarking pochází 

z anglického slova „benchmark“ tedy „standart“ nebo také „porovnávací ukazatel“. 

V přístupu jsou používány dvě metody, a to porovnávání činností a porovnávání výsledků. 

(Benchmarking ve veřejné správě, 2004) Stejně jako jiné metody řízení kvality, 

i benchmarking vznikl v soukromém sektoru, kde se velmi osvědčil a rozšířil i do sektoru 

veřejného. (Co je to benchmarking, 2011) 

 Benchmarking lze vykládat více způsoby. Pro jedny lze tento proces chápat jako 

porovnávání (nákladů, služeb, činností), jiní o něm hovoří jako o způsobu zlepšování 

služeb. Jedná se o techniku trvalé optimalizace, která za účelem zjištění co možná 

nejlepších postupů, analyzuje a porovnává procesy (služby), s nimiž se pak poměřuje. 

(Benchmarking ve veřejné správě, 2004) 

 Benchmarking organizaci poskytuje možnost se neustále zlepšovat, měří její výkon 

a umožňuje jeho porovnání s ostatními organizacemi. (Sborník příspěvků 1. české národní 

konference kvality ve veřejné správě s mezinárodní účastí, 2004) 

 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. benchmarking popisuje jako 

neustále se opakující proces spějící k trvalému zlepšování. 

4.5 Měření kvality služeb 

Stále zvyšující se požadavek zákazníků na kvalitu se netýká už pouze ziskového sektoru, 

ale je očekáván také od veřejné správy, která by se měla přizpůsobovat jak změnám 
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legislativy, tak změnám požadavků ze strany koncových uživatelů. Občané využívající 

služby veřejné správy, kladou především důraz na rychlost, dostupnost a kvalitu. Stejně 

jako neziskové organizace, tak ziskové organizace jsou omezeny z hlediska nákladů na 

poskytování veřejných služeb a jelikož finanční prostředky municipalit budou vždy 

omezené (vzácnost zdrojů), proto se očekává, že služby budou efektivní a hospodárné. 

Důležité a žádoucí je skloubit dohromady náklady a kvalitu poskytovaných služeb. 

(Nenadál, 2005) Služby jsou daleko rozsáhlejší než výrobek a také jejich řízení a měření je 

mnohem složitější. U výrobku je proces relativně jednoduchý, musí se vyrobit, 

zkontrolovat, uskladnit před použitím a poté spotřebovat. Služby jsou rozmanité, 

charakterizované různými způsoby a tyto charakteristiky jsou také viditelnější. Další 

zvláštností je také to, že je lze, oproti výrobkům, poskytovat a spotřebovávat současně. 

Poskytnutí služby je okamžité a chyby, které mohou nastat nelze jen tak opravit, mohou 

být dokonce nenapravitelné. Veřejné služby jsou určeny občanům a ti nemají možnost 

službu dopředu vyzkoušet a dále se rozhodnout, zda ji opravdu přijmou nebo ne. (Horovitz, 

1994) 

 Služby jsou stále rozsáhlejší a roste také jejich význam, jelikož se stále více podílejí 

na tvorbě hrubého domácího produktu. Služby zasahují do všech různých výrobních 

odvětví a roste také počet lidí, kteří jsou ve službách zaměstnáni. (Nenadál, 2005) 

 Nenadál definoval určité rysy typické pro oblast služeb, a těmi jsou: 

• charakter služeb je nehmotný a je obtížnější měřit jejich kvalitu, 

• dle zkušeností je rozhodující spíše kvalita služeb, nežli jejich cena, 

• při hledání dodavatele služeb hrají velkou roli reference. (Nenadál, 2005) 

 Náročnost managementu kvality v oblasti služeb popisuje norma ČSN ISO 9004-2 

v podobě tzv. smyčky jakosti. Zde hlavní roli hraje systematický marketingový průzkum. 

Ten sleduje vztah potřebnosti služby s požadavky zákazníka a výsledky formuje 

do stručného popisu služby, který má podobu rámcového dokumentu charakterizující jejich 

koncepci. Popis služby určuje také cílovou skupinu. Po určení popisu služby následuje 

proces návrhu a přesnou specifikaci vlastní služby. V procesu poskytování služby dochází 

k přímému kontaktu dvou hlavních aktérů, a to zákazníka a poskytovatele služby. 

Na hladký průběh této fáze má velký vliv také osobnost pracovníka, který přichází 

do přímého kontaktu se zákazníkem. Výsledky poskytování služeb musí být neustále 

vyhodnocovány a zkoumány, což je jedním z hlavních prvků řízení kvality služeb. Tento 

proces se děje na základě sledování efektivnosti a nákladů na kvalitu, hodnocení ze strany 

zákazníka se získává pomocí monitoringu jeho spokojenosti. Závěrečná fáze schématu je 
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tvořena rozborem schématu a zdokonalení samotné služby. (ČSN ISO 9004, 2012) 

V mé diplomové práci jsem se rozhodla věnovat službám sociálním. Sociální 

služby jsou velmi citlivým tématem pro celou společnost a kvalita poskytovaných služeb je 

sledována více, než v jiných oblastech. Kvalitně poskytovaná sociální služba je širokou 

veřejností přitahována, její pověst se velmi rychle šíří a lidé jsou ochotni si za ní také více 

připlatit.  
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4.6 Sociální služby 

Sociální služby prošly za poslední desetiletí řadou změn. Jedním z hlavních kroků 

k moderní společnosti bylo nahrazování starých a zcela nevyhovujících sociálních zařízení 

za moderní a funkční zařízení přispívající k individuální péči, zachování lidské důstojnosti 

a rovných podmínek ve společnosti. Hlavním cílem sociální služby je umožnění lidem 

v nepříznivé sociální situaci zůstat rovnocennými členy společnosti, žít nezávislým 

životem a být v kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném sociálním prostředí. (Krebs, 2007, 

str. 274, 277) Sociální služby jsou určeny lidem společensky znevýhodněným a jejich 

účelem je zlepšit kvalitu nejenom jejich života, ale také jejich rodiny či skupiny, ve které 

se nacházejí. Dalším cílem je v co nejvyšší možné míře tyto lidi začlenit do společnosti 

a chránit je před možnými riziky. (Matoušek, 2007, str. 9-10) Nepříznivá situace lidí často 

vzniká následkem nepříznivého zdravotního stavu, vysokého věku, vyhrocené životní 

situace, životními návyky či sociálně znevýhodněným prostředím. Mezi nejčastější cílové 

skupiny potřebující pomoc sociálních služeb patří senioři, rodiny s dětmi, lidé se 

zdravotním či psychickým znevýhodněním nebo také lidé žijící na okraji společnosti, ať už 

dobrovolně či nedobrovolně. (Beránková, 2006) Musil používá pojem osobní sociální 

služby, kdy pracovníci pomáhajících profesí (sociální pracovníci, psychologové, právníci, 

lékaři a další) pomáhají klientům při zvládání různých obtíží bezprostředně, tváří v tvář. 

Jejich součástí jsou služby sociální práce, kterými Musil označuje konkrétní komplexy 

činností, které při práci na konkrétním místě a s konkrétními klienty přispívají k realizaci 

záměrů sociálních pracovníků. (Musil, 2004) 

 Spojení sociálních služeb se sociální pomocí připadá mnoha lidem automatické, 

i když jsou v praxi odděleny. Poskytování sociálních služeb nejen u nás, ale v celé Evropě 

má dlouhou tradici. Poskytování pomoci ve formě sociálních služeb nemocným, starým 

lidem či osamělým dětem ve špitále bylo často doménou církví. Obce a města poskytovaly 

chudinskou péči ve formě ubytování, poskytování stravy, sociální ochrany apod. V dnešní 

době se význam, rozsah a odpovědnost sociálních služeb změnila, zkvalitněla a značně 

rozšířila jak v možnostech financování, tak v typologii. (Rektořík, 2007, str . 191) 

 Zásadní změnu v oblasti sociálních služeb přinesl u nás až zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. Ten definuje sociální službu jako činnost nebo soubor činností 

zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení. (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §3) Zákon nabyl 
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účinnost 1. 1. 2007 a přinesl změnu nejenom v pojetí samotné sociální služby, ale také 

v jejich financování. Pro klienta to znamená, že sám má možnost svobodné volby jak a kde 

si službu zabezpečit, čímž se sám klient stává aktivní a vyhledává pro sebe nejvhodnější 

pomoc. Zabezpečuje tak spoluúčast klienta při řešení své sociální situace. Zákon 

sjednocuje podmínky pro získávání veřejných prostředků všemi subjekty za podmínek 

jejich akreditace a tím zajišťuje jejich rovnoprávné postavení a stabilní financování. 

(Krebs, 2007, str. 275) 

 Zákon o sociálních službách přinesl mnoho dalších důležitých změn od rozdělení 

sociálních služeb, přes nové sociální dávky až po požadavky na vzdělání sociálních 

pracovníků. Nicméně v rámci své diplomové práce bych se dále zabývala oblastí podmínek 

pro poskytování sociálních služeb.  

 V minulé době neexistovala žádná pravidla pro poskytování sociálních služeb 

nestátními subjekty evidovanými v obecných registrech. Nebyla žádná pravidla, 

která by upravovala prostory pro výkon sociální služby, požadavky na kompetenci 

pracovníků a kvalitu sociálních služeb. Nový zákon však všechny tyto a další oblasti 

upravuje a stanovuje pravidla, kdy sociální služby mohou poskytovat subjekty pouze 

na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím 

o registraci. Zákon v § 79 upravuje podmínky registrace pro všechny poskytovatele 

sociálních služeb, fyzické osoby, právnické osoby organizační složky státu nebo územně 

správního celku. Registrace není vyžadována, pokud osobě poskytuje pomoc osoba blízká 

nebo jiná fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel. Krajský úřad, 

jenž rozhodnutí o registraci uděluje, vede také registr poskytovatelů sociálních služeb 

v elektronické podobě. Registrace slouží především k ochraně klientů, aby nedocházelo 

k porušování jejich práv. (Matoušek, 2007, str. 43-45) 

 . Stát, jako zabezpečovatel veřejných zájmů, je povinen svým občanům zajistit 

vhodné podmínky pro poskytování sociálních služeb. Pokud sám sociální služby 

neposkytuje, deleguje tento úkol na vhodné poskytovatele.  Registrované sociální služby 

mohou poskytovat všechny právnické osoby, které budou podmínky pro registraci 

splňovat. Nejčastějšími subjekty pro poskytování sociálních služeb jsou právě OOS. Lidé 

je vyhledávají zejména pro jejich neziskovost a veřejně prospěšné cíle. Jedná se tedy o 

velmi významného poskytovatele sociálních služeb, kde, stejně jako u všech jiných 

poskytovatelů, je povinnost zavádění standardů kvality sociálních služeb. Jelikož standardy 

sociálních služeb považuji za velmi dobrý ukazatel kvality sociálních služeb, rozepisuji se 

o nich šíře v další kapitole.  
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 Sociální služby bezesporu patří k významným veřejným službám, kde se kvalita 

odvíjí od míry uspokojení klientů a také zájmů zadavatelů sociální služby. Měřitelná 

kvalita se do sociálních služeb zaváděla postupně a její proces není ještě zdaleka dokončen. 

Je logické, že čím bude služba kvalitnější, tím bude spokojenější jak klient, tak zadavatel. 

Jelikož financování sociálních služeb je ožehavým tělískem v mnoha evropských státech, 

může být hodnocení její kvality významným posuzovacím prvkem pro to, zda ta či ona 

sociální služba bude či nebude financována.  

  

 

4.7 Hodnocení sociálních služeb 

Prvním krokem pro kvalitnější zabezpečení poskytování sociálních služeb je registrace, 

která organizacím určuje povinnosti vůči svým klientům. Mezi tyto povinnosti patří zvláště 

zajištění dostupnosti informací o cílech a poslání služby, informace ohledně smlouvy 

uzavřené na poskytování služeb, zajištění dostatečných podmínek pro provoz a zajištění 

pravidel pro vyřizování a podávání stížností. (Zákon 108/2006 sb., o sociálních službách, 

§ 78) Dalším krokem k důvěryhodnosti poskytovaných sociálních služeb je uzavření 

smlouvy mezi poskytovatelem a klientem, která přináší jasný vztah k vymezení práv 

a povinností, určuje cenu za poskytnutou službu, rozsah služby, místo a čas. (Zákon 

108/2006 sb., o sociálních službách, § 91)  

 

4.8 Standardy poskytování sociálních služeb 

Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách je kvalita definována jako soubor 

standardů, která jsou uvedena ve vyhlášce Ministerstva sociálních věcí a práce č. 505/2006 

Sb., v platném znění. Standardy jsou složeny z měřitelných kritérií a zabývají se kvalitou 

poskytovaných služeb. Zjišťují, zda jsou dodržovány podmínky dané ve smlouvě a dané 

registrací, zda jsou dodržována práva a důstojnost uživatelů a zda je dodržován 

individuální přístup k uživatelům spějící k jejich začleňování, jak je v zákoně o sociálních 

službách uvedeno. (Zákon č. 108/2006 sb., o sociálních službách, § 99)  

 Standardy poskytování sociálních služeb obsahují 15 standardů a ty jsou rozděleny 

do tří oblastí, a to oblast procesní vyjadřující vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, 

oblast personální, zajišťující personální zabezpečení a rozvoj zaměstnanců a oblast 

provozní, která se zabývá technickými záležitostmi. V další částí mé práce se budu 
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ve stručnosti zabývat jednotlivými standardy, aby bylo jasné, podle čeho je kvalita 

sociálních služeb posuzována. 

4.8.1 Oblast procesní 

 Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování služeb. Jedná se o zásadní bod standardů, 

ve kterém si poskytovatel musí jasně definovat poslání, cíle a zásady poskytování služeb 

v souladu se zákonem. V této pasáži je důležité, aby se poskytovatel věnoval alespoň 

v základní míře strategii organizace, která dá organizaci jasný směr. Poslání organizace je 

základním kamenem a mělo by odpovídat na otázky jako: Kdo službu poskytuje? Kde je 

služba poskytována? Komu je poskytována? Co je cílem a proč je poskytována? Dobré 

poslání by mělo tvořit celý pracovní tým a mělo by být srozumitelné pro širokou veřejnost. 

Z dobře uvedeného poslání dále vycházejí cíle, koncepce, strategie organizace, 

takže pro zavádění standardů je hlavním krokem. (Bednář, 2008) Dalším důležitým 

určením je stanovit si zásady, které by měli korespondovat se zákonem o sociálních 

službách: „Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb 

musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených 

potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, 

motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo 

prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální 

služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo 

vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.“(Zákon č. 

108/2006 sb., o sociálních službách, § 2, odst. 2) 

 Standard č. 2: Ochrana práv osob. Poskytovatel musí mít zpracovaný postup 

a vnitřní pravidla pro případ, v němž by došlo k porušování lidských práv a svobod osob. 

Východiskem je Listina základních práv a svobod 2/1993 Sb.. Dodržováním zásad 

základních práv a svobod je zásadním principem a měřítkem kvality. Poskytovatel musí 

mít situace, ve kterých by mohlo dojít k porušování osobních práv a svobod, 

identifikované a musí těmto situacím předcházet. Součástí tohoto standardu je také 

důkladné zpracování postupu při přijímaní darů, aby byli ochráněni jak zaměstnanci, 

tak uživatelé. (Vyhláška č.505/2006 Sb., v platném znění) 

 Standard č. 3: Jednání se zájemcem o službu. Poskytovatel musí mít zpracovaná 

vnitřní pravidla a postup pro jednání se zájemcem o službu, informace musí být 

srozumitelné široké veřejnosti a musí z nich být zjevné podmínky poskytované služby. 

Při projednávání případné spolupráce s klientem musí být zjišťovány osobní cíle 

a očekávání jednotlivých klientů. (Vyhláška č.505/2006 Sb., v platném znění) 
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 Standard č. 4: Smlouva o poskytování sociální služby. Při navázání spolupráce musí 

být sepsána řádná smlouva, která musí být pro klienta srozumitelná. Ve smlouvě je 

zpracován rozsah a průběh poskytování služeb s ohledem na osobní cíle a přání osoby. 

Ve smlouvě je uvedena cena za poskytování služby, individuální požadavky, zpracované 

podmínky pro ukončení smlouvy. (Vyhláška č.505/2006 Sb., v platném znění) 

  Standard č. 5: Individuální plánování průběhu sociální služby. Poskytovatel musí 

mít zpracované vnitřní pravidla pro individuální plánování průběhu sociální služby. 

Individuální plán je vytvářen společně klientem, aby byly přesně zachyceny osobní cíle 

a očekávání. V rámci standardu je také zpracován postup předávání informací o průběhu 

poskytování sociálních služeb mezi zaměstnanci. (Vyhláška č.505/2006 Sb., v platném 

znění) 

 Standard č. 6: Dokumentace o poskytování sociálních službách. Poskytovatel musí 

mít zpracovaná vnitřní pravidla pro vedení a zpracování dokumentace o osobách, kterým je 

služba poskytována včetně pravidel nahlížení do dokumentace. (Vyhláška č.505/2006 Sb., 

v platném znění) Je také stanovena doba pro uschování dokumentace po ukončení 

poskytování sociální služby. 

 Standart č. 7: Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. 

Poskytovatel má zpracované vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob 

na kvalitu služby. Zpracované vnitřní pravidla musí být srozumitelné pro širokou veřejnost 

a musí informovat, jakým způsobem stížnost podat, na koho se obracet a jak bude stížnost 

vyřizována. Je také stanovena přiměřená lhůta pro vyřízení stížnosti. (Vyhláška č.505/2006 

Sb., v platném znění) 

 Standard č. 8: Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje. 

Poskytovatel zvažuje poskytnutí sociální služby a nenahrazuje ostatní veřejné služby, 

naopak vytváří příležitosti, aby uživatel mohl jiné veřejné služby využívat. V rámci 

základního sociálního poradenství poskytovatel zprostředkovává uživateli služby jiných 

fyzických a právnických osob podle jejich potřeb. (Vyhláška č.505/2006 Sb., v platném 

znění) 

4.8.2 Oblast personální 

 Standard č. 9: Personální a organizační zajištění sociální služby. Poskytovatel má 

písemně stanovenou organizační strukturu a počet zaměstnanců, pracovní profily 

a kvalifikační požadavky podle § 115 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Rozpoznat kvalifikační předpoklady pro danou pracovní pozici je velmi obtížné. (Vyhláška 

č.505/2006 Sb., v platném znění) Jako první roli hraje samozřejmě kvalifikace, ale další 
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důležité faktory jsou osobní motivace, praxe, zkušenosti, subjektivní pocit z uchazeče 

o zaměstnání při osobním pohovoru.  Zákon stanovuje jasné požadavky na vzdělání, 

tím dochází k prvotní selekci potencionálních pracovníků. Dostatečné kvalifikačních 

předpoklady pro výkon sociálního pracovníka může být dalším z ukazatelů kvality při 

poskytování sociálních služeb. (Vyhláška č.505/2006 Sb., v platném znění) 

 Standard č. 10: Profesní rozvoj zaměstnanců. Poskytovatel má písemně zpracovány 

vnitřní předpisy ohledně finančního oceňování zaměstnanců s cílem spravedlivě 

zaměstnance odměnit podle individuálního výkonu. Bez pečlivě zpracovaného vnitřního 

předpisu ohledně odměňování zaměstnanců může být formální a neobjektivní hodnocení 

velmi neúčinné. Základním požadavkem je to, aby zaměstnanci o kritériích hodnocení byli 

seznámeni. Dále je ve standardu uveden požadavek na podporu zaměstnanců, 

kteří poskytují přímou práci, nezávislým kvalifikovaným pracovníkem. (Vyhláška 

č.505/2006 Sb., v platném znění) 

4.8.3 Oblast provozní 

 Standard č. 11: Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby. 

Poskytovatel určuje místo a čas poskytování sociální služby podle druhu sociální služby. 

(Vyhláška č.505/2006 Sb., v platném znění) Poskytovatel by měl splňovat požadavky jako 

dopravní dostupnost, zjistit, zda uživatelé a jejich blízcí jsou spokojeni s umístěním 

poskytování služby, poskytovatel by neměl uživatele vytrhávat z jejich běžného prostředí 

a izolovat je. Doba poskytování by měla odpovídat především požadavkům uživatelů, 

stejně tak úřední hodiny vedení organizace či dostupnost klíčových pracovníků. (Bednář, 

2008) 

 Standard č. 12: Informovanost o poskytované sociální službě. Poskytovatel má 

zpracován soubor informací o poskytované sociální službě tak, aby byl srozumitelný jak 

cílové skupině, tak široké veřejnosti. Informační materiály by měly být v písemné formě 

a měly by být veřejně dostupné (např. forma letáků, propagační materiály, internet,…) 

Informace by měly být přizpůsobeny cílové skupině také velikostí písma a formátem, 

a měly by být vždy aktuální. (Bednář, 2008) 

 Standard č. 13: Prostředí a podmínky. Poskytovatel zajišťuje dostatečné materiální, 

hygienické a technické podmínky pro poskytování dané sociální služby podle druhu 

služby, kapacity uživatelů a individuálních potřeb osob. Poskytovatel může také zajišťovat 

ambulantní nebo pobytové služby podle druhu poskytované sociální služby. (Vyhláška 

č.505/2006 Sb., v platném znění) Zařízení by mělo odpovídat svým charakterem životnímu 

stylu cílové skupiny, zajišťovat bezbariérový přístup, čisté podmínky, dostatek soukromí, 
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dostatek toalet a celkově adekvátní podmínky pro poskytování sociální služby 

a seberealizaci uživatelů. (Bednář, 2008) 

 Standard č. 14: Nouzové a havarijní situace. Poskytovatel má písemně zpracovány 

vnitřní postupy při řešení případných nouzových a havarijních situacích, má tyto případné 

situace definovány a snaží se jim předcházet. Poskytovatel prokazatelně seznámí své 

zaměstnance s postupem při nouzových a havarijních situacích a případné situace písemně 

zaznamenávají. (Vyhláška č.505/2006 Sb., v platném znění) Uživatelé sociálních služeb 

očekávají krom kvalitně poskytnuté sociální služby a odbornosti zaměstnanců, také 

spolehlivé a bezpečné podmínky.  (Bednář, 2008) 

 Standard č. 15: Zvyšování kvality sociální služby. Poskytovatel pravidelně 

kontroluje, zda je způsob poskytování služeb v souladu se stanovenými cíli, posláním 

a zásadami organizace. Zpracovává vnitřní pravidla pro zjišťování hodnocení spokojenosti 

uživatelů se způsobem poskytování sociální služby a využívá ke zlepšování kvality 

poskytování sociální služby systém stížností. (Vyhláška č.505/2006 Sb., v platném znění)  

4.9 Inspekce poskytování sociálních služeb 

Zavedení standardů poskytování sociálních služeb je kontrolováno inspekcí poskytování 

sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách § 97, odst. 1. Inspekcí 

podléhají všechny organizace, které jsou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb 

a jako nástroj slouží výše uvedené standardy. Jejich znalost a zpracování je pak zkoumána 

u náhodně vybraných pracovníků organizace. Průběh a typy inspekce jsem podrobně 

popsala v příloze č. 3. 

 

4.10 Zhodnocení teoretické části 

První kapitola mé diplomové práce byla věnována popisu občanského sektoru, jako 

rozsáhlého poskytovatele sociálních služeb u nás. Byly vysvětleny základní znaky 

organizací občanského sektoru, jejich funkce a význam. V druhé kapitole jsem se věnovala 

dalšímu důležitému tématu v mé práci, a to veřejnému sektoru. Uvedla jsem jeho činnosti, 

cíle a funkce. Popsání těchto dvou subjektů je důležité, právě pro jejich odlišné vnímání 

a charakteristiky. Třetí kapitola pak byla logickým vyjádřením vztahů mezi občanským 

s veřejným sektorem.  

Čtvrtá kapitola popisuje hodnocení kvality jak ve veřejné správě, tak v občanském 

sektoru. Rozepisuji se o vývoji pojmu kvalita jako takovém, jelikož specifikace této 

problematiky není jednotná. Dále se věnuji vývoji hodnocení kvality ve veřejné správě 
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a popisu jednotlivých systémů hodnocení kvality.  

Jelikož tématem mé diplomové práce jsou systémy hodnocení kvality sociálních 

služeb, v další části definuji sociální služby a celý proces hodnocení kvality podle zákona 

č. 108/2006 SB., o sociálních službách. 
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5 Metodika výzkumu 

5.1 Cíle výzkumu 

Pojem kvalita může být v každém oboru vysvětlována jiným způsobem, jediné co je všude 

stejné je to, že se kvalita vyžaduje. Zatím co u sociálních služeb poskytovaných OOS je 

systém hodnocení kvality služeb dán zákonem v podobě standardů kvality sociálních 

služeb, ve veřejné správě je to komplikovanější z toho důvodu, že úřady městských částí 

zde vystupují v roli zřizovatele poskytovatelů sociálních služeb, čímž jsou příspěvkové 

organizace. Samotné zavedení systému hodnocení kvality na úřad veřejné správy je věcí 

dobrovolnou a převážně věcí prestiže. Ve své práci se věnuji rozlišnému přístupu 

k zavádění systému hodnocení kvality mezi veřejnou správou a organizacemi občanské 

společnosti. Záměrem práce je také poukázat na vlastní zkušenosti jako zaměstnance 

v oblasti vnímání celého procesu a upozornit na případné překážky a bariéry.  

 Získané poznatky by měly sloužit ke zlepšení přístupu při zavádění systému 

hodnocení kvality zvláště pak pro úřady veřejné správy. Cílem je, aby proces zavádění 

nebyl pouhou formalitou, která vede k přiznání loga, jenž značí, že daný úřad veřejné 

správy splňuje požadavky kvalitních služeb, ale aby se jednalo o celistvý proces. 

Zpracované poznatky by měly přinést nejenom pohled na celý systém zavádění, ale také 

poukazuje na vztah veřejného sektoru a organizací občanského sektoru. Za velmi přínosné 

považuji také pohled zaměstnanců jednotlivých organizací a jejich připomínky k celému 

procesu, protože ty jsou často ty nejzásadnější.  

 Stěžejním cílem mé práce je dospět k odpovědi na výzkumné otázky, a to: 

• Jak probíhá hodnocení kvality sociálních služeb v občanském a veřejném 

a sektoru? 

• Jaký je rozdíl mezi hodnocením sociálních služeb poskytovaných OOS a úřady 

městských částí po zavedení systému hodnocení kvality na daný úřad? 

• Jak vnímají samotní zaměstnanci zavádění systému hodnocení kvality v občanském 

sektoru a veřejné správě? 

 

 Ve svém výzkumu se zaměřuji na tři vybrané subjekty občanského sektoru, vždy 

jedna z dané městské části. Konkrétně Rytmus o.s., Proxima Sociale o.s. a  Asociace 

organizací neslyšících , nedoslýchavých a jejich přátel, o.s.. Dále se jedná o tři organizace 
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veřejného sektoru, a to Úřad městské části Praha 2, Úřad městské části Praha 12 a Úřad 

městské části Praha 13.  

5.2 Použitá metoda výzkumu 

Pro zjištění procesu hodnocení kvality sociálních služeb a jejich zavádění jsem zvolila 

kvalitativní výzkumnou strategii, díky které jsem se snažila lépe prozkoumat, 

jak hodnocení kvality sociálních služeb vnímali přímo pracovníci daných institucí. Zvolená 

výzkumná strategie umožňuje během výzkumu získávat informace, které nejsou zatíženy 

potřebou přesných odpovědí, jak tomu je například u jiných metod, jako dotazníky. Volná 

forma odpovědí může umožnit vysokou validitu výsledků.  

 Disman označuje kvalitativní výzkum za numerologické šetření a interpretaci 

sociální reality, jehož hlavním cílem je odkrytí významu podloženým sdělovanými 

informacemi. (Disman, 2002, str. 285) Z tohoto hlediska je kvalitativní výzkum pro mou 

práci vhodný také svým logickým rámcem podloženým využíváním induktivní logiky. 

Na začátku celého procesu dochází ke sběru dat a po analýze sebraných dat, výzkumník 

pátrá po pravidelnostech, na jejichž základě formuluje závěry.  

5.3 Výběr zkoumaného vzorku 

Jak uvádí Disman (2002), u kvalitativního výzkumu je velmi náročné zkoumat celou 

populaci („představuje základní soubor jednotek, o kterém předpokládáme, že jsou pro 

naše závěry platné“) (Disman, 2002, str. 95) Proto je stanoven výzkumný vzorek, 

představující skupinu jednotek, kterou skutečně pozorujeme. (Disman, 2002, str. 93) 

Zkoumaný vzorek může být stanoven náhodným nebo záměrným výběrem (Žižlavský in 

Vránová, 2010). Náhodný výběr vzorku vede k vytvoření skupiny, která by měla 

reprezentovat všechny podstatné znaky v populaci. Záměrný výběr pak podle Hendla 

(2005) představuje výběr všech případů, které splňují určitá kritéria, tzv. kriteriální 

vzorkování. Pro můj výběr byla důležitá dvě kritéria, a to zaměstnanec úřadu městské části 

nebo OOS a dále přítomnost zaměstnance při zavádění systému hodnocení kvality. 

Pro účel mého výzkumu jsem oslovila úřady městských částí Prahy 1 až 22. První oslovení 

proběhlo ve formě elektronické pošty, kde jsem prezentovala účel práce a cíl výzkumu. 

Kladné odpovědi se mi dostalo od 5 úřadů městských části, přičemž u 2 bylo zjištěno, 

že systém hodnocení kvality není zaveden. Nakonec byl výzkum domluven u 3 úřadů 

městských částí, kde systém hodnocení kvality zaveden je, a to Úřad městské části Praha 2, 

Úřad městské části Praha 12 a Úřad městské části Praha 13 (dále jen ÚMČ). 

U zaměstnanců úřadů městských částí byl výzkum umožněn s podmínkou zachování 
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anonymity. Výběr zkoumaného vzorku byl dle stanovených kritérií zúžen na 3 pracovníky.  

 V návaznosti na vybrané úřady městských části byly osloveny OOS poskytující 

sociální služby na území daných městských částí. I zde bylo oslovení nejprve pomocí 

elektronické pošty. Na území ÚMČ Prahy 2 bylo osloveno 7 OOS, z nichž 3 odpověděly 

kladně. Na území ÚMČ Prahy 12 byly osloveny 3 OOS, z nichž 1 odpověděla kladně 

a na území ÚMČ Prahy 13 bylo osloveno 5 OOS, z nichž 2 odpověděly kladně. Následně 

byla náhodným výběrem vybrána vždy 1 organizace na daném území městské části. Dále 

byli opět náhodným výběrem vybráni 3 pracovníci, jenž splňovali obě dvě zadaná kritéria. 

Dohromady byl výzkum proveden u 18 respondentů.  

5.4 Nástroje sběru dat 

Pro sběr dat byla použita metoda nestandardizovaného dotazování, a to konkrétně rozhovor 

pomocí návodu (příloha č. 1). (Hendl, 2005) Tato technika byla použita z důvodu 

poskytnutí co největšího prostoru k odpovědi na otázky. Návod, tedy pomocné otázky, 

tvořil oporu, která zajišťovala, aby se dostalo na všechny důležité témata šetření. Šetření 

probíhalo od září 2011 do listopadu 2011, kdy vždy během jednoho dne proběhly 

rozhovory se zaměstnanci úřadu městské části a příslušné OOS. Po uskutečnění rozhovoru 

jsem měla možnost nahlédnout do interních materiálů používaných při zavádění systému 

hodnocení kvality, konkrétně se jednalo na ÚMČ Praha 2 Příručka při zavádění certifikace 

ISO 9001:2008, na ÚMČ Praha 12 Manuál Místní agendy 21 a na ÚMČ Praha 13 První 

kroky Místní agendy 21. Ve vybraných OOS jsem měla možnost nahlédnout do metodik 

vytvořených při zavádění standardů kvality sociálních služeb.  

5.5 Organizace výzkumu 

Všichni respondenti s provedením rozhovoru souhlasili, avšak problém nastal při 

nahrávání průběhu rozhovoru pro účely šetření. Dva zaměstnanci úřadu městských částí 

zprvu nesouhlasili s nahráváním rozhovorů, až po vysvětlení nutnosti pořízení zvukové 

nahrávky pro následnou transkripci a zpracování údajů a zároveň zaručení anonymity, 

došlo k souhlasu u všech. Rozhovory trvaly v průměru od 35 minut do 50 minut, pomocí 

nahrávací techniky jsem získala zvukové nahrávky, které byly doslovně přepsány. 

Následně jsem pomocí techniky kódování rozhovory rozdělila do jednotlivých kategorií, 

podle kterých je vedena analytická část. Souběžně s pořizováním záznamů jsem si vedla 

také písemné poznámky, aby došlo k zachování aktuálních pocitů a nezachytitelných 

momentů.
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5.5.1 Kritéria výběru respondentů: 

• Organizace občanského sektoru, která má zavedeny standardy kvality sociálních 

služeb a poskytuje registrované sociální služby podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních 

službách na území jednotlivých úřadů městských částí. 

• Úřad městské části, který má zaveden systém hodnocení kvality a zároveň má 

zřízenou příspěvkovou organizaci. 

• Zaměstnanci jak OOS, tak úřadu městských částí byli přítomni zavádění systému 

hodnocení kvality. 

 

5.6 Teoretické vymezení zkoumaných organizací 

Pro zodpovězení výzkumných otázek jsem si pro svůj výzkum vybrala tři úřady městských 

částí a tři OOS na jejich území. Před samotným popisem jednotlivých organizací bych ráda 

stručně popsala právní formy těchto organizací. U vybraných poskytovatelů OOS je 

u všech třech organizací zastoupena právní forma občanského sdružení. U poskytovatelů 

veřejné správy se jedná o příspěvkové organizace zřízené jednotlivými úřady městských 

částí. V následující podkapitole vysvětlím základní znaky OOS, občanského sdružení, 

příspěvkových organizací a úřadů městských částí.  

5.6.1 Organizace občanského sektoru 

V České republice je asi 75000 OOS, jako nejpočetnější právní forma se vyskytuje 

občanské sdružení, které představují přes 88% OOS. Další právní formy jsou zastoupeny 

v daleko menším počtu, mezi ně můžeme řadit nadace, nadační fondy, obecně prospěšné 

společnosti, sdružení, organizační složky státu, církevní organizace a mnoho dalších. 

(Skovajsa a spol., 2010, str. 115) V demokratickém státě je organizovaná občanská 

společnost součástí smíšené ekonomiky, kde společně koexistuje veřejný sektor, soukromý 

sektor a občanský sektor. OOS vstupují do vztahů jak se státem, tak s trhem, jsou si 

vzájemně prospěšné a přispívají tak k ekonomickému, sociálnímu i kulturnímu rozvoji 

společnosti. (Skovajsa a kol., 2010, str. 144) Podrobněji se OOS věnuji v teoretické části 

v kapitole 1.3.. 
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5.6.2 Občanské sdružení 

Právo sdružovat se, je podle čl. 20 Listiny základních práv a svobod jedno ze základních 

práv každého občana. K výkonu tohoto práva není potřeba vytvářet právnickou osobu, 

jedná se o sdružování neformální. Pokud se rozhodnou své právo formalizovat, řídí se 

podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

Občanská sdružení jsou registrována u Ministerstva vnitra ČR. Občanská sdružení je 

možné zřídit jak k cíli vzájemně prospěšnému, tak obecně prospěšnému. Jeho základem je 

sdružovat se a realizovat společné cíle a hodnoty. (Skovajsa a kol., 2010, str. 193) 

5.6.3 Příspěvkové organizace 

Příspěvkové organizace jsou upravovány zákony č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a Zákon č. 129/2000Sb., 

o krajích. Obec jako územně správní celek zřizuje ve své působnosti pro činnosti, které 

jsou především neziskové, příspěvkové organizace. Obec vydá o vzniku organizace 

zřizovací listinu a je poté zapsána v obchodním rejstříku. (Zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích) Příspěvková organizace hospodaří s prostředky, které získává vlastní činností 

a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky ze svých 

fondů a s peněžitými dary. Pokud příspěvková organizace vytvoří svou činností zisk, lze ho 

použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti. (Zákony č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů) Příspěvkové organizace jsou rozšířenou formou státních 

organizací, které jsou nástrojem státem řízeného poskytování sociálních služeb. Pro své 

činnosti mají širší pole působnosti oproti organizačním složkám státu4, ale v určitých 

ohledech jsou na státu zcela závislé. (Skovajsa a kol., 2010, str. 81) 

5.6.4 Úřady městských části Prahy 

Úřady městských částí Prahy jsou upraveny podle zákona 131/2000 Sb. O hlavním městě 

Praze) Městské části spravují a řádně pečují o rozvoj svého území a o potřeby svých 

občanů a chrání veřejný zájem obyvatelstva na svém území. Zákon stanovuje určitým 

územím hlavního města Prahy výkon státní správy a tato území se pak stávají správním 

obvodem. Městské části zajišťují finanční kontrolu podle zvláštního právního předpisu 1a). 

Mají svůj vlastní rozpočet, se kterým hospodaří. Městské části zajišťují na svém území 

přenesenou působnost a všechny úkony s ní spojené. (Zákon č. 131/1997 Sb., o hlavním 

městě Praze)  
                                                 

4 Organizační složky státu jsou nástrojem výkonu státní moci tvořené např. ministerstvem 
nebo státními agenturami. Tyto instituce představují stát a nejsou od něj politicky ani finančně 
odděleny. (Skovajsa a kol., 2010, str. 81) 
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 Do působnosti městských částí spadá také oprávnění zakládat, zřizovat a rušit 

právnické osoby a organizační složky potřebné k rozvoji a uspokojování potřeb občanů 

městských částí, ať už se jedná o údržbu veřejné zeleně, kulturní činnost, sport, rekreaci 

nebo právě sociální služby. (Zákon č. 131/1997 Sb., o hlavním městě Praze)  

5.7 Popis zkoumaných organizací  

 Pro svůj výzkum jsem vybrala tři OOS, které splňují znaky OOS a současně splňují 

má kritéria výzkumu, a to, že vždy jedna z vybraných organizací spadá pod jeden vybraný 

úřad městské části Prahy. Dále jsem si vybrala tři úřady městských částí Prahy, které mají 

zavedený systém hodnocení kvality. Pro přiblížení vybraných organizací ve zkratce popíšu 

jejich činnosti. 

5.7.1 Rytmus o.s. 

Občanské sdružení Rytmus je zřízeno podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů 

a vzniklo v roce 1994. Posláním je umožnit lidem se znevýhodněním aktivně se začleňovat 

do běžného života a prostředí, jako je práce, škola, bydliště. Kromě sociálních služeb podle 

zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje také akreditované vzdělávací služby 

podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Mezi poskytované sociální 

služby patří sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání a tranzitního 

programu, osobní asistence a služba podpora samostatného bydlení. Rytmus o.s. není 

v současné době finančně podporováno ze strany ÚMČ Praha 2. (Rytmus o.s., 2012) 

5.7.2 Proxima Sociale o.s.  

Proxima Sociale je stejně jako výše popsaná organizace občanským sdružením zřízeným 

podle příslušného zákona. Posláním organizace je zvyšování kvality života občanů 

a pomoc jim překonat nepříznivé životní situace. Cílovou skupinou občanského sdružení 

jsou děti, mladiství a jiní občané, kteří se dostali do těžké životní situace, dále ženám 

a dětem, které ztratily domov a také poskytování poradenství při ztrátě zaměstnání. Mezi 

poskytovanými sociálními službami je odborné sociální poradenství v azylovém domě, 

krizová pomoc, sanace rodiny jako terénní program intenzivní podpory rizikových rodin, 

dále poskytují služby prevence, probační program a zajišťují dobrovolnické služby. 

Proxima Sociale o.s. je finančně podporována mimo jiné také ÚMČ Praha 12. (Proxima 

Sociale o.s., 2012) 
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5.7.3 Asociace organizací neslyšících , nedoslýchavých a jejich přátel, o.s. 

Organizace byla založena v roce 1992 jako občanské sdružení zastřešující subjekty 

pracující ve prospěch sluchově postižených občanů ČR nebo jejich rodičů. Cílem 

organizace je sluchově postiženým lidem, jejich rodičům a přátelům pravidelně se setkávat. 

Organizace také zastupuje tuto cílovou skupinu a má tak možnost připomínkovat předpisy, 

které mohou život sluchově postižených ovlivnit. Poskytovanými sociálními službami 

organizace předchází sociálnímu vyloučení této skupiny a napomáhá k její seberealizaci. 

V tomto roce organizace není finančně podporována ÚMČ Praha 13. (Asociace organizací 

neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, o.s., 2012) 

5.7.4  Úřad městské části Praha 2 

Území, na kterém se rozprostírá ÚMČ Praha 2 se skládá z několika částí, a to Nové Město, 

Nusle, Vinohrady a Vyšehrad, o celkové rozloze 418 ha a počtem přes 50 tisíc obyvatel.  

Městská část každý rok vypisuje grantové řízení, do kterého se dle vypsaných oblastí, 

můžou přihlásit různé organizace, které sídlí na území Prahy 2. Mezi organizace zřízené 

městskou částí patří také Centrum sociálních služeb Praha 2, prostřednictvím kterého ÚMČ 

Praha 2 poskytuje sociální služby. (ÚMČ Praha 2, 2012) 

 Centrum sociálních služeb Praha 2 poskytuje služby zejména seniorům zdravotně 

handicapovaným, pečujícím rodinám a rodičům s dětmi do tří let. Jedná se o příspěvkovou 

organizaci ÚMČ Praha 2 a poskytuje sociální služby podle zákona 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, a to pečovatelské služba, odlehčovací pobytová služba, odlehčovací 

terénní služba a domov pro seniory. (Centrum sociálních služeb Praha 2, 2012) 

5.7.5 Úřad městské části Praha 12 

Městská část Praha 12 se rozkládá na ploše 2331 ha a má přes 55 tisíc obyvatel. ÚMČ 

Praha 12 je tvořena obcemi Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná. Svou 

rozlohou se řadí mezi největší městské části Prahy. Každý rok ÚMČ Praha 12 vypisuje 

také grantové řízení na podporu organizací na svém území. Pro poskytování sociálních 

služeb má ÚMČ Praha 12 je zřízeno Centrum sociálních služeb Praha 12.  

 Centrum sociálních služeb Praha 12 je garantem poskytování sociálních služeb 

na území Prahy 12 od 1. 1. 1998 a poskytuje následující sociální služby: terénní 

pečovatelská služba, domov s pečovatelskou službou, azylové domy pro matky (otce) 

s dětmi. Další služby poskytuje řada nestátních neziskových organizací.  

 ÚMČ Praha 12 se v srpnu roku 2010 přihlásil k programu Místní agendy 21. 
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Důvodem pro vstup Úřadu bylo zastřešit současné aktivity a zlepšit zapojování občanů 

do rozhodovacích procesů. ÚMČ Praha 12 vydává každý rok zprávu o plnění kritérií 

Místní agendy 215. 

5.7.6 Úřad městské části Praha 13 

ÚMČ Praha 13 se rozkládá na ploše 1323 ha a jeho obyvatelstvo sčítá téměř 58 tisíc. 

Polohou se nachází v jihozápadní části Prahy a patří mezi městské části s nejnižším 

věkovým průměrem. Skládá se z částí Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice, Velká ohrada 

a Třebonice. (ÚMČ Praha 13, 2012) 

 Středisko sociálních služeb Prahy 13 je příspěvkovou organizací, která zajišťuje 

poskytování sociálních služeb jako je pečovatelská služba, denní stacionář a jiné služby. 

Další sociální služby jsou poskytovány nestátními neziskovými organizacemi na území 

Prahy 13. (Středisko sociálních služeb Prahy 13, 2012) 

 V roce 2011 se také ÚMČ Praha 13 přidal k realizaci Místní agendy 21, pomocí 

které se snaží především zvyšovat kvalitu veřejné správy a zvýšit spokojenost svých 

obyvatel. Zároveň se snaží o aktivní zapojení života občanů do rozhodovacích procesů 

Úřadu. (ÚMČ Praha 13, 2012) 

 

5.8 Konkrétní podoba zavedených systémů hodnocení kvality na vybrané 
úřady 

5.8.1 Norma ISO na ÚMČ Praha 2 

Dne 16. 2. 2010 byla na ÚMČ Praha 2 přijata norma ISO 9001:2008 podle nařízení 

tajemníka Prahy 2 číslo 2/2010 vydaného dne 5. 2. 2010 (viz příloha). To k zavedení 

normy ISO 9001:2008 nařizuje všem svým zaměstnancům seznámit se s dokumenty 

na extranetu spojenými se zavedením této normy do praxe. Nařízení také určuje, že je 

povinností všech zaměstnanců se dále seznamovat s aktuálními změnami nebo novými 

dokumenty. (ÚMČ Praha 2, 2012) 

 Zásady ISO normy jsem již uvedla v teoretické části, ale pro praktickou část bych 

se zmínila o konkrétních částech Příručky systému managementu jakosti městské části 

Praha 2, vydané dne 5. 2. 2010, které mohou souviset s cílem mé práce. Zavedení normy 

ISO 9001:2008 bylo navrhnuto tajemníkem ÚMČ Prahy 2, který je také hlavním 
                                                 

5 http://www.praha12.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=80112&id_ktg=1323&n=mistni-
agenda-21&query=m%C3%ADstn%C3%AD+agenda+21&p1=53 



54 
 

představitelem, rozhodnutí bylo schváleno Radou městské části. Pro vytvoření žádoucího 

prostředí při zavádění managementu jakosti, byly vedoucím zaměstnancům organizačním 

řádem stanoveny odpovědnosti a pravomoci za proces zavádění. Příručka uvádí kapitolu 

5.2. Zaměření na zákazníka, která uvádí, že „Systém účinně podporuje prosazování zájmů 

zákazníků6. Nejvyšší zárukou jsou ze zákona pravidelné a svobodné volby do zastupitelstva 

městské části. Rada městské části zajišťuje plnění přání zákazníků v oblasti samosprávy 

a v oblasti přeneseného výkonu státní správy. Každý odbor je povinen evidovat podněty 

nebo stížnosti občanů a vyřizovat je ve lhůtě dané zákonem. (Příručky systému 

managementu jakosti městské části Praha 2, 2010) Důležitým znakem pro kvalitní službu 

je dobře zpracovaný vnitřní předpis pro vyřizování a zpracovávání stížností zákazníků, kde 

je jasně uveden způsob a lhůta pro zpracování stížností (zde bych uvedla přirovnání 

k Standardům poskytování sociálních služeb, oblast procesní, standard č. 7) Příručka 

odkazuje také na zákon o úřednících, který vymezuje normy chování a jednání úředníků 

městských částí. (Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících) Dalším aspektem pro naplňování 

managementu jakosti je podle příručky zajištění kompetentních a kvalifikovaných 

pracovníků. Obecně tuto problematiku upravuje zákon o úřednících územních 

samosprávných celků. (Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících) Zákon také upravuje způsob 

zaškolování zaměstnanců městských částí (přirovnání k Standardům poskytování 

sociálních služeb, oblast personální, standard č. 10).  

 Příručka se podrobně věnuje komunikaci se zákazníkem, kde základním 

dokumentem je organizační řád městské části. Informace by měli být zákazníkům volně 

přístupné a srozumitelné pro širokou veřejnost. Na vědomí se také berou připomínky 

a náměty zákazníků (přirovnání ke Standardům poskytování sociálních služeb, oblast 

provozní, standard č. 12) Organizace také zajišťuje vhodné podmínky pro přijetí zákazníků 

a vyřízení jejich požadavků, jsou stanoveny úřední hodiny a zároveň je v organizačním 

řádu uvedeno, že pracovník je povinen zákazníka přijmout i mimo úřední hodiny, pokud se 

dostaví před zavírací dobou (přirovnání ke Standardům poskytování sociálních služeb, 

oblast provozní, standard č. 11). (Příručky systému managementu jakosti městské části 

Praha 2, 2010) 

 Dodržování funkčnosti a efektivnosti vedení úřadu je zajišťováno průběžným 

ověřováním. Účinným nástrojem je provádění interních prověrek, všechny oblasti jsou 

                                                 
6 V případě městské části jsou zákazníky občané městské části a správného obvodu, dále 
všechny fyzické a právnické osoby, návštěvníci městské části, jiné úřady, stát a další 
zainteresované strany. Pod pojmem zákazník jsou chápáni i zaměstnanci městské části. (Příručky 
systému managementu jakosti městské části Praha 2, 2012) 
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prověřovány 1x za dva roky. Výsledky interních prověrek slouží jako jeden z nástrojů při 

vyhodnocování účinnosti a efektivnosti zavedené normy ISO (přirovnání ke Standardům 

poskytování sociálních služeb, oblast provozní, standard č. 15). (Příručky systému 

managementu jakosti městské části Praha 2, 2010) Z výsledků mohou plynout opatření 

k nápravě. Ověřování účinnosti přijatých opatření k nápravě se provádí při interních 

auditech nebo při přezkoumání systému managementu jakosti. (Příručky systému 

managementu jakosti městské části Praha 2, 2010)  

 

5.8.2 Místní Agenda 21 na ÚMČ Praha 12 a ÚMČ Praha 13 

ÚMČ Praha 12 a ÚMČ Praha 13 si jako svůj systém pro hodnocení kvality služeb vybrali 

Místní Agendu 21. Pro konkrétní způsob zavedení použiji následující shrnutí. Ačkoli 

pro zavedení systému není jednotný postup, oba dva zkoumané úřady zvolili podobné 

kroky. Stejně jako u předchozího systému na ÚMČ Praha 2, bylo rozhodnutí zavést Místní 

Agendu 21 věcí vedení úřadů s podporou politické reprezentace. Systém Místní Agendy 21 

klade velký důraz na zpracování strategie udržitelného rozvoje, podle kterého by měly 

směřovat všechny další kroky úřadu a jehož dodržování je aspektem kvalitního jednání 

veřejné správy. Místní Agenda 21 používá pro pojem udržitelný rozvoj základní definici 

OSN, která jej popisuje jako takový rozvoj, který zabezpečuje potřeby současné 

společnosti, aniž by omezoval možnost budoucích generací. (ÚMČ Praha 12, 2012) 

 Důležitým krokem systému je spolupráce s místními organizacemi a veřejností. 

Úřady navazují komunikaci a vedou veřejná setkání jak s organizacemi na svém území, 

tak s veřejností. Požadavek je kladen na informovanost široké veřejnosti ohledně otázek 

udržitelného rozvoje. Základní myšlenkou by mělo být to, aby občané měli pocit, 

že převzali určitý díl zodpovědnosti za jeho rozvoj. (ÚMČ Praha 13, 2012) 
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6 Analytická část – výsledky výzkumného šetření a jejich 
intepretace 
Na základě provedeného výzkumu byly rozhovory s pracovníky o kódovány, a na základě 

podobnosti kódů byly stanoveny kategorie, které sloužily jako výchozí body pro výsledky 

analytické části. Jednotlivé kategorie tedy vytvořily pět následujících podkapitol, které 

popisují podobné či rozlišné vnímání celého procesu zavádění u pracovníků OOS a úřadů 

městských částí a odpovídají na mé výzkumné otázky.  

6.1 Zavedení systému hodnocení kvality na vybrané organizace 

6.1.1 Praxe u vybraných OOS 

Organizace občanského sektoru poskytují sociální služby podle zákona 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. Součástí tohoto zákona je také vyhláška č. 505/2006 ze dne 15. 

listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

V příloze č. 2 této vyhlášky nalezneme standardy kvality sociálních služeb, které jsou 

závazné pro všechny registrované poskytovatele sociálních služeb podle zákona 108/2006 

Sb., o sociálních službách. (Vyhláška č.505/2006 Sb., v platném znění, 2012) Vzhledem 

k tomu, že všechny zkoumané OOS jsou poskytovatelé sociálních služeb, jsou zde jako 

systém hodnocení kvality zavedeny právě standardy kvality sociálních služeb. Z tohoto 

důvodu ani pracovníci těchto organizací neměli možnost výběru jiného systému. Standardy 

kvality sociálních služeb byly na všechny zkoumané organizace občanského sektoru 

zavedeny do jednoho roku od přijetí zákona o sociálních službách. Na rozdíl od úřadů 

městských částí, všechny zkoumané organizace občanského sektoru byly ohledně 

standardů kvality sociálních služeb informovány poměrně dlouho (cca 6 měsíců) před 

samotným zavedením. Informovány byly jak z materiálů, které poskytovalo Ministerstvo 

práce a sociálních věcí (podle sdělení pracovníků se jednalo o příručky a manuály). 

Samotné organizace si zpracovávaly individuálně vlastní metodiky pro zavádění a těmi se 

řídily.  

6.1.2 Praxe u vybraných úřadů městských částí 

Zavádění systému hodnocení kvality na úřady městských částí proběhlo na základě 

rozhodnutí vedení úřadu s podporou politické reprezentace dané městské části. 

Zaměstnanci úřadu se neměli možnost podílet na výběru systému, proto jejich prvotní 

pohled na zavedení byl spíše neutrální. „ O tom, že nějaký systém bude zaváděn jsme byli 
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informováni...vlastně ani nevím, snad pár týdnů před zavedením. Dostali jsme mail o tom, 

že něco bude zaváděno a že k tomu dostaneme nějaké materiály. Víc jsem to v tu chvíli 

neřešila, nebyl na to čas a ani jsme nevěděli, co se vlastně po nás bude chtít a k čemu 

to bude...“ (Rozhovor č. 1, ze dne 24.10.2011 na ÚMČ Praha 2, pracovník odd.  sociálních 

služeb a dávek). 

 Na všech třech úřadech městských částí byli zaměstnanci o rozhodnutí informováni 

prvotně pomocí elektronické komunikace odeslané z oddělení kanceláře tajemníka. Další 

informace probíhaly prostřednictvím vedoucích daných sociálních oddělení. Na poradách 

oddělení byly blíže přiblíženy požadavky na zaměstnance a poskytnuty také materiály, 

jednalo se o individuální příručky vytvořené pro každý úřad samostatně.  

6.1.3 Dílčí závěr 

 Možnost výběru ze systémů hodnocení kvality pro ÚMČ pramení z toho, 

že v dnešní době neexistuje žádný právní předpis, který by organizacím veřejné správy 

předepisoval nutnost systém hodnocení kvality služeb zavést, jedná se o dobrovolnou 

záležitost. Naopak u OOS poskytujících sociální služby dle zákona o sociálních službách je 

závazné zavést Standardy sociálních služeb, které podléhají kontrole inspektorů sociálních 

služeb. Ačkoli z uvedeného vyplývá, že u pracovníků úřadů veřejné správy by možnost 

výběru ze systémů hodnocení byla, realita je jiná. Podnět k zavedení takového systému na 

úřad veřejné správy přichází shora. První krok k tomuto procesu dává politická 

reprezentace, pro kterou může zavedení znamenat velké plus do dalšího volebního období. 

Pracovníci daných úřadů, jakožto pracovníci politické reprezentace, jsou pouze nástrojem 

pro zavedení, jako poslední se o plánovaném zavedení dozvědí, ale hrají hlavní roli 

v uvedení do praxe. Dá se tak vycházet z toho, že ačkoli se jedná o hodnocení kvality 

služeb, tak kvalita služeb stojí až na druhém místě. 

 

6.2 Pozitivní přínos z pohledu pracovníků OOS a úřadů městských částí 

6.2.1 Praxe u zkoumaných OOS 

Respondenti oslovení ve vybraných organizacích občanského sektoru se shodli na tom, 

že proces zavádění standardů kvality sociálních služeb byl velmi náročný a důsledný pro 

všechny zaměstnance. Bylo zjištěno, že všechny tři oslovené organizace občanského 

sektoru se standardy kvality pracovaly již před přijetím zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. Respondenti shodně uvedli, že po zavedení zákona nastal 

v organizacích stres. Zprvu nikdo nevěděl, jak se s povinností zavést standardy kvality 
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vypořádat. Jako pomocné materiály byly, podle sdělení, využívány příručky vydané 

Ministerstvem práce a sociálních věcí7. Ty sloužily jako první pomoc k pochopení celého 

systému. Z tohoto důvodu se také vybraní pracovníci účastnili seminářů, které měli 

organizace občanské společnosti navést na správnou cestu. Po dlouhém procesu byla 

v každé organizaci vytvořená metodika zavádění systémů kvality, na které spolupracovali 

všichni zaměstnanci. Tudíž oproti úřadům městských částí nebyly vytvářeny speciální 

skupiny, které by se podílely na zavádění standardů.  

 Z provedeného šetření vyplývá jasně to, že proces zavádění a celkové přípravy 

na zavedení standardů kvality sociálních služeb, byl pro všechny pracovníky zkoumaných 

organizací občanského sektoru velmi náročný. Na tom, zda zavedení a hlavně následná 

inspekce, proběhne dobře či ne, může záležet až samotná existence organizace. I přes 

náročnost celého procesu respondenti zhodnotili, že zavedení standardů kvality sociálních 

služeb bylo pro organizaci velkou částí přínosem. „Kvalita služeb je z našeho pohledu 

velmi důležitá, nejen že je hlavně naším cílem, poskytovat dobré služby a dělat si tím taky 

dobré jméno, ale od toho, jaké služby a hlavně teda jak kvalitní je poskytujeme, se odráží 

taky počet klientů, které organizace má. Konkurence je prostě všude...jak nebudou klienti, 

můžeme to zabalit a lidi si o dobrém povídají, hlavně když se jedná o sociální oblast. 

Zavedení standardů hodnotím v podstatě kladně...bylo tam několik zbytečných 

administrativních kroků a tak, ale to najdete ve všech systémech. Nejvíc bych podtrhl to, 

že ač to bylo složité, museli jsme vše pojmenovat těmi pravými jmény, stanovit si jasné 

poslání, cíle a podle toho se řídit, neuhýbat od toho a to nám dalo hodně.“ (Rozhovor č. 7, 

ze dne 18.11.2011 v Rytmus o.s., sociální pracovník ) 

6.2.2 Praxe u vybraných úřadů městských částí 

Úřadům městských částí byly poskytnuty vlastní materiály pro zavedení systémů kvality. 

Materiály byly poskytnuty u ÚMČ Prahy 2 odborem kanceláře tajemníka a u ÚMČ Prahy 

12 a ÚMČ Prahy 13 byly vytvořené speciální skupiny, které se zaváděním systému 

zabývaly. Ve všech případech byly materiály s pracovníky sociálních odborů rozebrány na 

společných poradách, byly upřesněny požadavky na jednotlivé zaměstnance a byl stanoven 

i proces kontroly znalostí zaměstnanců před samotným zavedením systému. „Měli jsme 

poradu, tu máme vlastně každý týden, a tam nám vedoucí řekla co se chystá a hlavně teda 

co to znamená pro nás. Takže jsme si museli vytisknout tu příručku, která nám přišla 

na mail a nějak jsme ji společně probrali, takže jsme si zaškrtávali co je pro nás důležité, 

                                                 
7 Standardy kvality sociálních služeb, MPSV, 2002. Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, 

MPSV, 2002. 
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co méně a tak. Jako při prvotním pohledu mi to nic neříkalo a popravdě jsem o tom nic 

nevěděla a nevím teda jak ostatní. (Mimořeč: ale vedení rozhodlo, tak se s tím nedá nic 

dělat). Takže jsme si označili, co je třeba se naučit a hlavně, kde všechny ty informace 

máme hledat. Většina je na našem extranetu, jako třeba spisový a skartační řád a další 

vnitřní předpisy. No a pak jsme, no myslím, že jsme si nějak rozdělili, co se kdo naučí 

a na další poradě si udělali takovou prezentaci a shrnutí jednotlivých částí...“ (Rozhovor 

číslo 3, ze dne 24. 10. 2011 na ÚMČ Praha 2, pracovník odd. sociálních služeb a dávek).  

 Zavádění systému kvality na úřady vybraných městských částí bylo, podle 

oslovených respondentů, spíše rozhodnutí vedení a sloužilo zejména ke zlepšení jména 

úřadů. První reakce na celý proces byl ze strany respondentů spíše negativní, jelikož 

zavádění systému kladlo na respondenty určité požadavky nad rámec jejich pracovní 

náplně. Při hlubším pohledu však respondenti přiznali, že znalosti, které bylo potřeba 

v rámci procesu zavádění nutné zopakovat, mohou být pro jejich další práci přínosem. „Je 

pravdou, že když už se to naučit musíme, tak to může být k něčemu dobré...ty informace 

ohledně různých procesních věcí je dobré vědět a občas se to může hodit, ale životně 

důležité to taky není“. (Rozhovor č. 10, ze dne 3. 10. 2011 na ÚMČ Praha 12, pracovník 

odd. sociálních služeb a dávek) 

6.2.3 Dílčí závěr 

 Z výše uvedeného je patrné, že všichni respondenti v zavedení systému hodnocení 

kvality spatřují nějaké pozitivum a zároveň pro všechny respondenty proces zavedení 

znamenal určitou zátěž. Z rozhovorů také jasně vyplývá rozdíl mezi pocitem odpovědnosti 

zaměstnanců úřadů městských částí a pracovníků organizací občanského sektoru. Zatímco 

pro zaměstnance veřejné správy se jedná o proces, který pro celou organizaci znamená 

něco navíc a pokud by zaveden nebyl, nic by se nestalo. Jedná se o dobrovolnou snahu 

instituce, která může a nemusí zlepšit vizitku úřadu. Naopak pro organizace občanského 

sektoru a jejich pracovníky, znamená úspěšné zvládnutí tohoto procesu další pokračování 

v činnosti. Zde se jedná o proces, který vyplývá ze zákona a je povinný pro každou 

organizaci poskytující registrované sociální služby. To se také podepisuje na míře 

zainteresovanosti pracovníků, kteří nad způsobem zavedení strávili mnoho času a úsilí.  
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6.3 Pocit odpovědnosti pracovníků při zavádění systému hodnocení 
kvality 

6.3.1 Praxe u vybraných OOS 

V průběhu tvorby metodiky zavedení standardů kvality sociálních služeb byli pracovníci 

v rámci svých organizací pravidelně proškolováni a seznamováni s aktuálními 

informacemi. Proces probíhal tak, že mezi pracovníky byla rozdělena jednotlivá kritéria 

standardů, které sami zpracovávali. Následně probíhaly společné porady, na kterých se 

jednotlivé zpracované body probíraly a popřípadě upravovaly, aby naplňovaly přesně 

stanovenou podobu kritérií. Tento proces byl zdlouhavý a pro pracovníky náročný, jak 

časově, tak psychicky. Bylo potřeba, aby všichni pracovníci organizace měli o celém 

procesu a všech částech standardů povědomí, ať už se jedná o ředitele nebo údržbáře 

organizace. Vrcholem zavedení standardů kvality sociálních služeb pak byla inspekce. „To, 

kdy bude inspekce provedena, jsme věděli dopředu, takže nervozita pak pěkně stoupala. Se 

zaváděním jsme začali v březnu 2007, ze začátku to bylo hodně těžké, nikdo přesně nevěděl 

co dělat a jak vše sepisovat, aby to splňovalo ty požadavky. Nikdo nevěděl, jak ta inspekce 

nakonec proběhne, jestli to bude jen formalita nebo ne. Zpracováním metodiky jsme se 

věnovali přibližně tři čtvrtě roku. Pak nás informovali, že tedy přijde inspekce. I když jsme 

věděli kdy, byli jsme strašně nervózní a hlavně jsme věděli o několika případech, 

kdy podobné organizace neprošly, a... takže to nás jako...teda...moc neuklidňovalo, nebylo 

to moc příjemné, ale uspěli jsme“. (Rozhovor č. 11 ze dne 18.11.2011 v Rytmus o.s., 

sociální pracovník) Pracovníci v této fázi prožívali velký pocit zodpovědnosti za celý 

proces, cítili sounáležitost s celým týmem a měli obavu z neúspěchu. O nepříjemném 

pocitu, který pramenil z toho, že na nich závisí víceméně další osud organizace, hovořilo 

šest z devíti oslovených. 

6.3.2 Praxe u vybraných úřadů městských částí 

Respondenti úřadů městských částí měli o celém procesu základní informace, které jim 

byly sděleny přibližně měsíc před samotným zavedením. Na celkovou přípravu tedy moc 

času nezbylo. Z toho také pramenila hromadná nejistota z celého procesu. Zde, stejně jako 

tomu bylo u organizací občanského sektoru, nikdo netušil, jakým způsobem bude zavedení 

prováděno a jak případná kontrola bude vypadat. „Největší stres jsme asi všichni měli z 

toho, že vlastně nevíme, co se od nás očekává a jestli vlastně vůbec...v tom se mi to zdá, 

jako mě, takové nedomyšlené. Je jasné, že pro určitá oddělení, jako je třeba audit, to má 

celé smysl, ale nějak jsme nenašli smysl pro to naše“. (Rozhovor č. 3 ze dne 24. 10. 2011 

na ÚMČ Praha 2, sociální pracovník oddělení sociálních služeb a dávek) 
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 Na ÚMČ Praha 2 se zaváděla norma ISO 9001:2008 a konečná fáze byla 

prověřována auditem. Audit měl stejný charakter jako inspekce u organizací občanského 

sektoru. Ve stanovený den celým úřadem procházela skupina auditorů, kteří namátkově 

navštěvovali zaměstnance a ptali se na informace související s danou problematikou. 

Na oddělení sociálních služeb a dávek však navštívili pouze vedoucí celého odboru. I zde 

respondenti vyjádřili pocit zodpovědnosti, jelikož neměli informaci o tom, co by se stalo 

při neúspěchu jednoho z nich.  

6.3.3 Dílčí závěr 

Dalším společným ukazatelem pro pracovníky OOS a úřadů městských částí je uvědomění 

si určitého pocitu odpovědnosti. Ačkoli podmínky a význam celého zavedení systému 

hodnocení kvality u OOS a na úřadech městských částí, jsou rozdílné, všichni respondenti 

oslovení z OOS a 6 respondentů z úřadů městských části vyjádřili pocit odpovědnosti 

a obavy z případného neúspěchu. Z rozhovorů vyplývá rozlišné postavení k přístupu při 

celém procesu. Pracovníci OOS mají povinnost zavést Standardy a uspět u inspekce ze 

zákona, pokud by tak neučinili, byla by ohrožena existence celé organizace. Společným 

cílem celého týmu, proto bylo u inspekce uspět. Pocit odpovědnosti u pracovníků úřadů 

městských částí je odlišný z několika důvodů. Z jejich pohledu se jedná pouze 

o rozhodnutí vedení úřadu, které pracovníkům přináší další práci navíc. Jelikož je zavedení 

systému hodnocení dobrovolná záležitost, při případném neúspěchu by to pro organizaci 

neznamenalo fatální následky. Na respondenty zavedení systému nemá přímý vliv, jelikož 

se jedná převážně o procesní záležitosti. I přes veškeré faktory 6 respondentů přiznalo, 

že informace, které bylo kvůli zavádění systému potřeba si osvěžit, mohou být v určitém 

smyslu přínosem. 

 

6.4 Prověřování kvality sociálních služeb u vybraných organizací 

6.4.1 Praxe u vybraných OOS 

Všechny tři vybrané OOS jsou registrovanými poskytovateli sociálních služeb podle 

zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jak již bylo napsáno výše, kontrola sociálních 

služeb probíhá pomocí inspekcí, které u všech dotazovaných organizací již proběhla. 

Ve všech případech úspěšně. Zatím co u OOS poskytujících registrované sociální služby je 

proces kontroly těchto služeb dán zákonem a tudíž má celkem jasný řád, u organizací 

veřejné správy je proces komplikovanější.  
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6.4.2 Praxe u zkoumaných úřadů městských částí 

Zkoumané ÚMČ jako přímou sociální službu poskytují pouze sociální poradenství. 

Základní sociální poradenství mají v pracovní náplni uvedeni všichni respondenti na všech 

pozicích. Všechny tři organizace mají zřízeny příspěvkové organizace, jejímž 

prostřednictvím poskytují registrované sociální služby. Tyto služby podléhají dvojí 

kontrole. První kontrola je ze strany zřizovatele, tedy úřadu, který příspěvkové organizaci 

zadává určitý úkol, který je veřejně prospěšný a dohlíží, aby tento úkol byl plněn. Všechny 

tři ÚMČ mají zřízeno oddělení auditu a pomocí tohoto oddělení probíhá interní kontrola 

kvality poskytovaných služeb. Jelikož se jedná o registrované služby, kvalita podléhá také 

inspekci podle zákona o sociálních službách. „Sociální služby samozřejmě poskytujeme, 

ale jak si mnozí myslí, peněžité dávky sociální služby nejsou. Podle zákona o sociálních 

službách se dá říct, že děláme sociální poradenství, je to vlastně část naší pracovní náplně. 

Lidi odkazujeme na jiné instituce a na jiné služby, poskytujeme informace o tom kde a jak 

co vyřídit. Ale v tom pravém slova smyslu sociální služby poskytuje naše příspěvkovka 

Centrum sociálních služeb. Samozřejmě na tyto služby odkazujeme prvotně. Tyhle služby 

jsou taky z naší strany kontrolovány. Jsou tam prováděny audity...konkrétní podobu těch 

kontrol neznám, neprobíhá to z našeho oddělení...dělá to, mám pocit, teda určitě oddělení 

auditu“. (Rozhovor č. 9, ze dne 18. 11. 2011 na ÚMČ Praha 13, pracovník odd. sociálních 

služeb a dávek) 

6.4.3 Dílčí závěr 

 Z výzkumu tedy vyplývá, že společným znakem pro sociální služby poskytované 

buď OOS nebo organizacemi veřejné správy, je kontrola těchto služeb. Jak na pracovníky 

příspěvkových organizací, tak na pracovníky OOS jsou kladeny závazky dodržování 

Standardů kvality sociálních služeb. Oslovení pracovníci úřadů městských částí mají 

povědomí o tom, že kontrola v jejich příspěvkových organizacích probíhá, nicméně 

konkrétní představu nemají. Kontrolu ve všech třech zkoumaných případech provádí 

oddělení vnitřní kontroly a auditu. Z toho také vyplývá to, že respondenti z vybraných 

úřadů městských částí necítí odpovědnost za kvalitu poskytovaných sociálních služeb 

příspěvkovými organizacemi. Případný neúspěch při prověřování kvality sociálních služeb 

u příspěvkových organizací, ať už se strany zřizovatele nebo ze strany Inspekce kvality 

sociálních služeb, nemá dopad na oslovené pracovníky úřadů městských částí. 
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6.5 Přímý vliv zavedení systému kvality na úřad veřejné správy na 
poskytované sociální služby městskou částí a OOS 

6.5.1 Praxe u zkoumaných OOS 

Vybrané OOS se vyskytují na území dané městské části. Vzájemný vztah je založen 

převážně na finanční podpoře městských částí, které v rámci svých grantových řízení 

poskytují finanční příspěvky. Zde je potřeba úřady městských částí rozdělit na ÚMČ Praha 

2, kde byla zavedena norma ISO a ÚMČ Praha 12 a ÚMČ Praha 13, kde byla zavedena 

Místní Agenda 21. Dva z respondentů OOS na území ÚMČ Praha 2 uvádí, že informaci 

ohledně zavedení systému kvality na úřad nezachytili, jeden z respondentů se o této 

informaci dozvěděl z internetových stránek úřadu. „Nevím, že by na naší části něco takové 

měli, informaci o tom nemám...ale předpokládám, že pokud se něco takového zřídilo a my 

o tom informaci nemáme, tak se nás to asi ani nebude týkat. Ale budu se na to informovat 

u vedoucí, třeba o tom něco vědět bude.“ (Rozhovor č. 11, ze dne 6.10..2011 v Rytmus 

o.s., sociální pracovník)  

 Jelikož jedním z hlavních cílů při přijetí Místní Agendy 21 na ÚMČ Praha 12 

a ÚMČ Praha 13 bylo zapojení občanů do rozhodovacích procesů, byly také OOS na 

území těchto městských částí o přijetí Místní Agendy 21 informováni. 4 respondenti z OOS 

na daných území sdělili, že jejich organizace byla přizvána na hromadné shromáždění 

v rámci zpracované Strategie udržitelného rozvoje dané městské části, která vyplývá 

z požadavků Místní Agendy 21. „Víme o tom, že náš úřad se do programu Místní Agendy 

zapojil. Zaprvé sleduju jejich stránky, ale hlavně nás teď aktivněji zvou na různá hromadná 

shromáždění. I když předtím jsme měli taky společné porady ohledně vytyčování cílů 

a oblastí podpory, ale to se týkalo spíš vybraných neziskovek na „dvanáctce“. Teď jsou tam 

snad zvány všechny a chodí i více lidí. Taky vím nebo jsem dokonce četl nějaký vydaný 

dokument strategie rozvoje městské části, která je pravidelně vydávána a zveřejňována 

na webu... Nevím jestli to v konečném důsledku k něčemu je, ale i snaha se cení „. 

(Rozhovor č. 15, ze dne 20.10.2011 v Proxima Sociale o.s. , sociální pracovník) 

6.5.2 Praxe u zkoumaných úřadů městských částí  

Zaměstnanci ÚMČ Praha 2 uvedli, že neví o reálném dopadu na poskytované sociální 

služby jak samotným úřadem prostřednictvím příspěvkové organizace, tak příslušnými 

OOS po zavedení systému kvality. Dále ale přiznávají, že dodržováním všech procesů, 

které s sebou zavedení Normy ISO přináší, by kontrola sociálních služeb být ovlivněna 

měla. Zvláště pak při zajišťování finanční podpory a zpětné kontroly jejího využívání. 

Respondenti ÚMČ Praha 12 a ÚMČ Praha 13 uvádí, že přijetí Místní Agendy 21 bude mít 
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také dopad na poskytované sociální služby úřadem. Právě prostřednictvím Strategických 

plánů pro každý rok vytyčují cíle a zjišťují nedostatky v poskytování veřejných služeb a 

samozřejmě také v poskytování služeb sociálních. Na základě těchto výsledků může být 

zavedena nová sociální služba, která aktuálně na území chybí. 2 z respondentů na území 

Prahy 12 uvádí, že na základě společných setkání byla zjištěna potřeba denního stacionáře 

pro seniory, která se jako další sociální služba plánuje poskytovat zřízeným centrem 

sociálních služeb.  

6.5.3 Dílčí závěr 

Zavedení systému hodnocení kvality na úřad přímo nespecifikuje kvalitu sociálních služeb 

ani dopad zavedení na sociální služby poskytované jinými organizacemi. Z rozhovorů 

vyplynulo, že většina pracovníků OOS na území úřadů, kde se systém hodnocení zavedl, 

o tomto kroku neměli informace. U pracovníků úřadů je třeba rozdělit dvě skupiny. 

Pracovníci na ÚMČ Praha 2, kde byla zaváděna norma ISO, shodně uvedli, že o přímém 

vlivu na kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Při rozhovoru, ale 3 z respondentů 

uvedli, že možný vliv na sociální služby při dodržování zásad normy ISO by měl být. Jako 

příklad uvedli finanční podporu. Dodržování transparentních a jasně stanovených 

podmínek pro financování  OOS nebo příspěvkových organizací poskytujících sociální 

služby může kvalitu těchto služeb ovlivnit. Dále by se mělo dbát také na zpětnou kontrolu 

využívání finanční podpory a zajištění případných nedostatků. 

 U ÚMČ Praha 12 a ÚMČ Praha 13 byla zaváděna Místní agenda 21. Pracovníci 

uvedli, že v rámci nastaveného strategického plánu, který oba úřady na základě Místní 

Agendy 21 zpracovaly, jsou jasně a za podpory právě jiných poskytovatelů sociálních 

služeb a občanů, stanoveny oblasti podpory pro další období. Pracovníci úřadů 

předpokládají, že na základě přijetí systému bude mít OOS na jejich území, možnost se 

vyjádřit k věcem veřejným, to, jestli je taková i realita, však nepotvrdili. 



65 
 

 

6.6 Zhodnocení analytické části 

Jako výsledek provedeného výzkumu vzniklo pět výchozích bodů uvedených v analytické 

části. Z výzkumu vyplývá několik zásadních společných znaků, které se pokusím 

v následující části shrnout. Z rozhovorů provedených mezi pracovníky úřadů městských 

části byl zjištěn společný názor na zavedení systému hodnocení kvality. Jelikož zavedení 

systému hodnocení je ve veřejné správě založeno na rozhodnutí politické reprezentace, 

necítí pracovníci vůči tomuto procesu bližší vztah. Zavedení daného systému hodnocení 

kvality přispívá zejména ke zlepšení vizitky úřadu, a tím také zviditelnění a zvýšení 

prestiže politického i nepolitického vedení. Pracovníci proto prvotně zastávali vůči celému 

procesu zavádění negativní postoj. Nezainteresovaný postoj pracovníku podmiňuje také 

fakt, že zavedení systému je pro úřad dobrovolnou záležitostí a nikoli povinností.  

Informace jim byla stroze sdělena, navíc jen krátkou chvíli před samotným zavedením, což 

nepokládali za přínos k jejich práci, ale naopak za zátěž mimo pracovní náplň. Po 

pracovnících byla vyžadována v krátké době znalost procesních záležitostí úřadu a navíc 

jako výstup celého procesu byl proveden audit. Pracovníci nebyli vyrozuměni o tom, co by 

se stalo při jejich neúspěchu. Nebyla známa žádná představa toho, jak audit bude probíhat 

a jak bude vůči pracovníkům náročný. Nicméně respondenti uvedli, že pocítili 

odpovědnost za úspěšné složení auditu a zavedení systému. Samozřejmě tato odpovědnost 

pramenila také z obavy z neúspěchu. Po zavedení systému však pracovníci úřadů 

městských částí zhodnotili, že získání znalostí o procesních záležitostech pro její práci 

může být přínosné. Zavedení systému hodnocení kvality na úřad veřejné správy přímo 

nespecifikuje oblast hodnocení kvality sociálních služeb, nicméně dodržování zásad 

systému a plnění jejich požadavků se odráží do všech poskytovaných služeb úřadu. Dá se 

tedy předpokládat, že dobře zavedený a dodržovaný systém hodnocení kvality na úřadech 

městských části bude přispívat ke zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb.  

 Velmi podobné počáteční pocity byly zaznamenány u pracovníků zkoumaných 

OOS. Po přijetí zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, a tím vzniklé povinnosti 

zavedení Standardů kvality sociálních služeb, pracovníci pocítili odpovědnost za proces 

zavedení. První reakce ze strany pracovníků byla spíše negativní. Pocítili strach 

z neznámého, nevěděli jak Standardy zpracovat, co se od nich vlastně očekává. Jediná věc, 

která jim byla jasná, byla ta, že pokud Standardy nezavedou a neprojdou následnou 

inspekcí, mohou ohrozit svou existenci. Jako velký rozdíl mezi zaváděním systému 

hodnocení kvality na úřad městské části a do OOS poskytujících sociální služby, vidím 
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právě to, že u úřadu se jedná o dobrovolnou záležitost, teoretický neúspěch při zavádění by 

neznamenal ohrožení existence úřadu. Naopak u OOS je zavedení systému hodnocení 

kvality, tedy Standardů dáno ze zákona a je pro každou organizaci poskytující registrované 

sociální služby povinné. Případný neúspěch při zavádění může mít pro organizaci fatální 

dopad. Pracovníci OOS si tuto skutečnost uvědomovali a celkový proces byl pro všechny 

stresující. Z rozhovorů bylo také zjištěno, že doba, kterou trávili při zavádění Standardů 

do organizace, byla pro celý tým sbližující, jelikož se do procesu zapojili všichni 

pracovníci. Respondenti OOS nakonec také pocítili, že zavedení Standardů s sebou nese 

přínosy. Zejména jim jako užitečné přišlo jasné stanovení poslání a cílů organizace, 

což jasně stanovuje hranice jejich působnosti. Z rozhovorů jsem cítila rozdílné postoje 

mezi pracovníky úřadů městských částí a OOS. Pracovníci úřadu městských částí nebyli se 

zaváděním systému hodnocení kvality ztotožněni, jelikož se jich proces přímo nedotýkal. 

Celou situaci brali jako rozhodnutí „shora“ a ačkoli přiznali, že vědomosti, které během 

procesu nabraly, mohou být v jejich práci přínosné, nepovažují je za směrodatné. 

U pracovníků OOS byla míra ztotožnění daleko rozsáhlejší, jelikož se jich proces přímo 

dotýkal a přímo se dotýkal také jejich budoucnosti.  
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Závěr 
Ve své diplomové práci Systém hodnocení kvality sociálních služeb v občanském a veřejné 

sektoru, jsem se snažila odpovědět na výzkumné otázky, jak probíhá hodnocení kvality 

sociálních služeb v občanském a veřejném sektoru, jaký je rozdíl mezi hodnocením 

sociálních služeb poskytovaných OOS a úřady městských částí po zavedení systému 

hodnocení kvality na daný úřad a jak vnímají samotní zaměstnanci zavádění systému 

hodnocení kvality v občanském sektoru a veřejné správě. 

 V první části práce jsem objasnila, jak občanský sektor a veřejnou správu vymezují 

autoři, kteří se problematikou zabývají. V rámci mého tématu bylo důležité věnovat se 

pojmu kvalita. Zde jsem se potkala s problémem, jak pojem správně uchopit a vysvětlit, 

jelikož jeho definice není jednotná. Co se týče definice kvality ve veřejné správě, nejvíc 

jsem se ztotožnila se slovy Heskett, který popisuje kvalitní službu jako takovou, kterou 

poskytovatel přináší s cílem naplnění očekávání zákazníka, který se k ní bude vracet 

a využívat další služby. Z toho vyplývá, že kvalita služby je definována zákazníkem, nikoli 

poskytovatelem. (Heskett a kol., 1993, str. 54) Dalším důležitým tématem práce bylo 

definovat sociální služby, tak jak je popisuje zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách a 

zdůraznit jejich potřebnost ve společnosti. Celá práce je dělena na základní oblasti, a to 

občanská společnost a veřejná správa. Snažila jsem se tedy zjistit, jak je systém hodnocení 

kvality sociálních služeb zaváděn u OOS a jak probíhá na úřadech veřejné správy.  

 První výzkumná otázka, jak probíhá hodnocení kvality sociálních služeb 

v občanském sektoru a veřejné správě, je zodpovídána ve všech částech mé práce. 

Zavedení zákona o sociálních službách jasně určuje všem, kteří sociální služby podle 

tohoto zákona chtějí poskytovat, pravidla, která jsou kontrolována inspekcí. OOS 

poskytující sociální služby se tedy tímto zákonem řídí a hodnocení probíhá na základě 

přijatých Standardů hodnocení kvality sociálních služeb. Úřad městské části poskytuje 

přímo, pouze základní sociální poradenství, jehož kvalita se odvíjí jednak z jednání 

úředníků, které je specifikováno v zákoně o úřednících, jednak ze samotného zavedeného 

systému hodnocení kvality veřejné správy, které mimo jiné specifikuje vztah úředníka 

a zákazníka a způsob jejich jednání. Ostatní sociální služby úřad poskytuje formou zřízení 

příspěvkových organizací, které podléhají, stejně jako všichni registrovaní poskytovatelé 

sociálních služeb, podmínkám zákona o sociálních službách. Další kontrola však přichází 

ze strany zřizovatele, který pravidelným auditem zkoumá správné fungování organizace, 

jedná se však spíš o oblast procesní. I když se v zavedených systémech hodnocení kvality 
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na jednotlivých úřadech přímo nedefinuje hodnocení sociálních služeb, dá se jak 

z teoretické, tak z praktické části práce usoudit, že dodržováním všech požadavků na 

kvalitu procesních záležitostí a jednání úřadu, může kvalitu poskytovaných sociálních 

služeb ovlivnit, zejména z pohledu komunikace s občany, dodržování systému stížností, 

informovanosti široké veřejnosti a možnosti občanů se podílet na rozhodování o veřejných 

záležitostech. Z výzkumu také vyplývá, že zavedený systém hodnocení kvality na úřad 

nemá z pohledu pracovníků OOS na území daného úřadu, přímý vliv na jejich poskytování 

sociálních služeb. Z teoretického hlediska, pak určitý vliv samozřejmě je, převážně co se 

týká vypisování grantových řízení, stanovování oblastí pro poskytování finanční podpory, 

samotné dodržování podmínek při financování OOS a následné kontroly využívání. Tyto 

poznatky mi přinesly odpověď na druhou výzkumnou otázku.  

Druhou  zkoumanou oblastí bylo vypozorovat a popsat samotný proces zavádění ze 

strany pracovníků jak OOS, tak úřadů. U OOS kontrola sociálních služeb, jako u všech 

poskytovatelů registrovaných sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, 

probíhá na základě zavedení Standardů hodnocení kvality sociálních služeb. Z výzkumu 

bylo zjištěno, jak celý proces zavedení Standardů a následná inspekce probíhala. Za velmi 

zajímavý přínos považuji zjištění subjektivního pohledu pracovníků OOS, kteří se na 

zavádění podíleli. Celý proces byl velmi pečlivě naplánován dlouhou dobu dopředu, 

organizace měly čas se důsledně připravit, byly pořádány semináře a vydávány materiály 

na podporu organizací při zavádění. Jako velké plus a zároveň podstatný rozdíl ve srovnání 

se státní správou, byl fakt, že na celém procesu se podílel celý tým pracovníků. Pracovníci 

OOS cítili velký pocit odpovědnosti za celý proces a stres z neúspěchu. Ačkoli neměli na 

výběr a tato povinnost jim byla dána zákonem, nakonec se s celým procesem ztotožnili 

a zhodnotili jej pozitivně.  

Do svého výzkumu jsem si vybrala úřady městské části v Praze, které mají 

zavedeny jakýkoli systém hodnocení kvality služeb, a snažila jsem se zjistit, kromě 

zkoumání samotného procesu zavedení také to, zda tento systém přispívá či nějakým jiným 

způsobem ovlivňuje kvalitu sociálních služeb poskytovaných jak samotným úřadem, tak 

OOS. Na základě rozhovorů bylo zjištěno, že při zavádění systému hodnocení kvality ve 

veřejné správě byli pracovníci o tomto kroku informováni velmi krátkou dobu před 

zavedením. Rozhodnutí přišlo od vedení úřadu, pracovníkům byly poskytnuty podpůrné 

materiály a byl jim sdělen termín zavedení (auditu). Prvotní pocity pracovníků byli spíše 

negativní, jelikož se jednalo o činnosti nad rámec jejich pracovní náplně a na celkovou 

přípravu nezbývalo moc času. Nebylo jim sděleno, jak bude zavedení vypadat a co by 

následovalo při neúspěchu (pokud by vůbec taková možnost mohla nastat). Pracovníci 
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z této nejistoty cítili stres a považovali celou věc za „výmysl shora“, jelikož zavedení 

systému pro úřady veřejné správy je dobrovolná záležitost. Ačkoli prvotní pocity pozitivní 

nebyly, po zavedení většina pracovníků zhodnotila, že informace, které bylo v průběhu 

procesu nutné si zopakovat, mohou být užitečné. Za významný přínos, ale zavedení 

systému nepovažují.  

6.7 Doporučení 

 Výsledky mé diplomové práce mohou sloužit jako doporučení zvláště pro úřady 

veřejné správy, které se rozhodnou zavést systém hodnocení kvality služeb. Je žádoucí, 

aby proces byl chápán všemi pracovníky jako užitečný, proto by krok k jeho zavedení měl 

být pracovníků sdělen s dostatečným předstihem a odůvodněním. Je důležité, aby se 

s tímto krokem pracovníci ztotožnili a pochopili jeho význam. Hlavním cílem pro zavedení 

systému hodnocení kvality na úřad veřejné správy by mělo být opravdové zlepšení 

a zkvalitnění poskytovaných služeb, až na druhém místě by se pak měly objevit politické 

ambice vedení úřadu. I přes veškerou rozdílnost občanského sektoru a veřejné správy bych 

závěrem doporučila jako příklad dobré praxe čerpat právě z přístupu OOS, který se 

vyznačuje větší mírou zainteresovanosti všech pracovníků, což samo osobě může být také 

jedním z faktorů kvalitní služby.  

Dalším rozdílem je to, že zatímco u OOS a ostatních poskytovatelů sociálních 

služeb, je zavedení systému hodnocení, tedy standardů kvality, povinné ze zákona, u úřadů 

veřejné správy, ačkoli se jedná převážně o zřizovatele sociálních služeb, je zavedení 

systémů hodnocení kvality dobrovolné. Jelikož moderní společnost vyžaduje kvalitu ve 

všech oblastech, je žádoucí tyto systémy na úřady veřejné správy zavádět v co největší 

možné míře. Tento proces by měl být stejně automatický, jako zavedení standardů kvality 

pro poskytovatele sociálních služeb nebo zavádění systému hodnocení kvality 

v soukromém sektoru. Výsledky mé diplomové práce přináší doporučení, proč systémy 

hodnocení kvality na úřady veřejné správy zavádět: 

• zavedení systému hodnocení kvality do veřejné správy je sice dobrovolná aktivita, 

ale úřad tímto může podpořit svou důvěryhodnost, otevřenost a přístupnost, 

• zavedení systému může být výhodné pro získávání prostředků z fondů Evropské 

unie, jelikož město či region působí věrohodněji a je odolnější vůči korupci, 

• hlavním subjektem úřadů veřejné správy jsou občané, kteří služby platí ze svých 

daní, proto také očekávají, že poskytnutá služba bude rychlá, kvalitní a příliš ho nezatíží, 
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zavedení systému hodnocení kvality může z pohledu občana být ujištění, že služby jsou 

opravdu poskytovány na nejvyšší úrovni, 

• systémy hodnocení kvality specifikují komunikaci se zákazníkem, která má velký 

vliv, na hladký průběh při vyřizování požadavků,  

• z výzkumu také vyplývá, že ačkoli první pocity pracovníků úřadů nebyly pozitivní, 

při konečném zhodnocení uvedli, že informace, které jim byly během zavádění poskytnuty, 

mohou být pro jejich práci přínosem.  
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 

Opora rozhovoru 

 

Jakým způsobem probíhalo zavádění systému hodnocení kvality na váš úřad? 

• Podíleli jste se na výběru systému nebo jste byli pouze seznámeni s výběrem? 

• Jakým způsobem jste o zavedení systému hodnocení kvality byli seznámeni a jak 

dlouho před samotným zavedením? 

• Konzultoval s vámi váš vedoucí odboru/oddělení situaci ohledně zavádění a tím 

vzniklých požadavků na zaměstnance? 

 

Jak celý proces zavádění vypadal? 

• Byly vám poskytnuty podpůrné materiály? 

• Byly s vámi materiály rozebírány? 

• Byla vytvořena nějaká expertní skupina zabývající se zaváděním systému nebo se 

toho ujalo oddělení/část pracovníků? 

• Bylo podle Vašeho mínění, potřeba tento systém zavádět nebo by byl vhodnější jiný 

systém kvality? 

• Je podle Vašeho mínění zavedení systému přínosem nebo spíše další zátěží ve Vaší 

práci? 

 

Byly nějakým způsobem při zavádění systému zkoumány znalosti zaměstnanců 

o celém procesu? 

• Probíhá pravidelné prověřování, zda je systém dodržován? 

• Jak takové prověřování probíhá? 

 

Jakým způsobem poskytujete sociální služby? 

• Poskytujete jako úřad přímo sociální služby podle zákona 108/2006 nebo formou 

příspěvkových organizací? 

• Jakým způsobem probíhá kontrola kvality těchto sociálních služeb? 

• Jakým způsobem probíhá kontrola sociálních služeb poskytovaných příspěvkovými 
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organizacemi? 

• Jak probíhá kontrola ze strany úřadu, jako zřizovatele? 

Jakým způsobem ovlivnilo zavedení systému hodnocení kvality na úřad, kvalitu 

sociálních služeb poskytovaných úřadem/ organizacemi občanského sektoru? 

• Byly vytvořené nějaké nové sociální programy v návaznosti na systém hodnocení 

kvality? Jaké? Jsou z Vašeho pohledu úspěšné? 

• Jakým způsobem byli uživatelé sociálních služeb informováni o zavedení systému 

hodnocení kvality? 

• Mají pracovníci OOS na území dané městské části povědomí o zavedení systému 

kvality na úřad? 

 

Příloha č. 2 

Rozhovor č. 1, ze dne 24. 10. 2011 na ÚMČ Praha 2, pracovník odd. sociálních služeb 

a dávek 

Rozhovor č. 2, ze dne 24. 10. 2011 na ÚMČ Praha 2, pracovník odd. sociálních služeb 

a dávek 

Rozhovor č. 3, ze dne 24. 10. 2011 na ÚMČ Praha 2, pracovník odd. sociálních služeb 

a dávek 

Rozhovor č. 4, ze dne 3. 10. 2011 na ÚMČ Praha 12, pracovník odd. sociálních služeb 

a dávek 

Rozhovor č. 5, ze dne 3. 10. 2011 na ÚMČ Praha 12, pracovník odd. sociálních služeb 

a dávek 

Rozhovor č. 6, ze dne 3. 10. 2011 na ÚMČ Praha 12, pracovník odd. sociálních služeb 

a dávek 

Rozhovor č. 7, ze dne 18. 11. 2011 na ÚMČ Praha 13, pracovník odd. sociálních služeb 

a dávek 

Rozhovor č. 8, ze dne 18. 11. 2011 na ÚMČ Praha 13, pracovník odd. sociálních služeb 

a dávek 

Rozhovor č. 9, ze dne 18. 11. 2011 na ÚMČ Praha 13, pracovník odd. sociálních služeb 

a dávek 

Rozhovor č. 10 ze dne 6.10.2011 v Rytmus o.s., sociální pracovník 

Rozhovor č. 11, ze dne 6.10..2011 v Rytmus o.s., sociální pracovník 

Rozhovor č. 12, ze dne 6.10.2011 v Rytmus o.s., sociální pracovník 

Rozhovor č. 13 ze dne 20.10.2011 v Proxima Sociale o.s. , sociální pracovník 
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Rozhovor č. 14, ze dne 20.10..2011 v Proxima Sociale o.s. , sociální pracovník 

Rozhovor č. 15, ze dne 20.10.2011 v Proxima Sociale o.s. , sociální pracovník 

Rozhovor č. 16 ze dne 16. 9. 2011 v Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých 

a jejich přátel, o.s. , sociální pracovník 

Rozhovor č. 17, ze dne 16.9.2011 v Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých 

a jejich přátel, o.s., sociální pracovník 

Rozhovor č. 18, ze dne 16. 9. 2011 v Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých 

a jejich přátel, o.s. , sociální pracovník 

 

Příloha č. 3 

Inspekce poskytování sociálních služeb 
Inspekce poskytování sociálních služeb je prováděna u poskytovatelů sociálních služeb, 

kterým byla přiznána registrace a provádí ji krajský úřad nebo ministerstvo 

u poskytovatelů sociálních služeb, vůči nimž kraj vykonává funkci zřizovatele nebo 

zakladatele. (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §97) Inspekce je prováděna 

v místě poskytování sociální služby, a to inspekčním týmem, který má minimálně 3 členy 

u pobytových zařízení a 2 členy v ostatních případech, z toho alespoň 1 člen musí být 

zaměstnancem kraje nebo ministerstva. Inspektor nesmí být v pracovněprávním, ani jiném 

vztahu k poskytovatelům v daném kraji. O výsledku inspekce se pořizuje záznam, na který 

se vztahuje ustanovení o protokolu podle zákona o státní kontrole (Zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, §98, odst. 6) Krajský úřad nebo ministerstvo má právo na základě 

inspekční zprávy ukládat poskytovateli opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

inspekcí. Poskytovatel pak má povinnost uložená opatření splnit v požadované době 

a podat písemnou zprávu o jejich plnění, pokud si ji krajský úřad nebo ministerstvo 

vyžádá. Potom lze provést následnou inspekci. (Zákona 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, §98) 

Typy inspekce poskytování sociálních služeb 
Inspekce typu A 

Jedná se většinou o první inspekci u všech registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. 

Kontrolní činnost obsahuje kontrolu plnění registračních podmínek, plnění povinností 

poskytovatelů služeb podle § 88 a § 89 zákona o sociálních službách a ověření kvality 

sociálních služeb pomocí standardů kvality. (Bednář, 2008) 

Inspekce typu B 

Je prováděna u poskytovatelů sociálních služeb, u kterých na základě inspekce typu A nebo 
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C byla zjištěna opatření, která vyžadují kontrolu. Následná kontrola nemusí již zahrnovat 

všechny oblasti inspekce, ale zahrnuje pouze tu oblast, ve které byl nedostatek zjištěn. 

(Bednář, 2008) 

Inspekce typu C 

Poslední typ inspekce je prováděn u poskytovatelů sociálních služeb mezi inspekcemi 

řádnými a to tehdy, byl-li na organizaci podán podnět či stížnost na kvalitu poskytovaných 

služeb, neplnění povinností, nedodržení registračních podmínek, a to v takové míře, 

že odklad řešení by znamenal zhoršení kvality poskytovaných služeb. Tento typ inspekce 

můře být proveden také jako nástroj prevence a zjištění úrovně poskytovaných služeb. 

(Bednář, 2008) 

 

Průběh inspekce poskytovaných služeb 
Na počátku inspekce dochází k úvodnímu setkání inspekce s kontrolovanou osobou, 

inspekce si vybere okruh respondentů, kterým bude klást otázky a ověřovat tak úroveň celé 

organizace. Podle § 34 zákona o sociálních službách je inspekce provedena po celém 

zařízení a má možnost prostudovat osobní dokumentace respondentů. Následně proběhne 

ověření podmínek registrace a zjišťování kvality sociálních služeb. Kontrola kvality 

poskytovaných sociálních služeb u jednotlivých uživatelů probíhá na základě rozhovorů 

s náhodně vybranými uživateli, náslechem rozhovorů konkrétního pracovníka 

s kontrolovaným uživatelem, analýza smluvních podmínek uživatele a organizace, analýza 

osobní dokumentace uživatele a pozorováním. Následně proběhne rozhovor s pracovníkem 

zkoumaného uživatele, který se zaměřuje obecně k poskytovaným službám 

a ke konkrétním informacím, které inspektor získal během rozhovoru s uživatelem. Poté 

jsou všechny kontrolované oblasti obodovány body 0 až 3, přičemž bod 3 je nejlepší. 

Bodové ohodnocení je sděleno ještě na místě a poté jsou vyhodnocována další možná 

opatření. (Bednář, 2008) 
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Jmenuji se Petra Prokopová, pocházím ze severní Moravy, ale již čtvrtým rokem bydlím 

v Praze. Vystudovala jsem obor charitativní a sociální práce na Vyšší odborné škole 

v Olomouci, a v bakalářském programu sociální práci na Cyrilometodějské teologické 

fakultě Univerzity Palackého taktéž v Olomouci. Nyní dokončuji navazující magisterské 

studium v oboru studia občanského sektoru na fakultě humanitních studií Karlovy 

Univerzity.  Poslední dva roky jsem pracovala v oboru, a to jako sociální pracovník na 

úřadu městské části Praha 2, odbor humanitní, oddělení sociálních služeb a dávek – 

příspěvek na péči. Má práce spočívala v komunikaci převážně se seniory a jejich rodinami.  

Nyní pracuji jako operátorka a mou denní pracovní náplní je poskytování lidem 

poradenství.  
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Slovník důležitých jmen a pojmů 
• Občanská společnost- jedná se o prostor mezi rodinou, trhem a státem, ve kterém 

se rozvíjí občanská kultura, altruismus, dobročinnost a filantropie. Zahrnuje 

subjekty typu nestátních neziskových organizací, které nemají za cíl vládnout 

ostatním a dosahovat zisku, ale cílem je dosahovat užitku a cílů definovaného 

poslání. (Malina, 2009) 

• Organizace občanské společnosti- subjekt občanské společnosti definovaný podle 

strukturálně- operacionální definice Salamona a Anheiera. Organizovanost, 

soukromý charakter, zásada nerozdělování zisku, samosprávnost, dobrovolnost. 

(Anheier, 2005, s.49) 

• Veřejný správa- je správou vykonávanou ve veřejném zájmu a subjekty, které ji 

realizují jako právem uloženou povinnost z titulu svého postavení. (Ondruš, 2005) 

• Kvalita- jedná se o poměr mezi vynaloženými náklady a užitkem ze služby. Cílem 

každé služby by měla být spokojenost zákazníka, tím poznáme službu dobrou 

a špatnou. (Heskett, 1993) 

• Sociální služby- sociální služby jsou určeny lidem společensky znevýhodněným 

a jejich účelem je zlepšit kvalitu nejenom jejich života, ale také jejich rodiny či 

skupiny, ve které se nacházejí. Dalším cílem je v co nejvyšší možné míře tyto lidi 

začlenit do společnosti a chránit je před možnými riziky. (Matoušek, 2007) 

• Standardy sociálních služeb- jsou definovány podle zákona 108/2006 Sb., 

o sociálních službách jako soubor kritérií pro hodnocení kvality sociálních služeb. 

(Zákon č. 108/2006 SB., o sociálních službách) 

• Příspěvkové organizace- jsou rozšířenou formou státních organizací, které jsou 

nástrojem státem řízeného poskytování sociálních služeb. (Skovajsa, 2010) 
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