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Přílohy 
 

Příloha č. 1: vybrané články novely zákona č. 359/1999 Sb. týkajících se podmínek 

výkonu práce pracovníků SPO  

 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

4a  Povinnost určit počet pracovních míst a zpracovat profily zaměstnanců, 

4b  Počet zaměstnanců je přiměřený správnímu obvodu orgánu SPO; zavedení 

standardu nejméně 1 zaměstnance na 800 dětí hlášených k trvalému pobytu ve 

správním obvodu orgánu SPO (při výpočtu se zohledňuje náročnost výkonu SPO ve 

vybraném obvodu). 

[…] 

5. Přijímání a zaškolování 

5a Každý zaměstnanec zařazený v orgánu SPO k výkonu SPO splňuje kvalifikační 

předpoklady pro výkon povolání, 

5b Orgán SPO povinně písemně zpracuje pravidla pro přijímání nových 

zaměstnanců, 

[…] 

5d Orgán SPO má písemně zpracovaná pravidla pro zaškolování nových 

zaměstnanců. 

[…] 

6. Profesní rozvoj zaměstnanců 

6a Vedoucí zaměstnanec pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance. Vedoucí 

orgánu SPO je hodnocen svým přímým nadřízeným alespoň jednou za rok. Hodnocení 

zahrnuje stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další 

odborné kvalifikace, 

6b Orgán SPO písemně zpracovává individuální plány pro další vzdělávání 

zaměstnanců, 

6c Orgán zároveň zajišťuje toto vzdělávání svým zaměstnanců, a to v rozsahu 

nejméně 6 pracovních dnů ročně, a to zajištěním účasti pracovníků na vzdělávacích 

kurzech akreditovaných MPSV, 
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6d Orgán SPO dále zajistí svým zaměstnancům, kteří vykonávají přímou práci 

s klienty podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. 

[…] 

8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 

[…] 

8d Každý ze zaměstnanců orgánu SPO pracuje nejvýše s 80 rodinami, v případě 

kurátora to je 40 rodin. 

 

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 

9a Jsou vymezeny základní principy výkonu SPO, 

[…] 

9c Orgán SPO provádí základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny, 

9d Orgán SPO vypracovává individuální plán ochrany dítěte. 

 

[…] 

12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

12a Orgány SPO uplatňují systém zpracování, vedení, evidence a archivace 

dokumentace včetně elektronické dokumentace v informačním systému SPO. 

[…] 
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Příloha č. 2: Aktivity pracovníků sociálně-právní ochrany dětí - výčet 

 
Obecný výkon SPO 
 
1. Přijímání oznámení o ohrožených dětech 

1.a přijímání oznámení o dětech, které jsou předmětem SPO § 10, 4 

1.b přijímání záznamu o úrazu § 10, 5 

1.c přijímání oznámení o dítěti, jehož se chce matka vzdát po narození § 10a, 1 

1.d přijímání oznámení o převzetí dítěte do péče § 10a, 2 

1.e přijímání oznámení občanů o porušení rodičovské zodpovědnosti § 7 

1.f přijímání žádosti dítěte o pomoc při ochraně jeho práv § 8, 1 

1.g přijímání žádostí rodičů o pomoc při výkonu rodičovské zodpovědnosti § 9 
 
2. Provádění šetření týkajících se dítěte a jeho rodiny 

2.a provádění šetření v rodině § 52, 1 

2.b provádění šetření v místě bydliště dítěte § 52, 1 

2.c provádění šetření ve škole § 52,1 

2.d provádění šetření v zaměstnání dítěte § 52, 1 

2.e provádění šetření v jiném prostředí § 52, 1 
 
3. Zajišťování práv dětí (opatrovnictví, jednání, spolupráce) 

3.a realizace práva dítěte vyjádřit svůj názor, být slyšeno a obdržet informaci § 8 

3.b výkon funkce opatrovníka § 17, a) 

3.c výkon funkce poručníka a činění neodkladných úkonů v zájmu dítěte v době do 

ustanovení poručníka § 17,a), b) 

3.d jednání a spolupráce s rodiči § 53, 2 

3.e jednání a spolupráce s jinými osobami odpovědnými za výchovu § 53, 3 

3.f zajišťování součinnosti při výkonu rozhodnutí o výchově, účast při výkonu 

soudních rozhodnutí § 14, 4 až 8, čl. 6 a 7 IVR 

3.g sledování nepříznivých jevů, omezování jejich působení - § 10, 3 

3.h sledování dodržování výchovných opatření § 13, 2 

3.i poskytnutí neodkladné pomoci dítěte bez odpovídající péče, posuzování situace 

dítěte bez péče - § 15, 1, 2 

3.j účast na činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí a příprava podkladů 

pro jednání komise - § 38 

3.k držení pohotovostí v rámci systému vyrozumění a úkony dle Metodického 

pokynu MPSV ze dne 2.11. 1995 k postupu obecních úřadů 
 
4. Podávání návrhů a podnětů soudu 

4.a podávání návrhu soudu § 14, 1,2 

4.b podávání podnětů soudu § 14, 3 

4.c podávání návrhu na předběžné opatření § 16 

4.d účast na jednání soudu 

4.e podávání návrhu soudu na výkon rozhodnutí § 28 

4.f oznamování soudu, že trvá na opakování postupu dle čl. 7 (čl.14 IVR) 

4.g podávání podnětů k soudu dle § 178 OSŘ 

4.h sepisování návrhů a jiných podání k soudům § 11 

4.i podávání návrhu na určení otcovství k soudu § 73 OSŘ 
 
5. Správní rozhodování 

5.a rozhodování o výchovných opatřeních § 13, 1 

5.b ukládání povinnosti návštěvy odborného zařízení § 12, 1 
100 

5.c rozhodování o uložení pořádkové pokuty za nespolupráci § 53, 5 

5.d rozhodování o zamítnutí žádosti o nahlédnutí do spisu o dítěti § 55, 6 

5.e rozhodování o přestupcích a správních deliktech § 59, § 59a, § 59c, § 59d, § 

59e, § 59f, § 59h, § 59i, § 59j, § 59k 
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5.f rozhodování o vydání nebo odejmutí pověření ke zřizování a provozování 

výchovně-rekreačních táborů pro děti § 38, 1 

5.g realizace správní exekuce podle § 103 a násl. SŘ 
 
6. Poradenství a odborná pomoc 

6.a pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů § 11, 1a 

6.b poskytování/zprostředkování poradenství rodičům § 11, 1b 

6.c pořádání přednášek a kurzů § 11, 1c 

6.d poskytování pomoci při vymáhání výživného pro dítě § 11, 1e 

6.e odborná pomoc dítěti či rodiči při výkonu rozhodnutí § 14, 7 a čl. 6 IVR) 
 
7. Vedení a správa spisové dokumentace 

7.a vedení spisové dokumentace o dětech vhodných do NRP § 21, 4 

7.b vedení spisové dokumentace o žadatelích o NRP § 21, 5 

7.c vedení spisové dokumentace o dětech § 55, 1-4 

7.d zajištění nahlížení do spisové dokumentace - § 55, 5 

7.e pořizování kopií spisové dokumentace § 55, 5 

7.f vedení rejstříků dle Instrukce č. 21-12242/2000 k vedení spisové dokumentace 
 
8. Poskytování zpráv a sdílení informací 

8.a sdílení informací z evidence a spis. dokumentace § 51,1 

8.b poskytování zpráv soudu na vyžádání (vých. opatření) § 51, 4a 

8.c poskytování zpráv st. zastupitelství na vyžádání § 51, 4b 

8.d poskytování statistických informací a spisové dokumentace KÚ a MPSV § 51, 

4c 

8.e poskytování informací pověřeným osobám § 51, 4d 

8.f poskytování informací na žádost oprávněným orgánům § 51, 5a 1-7 

8.g přijímání informací na základě výzvy od povinných orgánů § 53, 1 

8.h zajištění stanoviska pro účely vydání pověření k výkonu SPO § 49,3 

8.i zajištění lékařského posudku a písemné zprávy lékaře § 28, čl. 8 IVR 

8.j vydávání potvrzení pro účely nároku na výživné z/do ciziny § 35a 

8.k poskytování dožádaných informací Veřejnému ochránci práv § 51, 5e 
 
9. Spolupráce s jinými orgány a institucemi 

9.a upozorňování KÚ na děti ukončující školní docházku § 32, 2b 

9.b spolupráce s ÚP při zprostředkování zaměstnání pro děti ukončující ŠD § 32,2c 

9.c oznamování úřadu práce ve věci zákazu umělecké, kulturní, sportovní a 

reklamní činnosti dítěte § 51, 5d 

9.d podávání žádostí o zařazení dítěte do dispenzární péče (§ 31 odst. 1 písm. b) 

ZPZL) 
 
10. Výkon dožádání 

10.a převzetí zastupování dítěte na základě dožádání jiného OÚRP § 62, 1, 2, 5 

10.b provádění šetření na základě dožádání § 62, 3 
 
11. Vyřizování podání a stížností 

11.a vyřizování podání fyzických a právnických osob podle § 37 SŘ 

11.b přijímání a vyřizování podnětů k zahájení správního řízení z moci úřední § 42 

SŘ 

11.c poskytování předběžných informací § 139 SŘ 

11.d vyřizování stížností § 175 SŘ 
 
 
Specializovaný výkon SPO 
 

 

 Náhradní rodinná péče 
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12. Vyhledávání dětí a rodičů vhodných pro NRP 

12.a přijímání oznámení o dětech vhodných pro NRP § 21, 1, § 29, 6c, §5, 4 ZÚV 

12.b vyhledávání dětí vhodných pro osvojení/pěstounskou péči §19a, 1a, § 21, 1 

12.c vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli/pěstouny § 19a, 1b, § 

21, 1 

12.d činění opatření k ochraně dětí převzatých do péče cizí osoby § 16a, 1 

12.e přijímání žádostí o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče § 20, 1, § 

21, 2 
 
13. Zpracování dokumentace a rozhodování pro účely NRP 

13.a shromažďování podkladů a posuzování žádosti o zařazení do evidence 

žadatelů 

o NRP, rozhodování o zamítnutí žádosti § 21, 3 

13.b rozhodování o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů § 19,1a 

13.c rozhodování o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů § 19,1b 

13.d přijímání písemného souhlasu rodičů s osvojením dítěte § 19, 3 

13.e rozhodování o zastavení řízení o zařazení do evidence NRP § 21, 7 

13.f účast na činnosti poradních sborů § 38a, 38b 

13.g spolupráce s KÚ a MPSV na odborném posuzování žadatelů § 27, 4 

13.h zpracování stanoviska k žádosti o zprostředkování NRP § 21, 5i (§ 27a, 3d) 

13.i komunikace ve věci posouzení zdr. stavu žadatelů o NRP § 53, 4 
 
14. Provádění šetření, poradenství a doprovázení náhradních rodin 

14.a poradenství náhradním rodičům §11, 1d 

14.b pomoc osobě, která převzala dítě do péče §16a,2 

14.c sledování vývoje dětí svěřených do péče jiných fyzických osob §19, 5 

14.d návštěvy dětí v péči jiných fyzických osob §19, 5 

14.e doprovázení a asistence při seznámení žadatelů NRP s dítětem §24,3 (24a,4) 

14.f podávání žádostí o přezkoumání osoby, u níž má dítě pobývat, krajským 

úřadem § 30 odst. 3 

 

 
 Děti s výchovnými problémy 

 
15. Přijímání informací a podávání návrhů o dětech s výchovnými problémy 

15.a přijímání oznámení o zadržení/zatčení/vzetí do vazby mladistvého § 46 ZSM 

15.b přijímání oznámení o zahájení trestního stíhání § 60 ZSM 

15.c přijímání opisu rozsudku/usnesení § 67 ZSM 

15.d přijímání informace o dítěti zadrženém na útěku MKRIM 

15.e přijímání informací o dítěti páchajícím přestupky nebo TČ MKRIM 

15.f přijímání informací o dětech a mládeži, na nichž byl spáchán TČ MKRIM 

15.g podávání návrhu na změnu výchovného opatření § 81 ZSM 

15.h podávání návrhu na upuštění od výkonu ochranné výchovy §83 ZSM 

15.i podávání návrhu na propuštění z ochranné výchovy § 84 ZSM 

15.j podávání návrhu na podmíněné umístění mimo vých. zařízení § 85 ZSM 

15.k podávání návrhu na prodloužení ochranné výchovy § 86 ZSM 

15.l podávání návrhu na změnu ochranné výchovy v ústavní výchovu a naopak § 

87 

ZSM 

15.m podávání návrhu na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti § 92 ZSM 
 
16. Provádění šetření a práce s dětmi a mladistvými s výchovnými problémy 

16.a zjišťování poměrů mladistvého § 55 ZSM 

16.b řešení případů dětí pod vlivem alkoholu nebo OPL ve škole MPREV 

16.c působení proti opakovaným poruchám v chování dětí § 32,2a 

16.d usměrňování péče o děti dle programů péče o problémové skupiny dětí § 32, 

2d 
102 
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16.e pomoc dětem překonávat problémy vedoucí k negat. projevům chování § 32, 

2e 

16.f návštěvy dítěte ve vazbě/trestu odnětí svobody § 34, 3a 

16.g návštěvy dítěte, o něž pečuje odsouzená/obviněná žena § 34, 3b 

16.h zpracování zprávy o osobních, rodinných a soc. poměrech mladistvého § 56 

ZSM 
 
 
17. Výkon opatrovnictví a účast na jednáních ve věci TČ dětí a mládeže a 
páchaných na dětech a mládeži 

17.a výkon opatrovnictví v řízení proti mladistvému § 43 ZSM 

17.b účast na hlavním líčení v řízení proti mladistvému § 54 ZSM 

17.c úkony v rámci hlavního líčení proti mladistvému (návrhy, dotazy, závěrečná 

řeč) § 64 ZSM 

17.d účast na řízení o uložení opatření dítěti mladšímu 15 let § 91 ZSM 

17.e účast při výslechu svědka ml. 15 let a účast při zvláštních způsobech 

dokazování za účasti dítěte mladšího 15 let ( OSPOD v roli třetí osoby § 102 

odst. 1, § 104a až 104e TŘ) 

17.f předvolání osoby mladší 15 let k podání vysvětlení MKRIM 

17.g účast na podání vysvětlení osoby mladší 15 let MKRIM 

17.h podávání opravných prostředků v řízení proti mladistvému § 72 ZSM 

17.i účast na projednávání přestupků mladistvých § 33, 2 

17.j opatrovnictví nezl. dítěte jako poškozeného v trestním řízení § 45, 2 TŘ 
 
18. Spolupráce s dalšími orgány a institucemi při ochraně dětí s výchovnými 
problémy 

18.a spolupráce se školami a dalšími orgány při řešení případů užívání a distribuce 

návykových látek - MPREV 

18.b spolupráce s PČR a dalšími orgány při předcházení a odhalování TČ na 

problematice mládeže, včetně aktuálních kauz MKRIM 

18.c spolupráce s PČR při řešení dětí na útěku z domova a ústavu - MKRIM 

18.d spolupráce na řešení problematiky kriminality dětí a zajišťování souběžných 

výchovných opatření - MKRIM 

18.e spolupráce s PČR při výkonu SPO - MKRIM 

18.f účast na metodických poradách specialistů PČR na mládež – MKRIM 

18.g spolupráce na sdílení dat, monitoringu, komisích, detekci, aj. činnostech 

prevence kriminality mládeže - MKRIM 

18.h oznamování orgánu činnému v TŘ podezření na TČ na dítěti, násilí v rodině a 

neplnění vyživovací povinnosti k dítěti § 51, 5b 

18.i poskytování informací probační a mediační službě § 51, 5c 

18.j spolupráce s orgány činnými v TŘ na posílení výchovného působení § 40 ZSM 

18.k vydávání stanoviska k přípravě na povolání mladistvého ve věznici, k péči 

matky o dítě ve věznici, k prodloužení doby návštěvy odsouzené ženě u dítěte § 

34, 2a,b,c 

18.l oznamování trestného činu týrání svěřené osoby dle § 168 TZ 

 

 
 Ústavní péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 
19. Práce s dětmi v ústavní péči a s jejich rodinami 

19.a organizace a asistence u předání dítěte rodiči do ústavní péče § 28 

19.b pomoc rodičům po umístění dítěte do ústavní výchovy § 12, 2 

19.c pomoc uspořádat rodinné poměry § 12, 2 

19.d řešení životní a sociální situace, včetně hmotné § 12, 2 

19.e pomoc při spolupráci s orgány soc.zabezp., úřady práce atp. § 12, 2 

19.f zprostředkování pomoci poradenského zařízení § 12, 2 

19.g pomoc dítěti ve spolupráci s ústavním zařízením při zajištění bydlení a práce 

§ 
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33 ZÚV 

19.h vyzvedávání dětí na útěku § 6 ZÚV 
103 

 
20. Spolupráce s ústavem, sdílení informací 

20.a dožadování informací od ústavu § 24, 1h ZÚV 

20.b přijímání informací o nadcházejícím propuštění dítěte §24, 1j ZÚV, § 29, 6f 

20.c přijímání informací o útěku dítěte z ústavu § 29, 6g 

20.d přijímání oznámení DÚ o přijetí, umístění nebo přemístění dítěte § 5 odst. 10 

ZÚV 

20.e shromažďování dokumentů a zpracování osobních listů pro potřeby 

diagnostického ústavu § 5 odst. 5 ZÚV 

20.f oznamování zřizovateli zařízení/soudu porušení povinností zařízením § 29,4 

20.g projednávání ukončení ústavní výchovy § 24, 1f ZÚV 

20.h projednávání prodloužení ústavní výchovy § 24, 1g ZÚV 

20.i projednávání umístění dítěte do DgÚ § 4 VZÚV 

20.j Vyjádření k umístění dítěte do zařízení v územním obvodu jiného DgÚ § 5 

odst. 

7 ZÚV 
 
21. Provádění šetření, vydávání stanovisek souvisejících s ústavní péčí 

21.a provádění šetření pro účely pobytu dítěte mimo ústav § 30, 1, 5 

21.b vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo ústav § 30, 1 

21.c sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy § 29, 1,2 

21.d sledování odstranění nedostatků zjištěných v zařízení § 29,5 

21.e korespondence/pohovory s dětmi v ústavní péči § 20, 1i,k ZÚV 

21.f provádění šetření ve školském zařízení § 52, 1 

21.g provádění šetření ve zdravotnickém zařízení § 52, 1 
 
22. Výkon SPO v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

22.a přijímání informace o dětech umístěných do ZDVOP § 10, 4, § 42, 9 

22.b návštěvy dítěte v ZDVOP § 42, 4a 

22.c povolování návštěv dítěte mimo ZDVOP § 42, 4b 

22.d podávání žádosti o umístění dítěte v ZDVOP § 42, 2b 

22.e vydávání vyjádření o důvodnosti umístění dítěte v ZDVOP § 42g, 1 

 

 
 Děti – cizinci 

 

23. Výkon SPO ve vztahu k cizině (včetně dětí dle § 2, odst.3 zákona o SPO) 

23.a přijímání informace o dítěti v cizině bez doprovodu § 36, 1a 

23.b zajištění převzetí dítěte povinnou osobou po návratu dítěte z ciziny, § 36, 2 

23.c převzetí dítěte navráceného z ciziny § 36, 3a 

23.d činění nezbytných opatření k ochraně dítěte dle § 2, odst.3, § 37, 2, 3 

23.e vyjádření ke správnímu řízení o zrušení platnosti rozhodnutí o správním 

vyhoštění § 122 ZPC 

23.f výkon opatrovnictví v souvislosti s ochranou práv a právem chráněných 

zájmů 

spojených s pobytem na území - § 89 ZOA (tzn. účast na azylových 

pohovorech, podávání žalob atd.) 

Zdroj: Barvíková, Svobodová, Šťastná, 2010 
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Příloha č. 3: Struktura rozhovoru s vedoucím pracovníkem SPOD 

 

1. Syndrom vyhoření 

a. Setkal/a jste se na vašem pracovišti s vyhořelým pracovníkem? 

b. Jak se tento syndrom u pracovníka projevoval? 

c. Jakým způsobem jste s tímto pracovníkem pracovala? Jaká byla vaše pomoc pracovníkovi? 

d. Máte pocit, že jste věděla, jak pracovníka podpořit, povzbudit, jak mu pomoci? 

 

2. Množství práce 

a. Kolik je na oddělení sociálních pracovníků a kurátorů? 

b. Kolik přibližně mají živých případů? (nové standardy- SP 80, K 40) 

c. Stěžují si vaši pracovníci nad nadměrné množství práce? 

d. Jakým způsobem nadměrné množství klientů na jednoho pracovníka ovlivňuje výkon jejich 

práce? 

e. Jaký je podle vás ideální počet pracovníků? 

f. Jaké existují z vašeho pohledu prostředky, jak dosáhnout snížení počtu klientů na jednoho 

pracovníka nebo omezení množství práce s jedním klientem, aby tím klient nebyl poškozen?  

 

3. Noví pracovníci 

a. Jaký způsobem se zaškolují noví pracovníci?  

b. Kdo zaškoluje nové pracovníky? Jaká je přibližná doba pro jejich zaškolení? 

 

4. Osobnostní rozvoj 

a. Má každý z pracovníků plán osobnostního rozvoje? 

 

ANO  

b. Kdo na sestavení tohoto plánu spolupracuje? 

c. Co zahrnuje plán osobnostního rozvoje? 

d. Mají pracovníci možnost dalšího vzdělávání? 

e. Jakým způsobem dochází ke kontrole naplňování plánu? 

 

NE 

f. Proč ne? 

g. Co brání tomu, aby pracovníci měli plán osobnostního rozvoje? 

h. Mají pracovníci o tento plán zájem?  

i. Víte, jaký přínos by vypracování osobnostních plánu mohlo mít pro pracovníky? 

j. Co můžete udělat pro to, aby pracovníci měly tyto plány vypracovány? 

 

4. Supervize 

a. Probíhá na pracovišti supervize? 

 

ANO 

b. Jak často supervize probíhá? 

c. Kdo má možnost se jí zúčastnit? 
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d. Jaký druh supervize je uskutečňován (externí odborník, balintovská skupina,…)? 

e. Vidíte pozitivní přinos supervize pro vaše pracoviště? 

 

NE 

f. Uvažujete o zavedení supervize? Proč ano, proč ne? 

g. Jaké jsou důvody, že na pracovišti neprobíhají supervize? 

h. Projevili pracovníci o supervizi zájem? 

i. Jaký přinos by supervize pro vaše pracoviště mohla mít? 

 

5. Řešení problémů 

a. Kam (na koho) se pracovníci mohou obrátit při řešení problému? 

b. Jakým způsobem se mhou pracovníci sdílet o potížích a problémech, na které při práci 

narážejí? 

c. Kde mohou pracovníci žádat o radu, pomoc? Poradenství? 

d. Máte pocit, že je poradenství pracovníkům dostatečné?  

e. Máte pocit, že pracovníci potřebují lepší, dostupnější, rozsáhlejší poradenství? 

f. Máte možnost uspokojit potřeby pracovníků v této oblasti? Jak? Proč ne? 

 

6. Atmosféra na pracovišti 

a. Jakými způsoby pomáháte k vytvoření dobrého pracovního kolektivu na pracovišti?    

b. Jaké jsou silné a slabé stránky vašeho pracovního týmu? 

c. Táhne váš tým za jeden provaz? Je mezi pracovníky rivalita? 

d. Tvoří váš tým jeden celek, nebo jsou pracovníci rozskupinkovaní? 

e. Stěžují si pracovníci na své kolegy? Jakým způsobem tyto situace řešíte? 

f. Co by mohlo pomoci ke zlepšení, stmelení vašeho týmu?  

 

7. Pracovní prostředí 

a. Jaký je počet pracovníků v jedné kanceláři? 

b. Mají pracovníci dostatečné soukromí pro práci s klienty? 

c. Jsou nějaké překážky komplikace technického rázu, které znepříjemňují či ztěžují vaší 

práci? 

d. Je něco, na co si pracovníci stěžují? 

 

8. Byrokracie 

a. Považujete dokumentaci jako něco, co ztěžuje práci či brání ve výkonu dobré práce? 

b. Ztěžují si vaši pracovníci nad nadměrnou byrokracii? 

c. Vidíte možnosti, jak pracovníkům od nadměrné byrokracie ulevit? 

 

9. Případové konference 

a. Děláte na vašem pracovišti případové konference? 

 

ANO 

b. V čem vidíte jejich přínos?  

c. Máte pocit, že usnadňují pracovnicím práci? Jakým způsobem? 

d. Vedou případové konference ke kvalitnější pomoci klientovi, popř. rychlejší pomoci? 
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NE 

e. Proč ne? 

f. Myslíte se, že by případové konference byly pro vaše pracoviště přínosné? V čem? 

g. Co vám brání v tom, aby se na vašem pracovišti případové konference uskutečňovaly? 

h. Co by bylo potřeba pro to, aby na vašem pracovišti případové konference probíhaly? 

10. Vedoucí pracovník 

a. Jak vidíte svou úlohu při vytváření dobrého pracovního prostředí na tomto pracovišti? 

b. Jakým způsobem komunikujete se svými pracovníky? Jak často? Čas s jednotlivými 

pracovníky? 

c. Jak sebe vnímáte ve vztahu ke svým pracovníkům? Jaký k nim máte vztah? 

d. Máte pocit, že máte dostatek prostředků k zajištění dobrého pracovního prostředí? 

(finančních, časových, osobnostních?) 

e. Kde hledáte pomoc (odbornou)? Jakým způsobem se (dál) vzděláváte v oblasti řízení 

oddělení, komunikačních dovedností, vedení týmu? 

f. Inspirace z jiných pracovišť OSPOD? 
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Věk: 

Vzdělání: 

Jak dlouho pracuji na oddělení:  

4. Osobní rozvoj 

Příloha č. 4: Struktura rozhovoru se sociálními pracovníky nebo kurátory SPOD 

Údaje o dotazovaném 

 

1. Syndrom vyhoření  sdokejbjqbrqirjvbire  fbo iiwjreveknvůo rjg qqirgo irgj oirgjq qoijrg 

qoirjg jgrei 

a. Pociťujete na sobě některé příznaky syndromu vyhoření? 

(Vyčerpání, odcizení a izolace, prázdnota a cynismus, netrpělivost a vznětlivost, „nikdo kromě 

mě nemůže dělat tuto práci“, nedůvěra, paranoia, ztráta cílevědomosti, psychosomatické 

jevy, deprese) 

 

b. Víte o někom na pracovišti, kdo trpí syndromem vyhoření? (V minulosti trpěl?) O kolik 

osob se asi jedná? 

 

c. Kde na pracovišti můžete hledat pomoc při příznacích syndromu vyhoření? 

 

d. Jakým způsobem vedoucí pracovník zajišťuje podporu v této oblasti? 

 

 

2. Množství práce ssdvdokejbjqbrqirjvbire  fbo iiwjreveknvůo rjg qqirgo irgj oirgjq qoijrg 

qoirjg jgrei 

a. Jaký vliv má veliký počet klientů na vaši práci?  

 

b. Jakými prostředky se vám daří zvládat nadměrný počet klientů a práce? 

 

c. Myslíte si, že vaše vedoucí pracovnice může zajistit menší počet klientů na jednoho 

pracovníka?  

Jakým způsobem? 

 

3. Noví pracovníci ssdvdokejbjqbrqirjvbire  fbo iiwjreveknvůo rjg qqirgo irgj oirgjq qoijrg 

qoirjg jgrei 

a. Máte pocit, že jste při přijetí na pracoviště byl/a dobře zaškolen/a? Dobře uveden/a na 

pracoviště? Pokud ne, v čem vidíte problém? 

 

b. Kdo vás zaškoloval a jak dlouhá byla zaškolovací doba?   

 

a. Máte vypracovaný plán osobnostního rozvoje? 
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ANO  

Kdo se na sestavení vašeho plánu podílel? 

 

Na jak dlouhé období je plán sestavován? 

 

Co vše váš plán osobního rozvoje zahrnuje? 

 

V čem vidíte přínos plánu osobního rozvoje a dalšího vzdělávání? 

 

Jak a kdy dochází ke kontrole vašeho plánu osobního rozvoje? 

 

NE 

Z jakého důvodu nemáte plán osobního rozvoje? 

 

Máte zájem o to, abyste tento plán měl/a? 

 

Jaké jsou podle vás přínosy osobního plánu? 

 

Mluvíte s vedoucí pracovnicí o této potřebě a jaký byl výsledek? 

 

 

5. Supervize 

ANO  

Je supervize povinná pro všechny pracovníky? Zúčastňujete se supervize? 

 

Jak často supervize probíhá? 

 

Kdo supervizi provádí? Jak probíhá? 

 

V čem vidíte pozitivní přinos supervize pro vás osobně? 

 

 

 

 

a. Probíhá na tomto pracovišti supervize? 
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6. Řešení problémů 

7. Atmosféra na pracovišti 

 

 

 

 

 

a. Kam (na koho) se obracíte v případě, že řešíte nějaký problém či konflikt? 

 

c. Na koho se obracíte v případě, že potřebujete odbornou radu či pomoc? 

 

d. Je na vašem oddělení (popř. mimo odd) dostupná odborné poradenství? Kdo je 

poskytuje?  

 

e. Jak byste hodnotil/a tuto pomoc či poradenství?  

(Dostatečné-nedostatečné; adekvátní-neadekvátní; uspokojující-neuspokojující; přiměřená-

nepřiměřená; okamžitá-zpožděná; odborná-neodborná; aktuální-neaktuální; vhodná-

nevhodná; dostupná-nedostupná) 

 

f. Myslíte si, že vedoucí pracovník vhodným a dostatečným způsobem reaguje na vaše 

potřeby v této oblasti? 

 

g. Co by se v této oblasti mohlo změnit? 

a. Panuje na vašem pracovišti dobrá atmosféra? Cítíte se v pracovním týmu dobře? 

 

b. Jaké jsou podle vás silné a slabé stránky vašeho kolektivu? 

 

c. Jakým způsobem řešíte konflikty s kolegy, pokud vyvstanou? 

 

d. Jak při řešení těchto konfliktů figuruje vedoucí pracovník? 

 

NE 

Probíhala zde supervize někdy v minulosti? 

3. Ano, minulý rok, Sirius 

Z jakého důvodu supervize v současné době neprobíhají? 

3. Finance 

Měl/a byste zájem o to, aby na tomto pracovišti supervize probíhala? 

3. Ano, i se stejným člověkem 

Vyjádřil/a jste svůj zájem vedoucímu pracovníku? Jaký byl výsledek? 

 

V čem si myslíte, že by supervize mohla být pro vás přínosná? 
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8. Pracovní prostředí 

9. Dokumentace 

10. Případové konference 

11. Vedoucí pracovník 

e. Co by mohlo přispět ke lepšímu stmelení vašeho týmu?  

 

f. Jakou úlohu hraje při vytváření dobrého kolektivu váš vedoucí? 

 

a. Kolik pracovníků je ve vaší kanceláři? 

 

b. Myslíte si, že máte dostatek prostoru pro svou práci? Máte dostatek soukromí pro práci 

s klienty? 

 

c. Co ve vašem pracovním prostředí narušuje výkon vaší práce (z hlediska technického)? 

 

d. Mluvil/a jste o tom se svým vedoucím pracovníkem? Jaký byl výsledek? 

 

e. Působí vedoucí pracovník v dostatečné míře ke zlepšování vašeho pracovního prostředí?  

 

a. Považujete dokumentaci jako něco, co ztěžuje vaší práci či brání ve výkonu dobré práce? 

 

b. Máte pocit, že některé byrokratické a dokumentační povinnosti nejsou nezbytné? 

 

c. Pokud ano, jaké a odkud vychází? 

 

a. Probíhají na vašem pracovišti případové konference? 

 

 

a. Jakou vidíte úlohu vedoucího pracovníka na tomto pracovišti? 

 

b. Máte pocit, že s vámi vedoucí pracovník komunikuje v dostatečné míře? Uveďte, proč 

tento pocit máte. 

 

c. Jaký k vám má vedoucí pracovník vztah (popř. k dalším pracovníkům)? 

 

d. Máte pocit, že se dostatečně stará o vaše pracovní prostředí, pracovní podmínky, a že 

v dostatečné míře projevuje zájem o své podřízené? 
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e. Myslíte si, že je váš vedoucí pracovník odborníkem na svém místě? 

 

 


