
Resumé

Práce je pojata jako případová studie, zabývající se vlivem zavádění standardů kvality sociálních 

služeb do denního stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Zabývá se 

teoretickým vymezením této problematiky, konkrétně Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 v 

platném znění pozdějších předpisů a novelizací a standardy kvality sociálních služeb ve vztahu k lidem 

s mentálním postižením. Dále pak vznikem a vývojem Diakonie ČCE střediska Ratolest v Praze a 

hodnocením praktických dopadů zavádění standardů kvality sociálních služeb na běžný chod tohoto 

zařízení z pohledu zaměstnanců a běžné praxe. 

Práci na standardech ve středisku Ratolest lze rozdělit na tři základní etapy. První etapa se 

týká let 2004 až 2007, kdy bylo na standardech poměrně intenzivně, ale ne příliš systematicky 

pracováno. Práce byla organizována primárně jedním zaměstnancem a vedením zařízení, v této době 

se udály převážně změny v praktickém přístupu ke klientům. Metodiky byly vypracovávány dle 

aktuální potřeby, v metodické oblasti nebyl jednotný řád a naplňování standardů bylo rozptýleno v 

různých dokumentech. V této době v zařízení také proběhly dvě „podpůrné“ inspekce kvality 

sociálních služeb. V obou případech bylo hodnocení této služby velmi dobré. 

Během druhé etapy mezi roky 2008 a 2010 práce na standardech zcela ustala. Zavedená praxe 

pokračovala bez výraznějších změn a metodiky byly pouze kosmeticky upraveny, dle vyjádření 

tehdejšího koordinátora, šlo spíše o slovíčkaření, aby se vykázala alespoň nějaká činnost. Zlom nastal 

až v roce 2011, kdy byl na práci na standardech přijat externí metodik a na částečný úvazek vyčleněn 

jeden zaměstnanec z přímé práce. V této době došlo k výraznému zlepšení metodického zpracování, 

ale trochu se vytratil duch kolektivní práce. Toto období je zatím poslední, třetí etapou. Ve své práci 

mapuji průběh těchto změn a jejich vliv na běžnou práci s klienty a také se zabývám tím, jak různé 

změny hodnotí sami zaměstnanci zařízení, a co vše práci na standardech a hodnocení zaměstnanců 

ovlivňuje.




