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ABSTRAKT

Abstrakt

Předmětem práce je analýza spokojenosti účastníků s programem volnočasových aktivit pro 

osoby s mentálním postižením s názvem  ZKUSME TO. Analýza spokojenosti patří mezi 

přístupy orientované na příjemce služeb.  Vychází  z předpokladu,  že uživatelé  služeb by 

měli být zapojeni do jejich přímého hodnocení. Představují totiž důležitý zdroj informací 

o kvalitě  poskytovaných  služeb.  Z tohoto  předpokladu  vycházela  i autorka  práce,  která 

položila základní výzkumnou otázku, jenž zní: „Jaká je spokojenost účastníků programu 

volnočasových aktivit s jeho obsahem, nebo-li převažují pozitiva nad negativy a stojí za to 

v programu  pokračovat?“  Z uvedeného  poznávacího  cíle  vychází  dva  cíle,  které  bude 

možno aplikovat do praxe; 1. popsat spokojenost účastníků s programem a stanovit kritéria 

spokojenosti, 2. výsledky porovnat s dosavadní realizací programu a s jeho implementací 

v praxi.
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ÚVOD

Předmětem  této  práce  je  zhodnocení  druhého  ročníku  sociálního  programu 

ZKUSME TO. Tento program, jenž lze považovat za komunitní,  je určen dětem, mládeži 

a dospělým s mentálním postižením,  kteří  jsou vlivem prostředí  a v důsledku omezených 

sociálních kontaktů vystaveni sociálnímu vyloučení ze společnosti. Jeho hlavním cílem je 

umožnit  těmto  lidem věnovat  se koníčkům a jiným volnočasovým aktivitám směřujícím 

k zachování plnohodnotného způsobu života.

Realizátorem programu ZKUSME TO je od roku 2005 nestátní nezisková organizace 

Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko v Plzni  (Diakonie ČCE – středisko 

v Plzni)  ve spolupráci  s nestátní  neziskovou  organizací  Sdružení  pro  pomoc  mentálně 

postiženým Okresní výbor v Plzni (Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Plzeň). Pilotní 

vyzkoušení  a ověření  projektu  bylo  možno  realizovat  díky  zapojení  autorky  práce 

do osmnáctiměsíčního mezinárodního projektu nazvaného „Profesionální podpora mladých 

žen  pracujících  se znevýhodněnými  skupinami  obyvatel − Young  Women  Leadership 

Institute“ pořádaného nestátní neziskovou organizací Partners For Democratic Change Česká 

republika, zahájeného v březnu roku 2003. V průběhu této doby zpracovala autorka návrh 

projektu,  oslovila  rodiny  osob  s mentálním  postižením,  zapojila  je  do vlastní  realizace 

programu a oslovila Katedru pedagogiky na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity 

v Plzni.  Druhý  ročník  programu  ZKUSME TO,  kterého  se diplomová  práce  dotýká, 

znamenal pro program přechodové období. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Plzeň 

přestalo  být  postupně  výlučným  realizátorem  projektu  a stalo  se partnerem  Diakonie 

ČCE – středisko  v Plzni,  která  ZKUSME TO od té  doby  začlenila  mezi  své  regulérní 

programy. Kapacita programu se zvýšila a nabízené služby začalo využívat ročně až 30 osob 

s mentálním postižením.

Nedílnou  součástí  tvorby  a následné  implementace kvalitního  programu  v oblasti 

sociálních  služeb  je  programová  evaluace,  která  by  měla,  dle  přístupů  orientovaných 

na klienty,  zohledňovat  pokud  možno  i zpětnou  vazbu  od příjemců  služby,  resp.  všech 

zúčastněných.  A právě  analýza  spokojenosti  účastníků  s výše  uvedeným  programem  je 

předmětem  předkládané  práce.  Na základě  zjištěných  výsledků  chce  autorka  předložit 

materiál  využitelný  jak  pro  srovnání  s předešlým  ročníkem,  tak  i jako  doporučení  pro 

ročníky budoucí. Získané informace mohou být užitečné i pro zadavatele sociálních služeb, 

tedy  veřejné  subjekty  na různé  rozhodovací  úrovni  (místní,  regionální  i státní)  či  různé 

nestátní  neziskové subjekty  (nadace  a nadační  fondy),  rozhodující  o případném přidělení 

finančních prostředků pro realizaci programu.

V úvodní  kapitole  je  nejprve formulován problém a s ním spojený cíl  práce.  Další 

kapitola se věnuje vymezení základních pojmů. Vzhledem k tomu, že se jedná o program, 



do kterého jsou v důsledku postižení zúčastněných osob zaangažovány v naprosté většině 

i jejich  rodiny,  je  zde  analyzována  nejen  spokojenost  osob  s mentálním  postižením 

(1. skupina), ale i spokojenost zástupců rodin (2. skupina). Důležitá je i znalost toho, jak jsou 

s programem  spokojeni  asistenti – studenti  (3. skupina).  Vzhledem  k předpokladu, 

že spokojenost  účastníků  s programem  je  jevem  multidimenzionálním,  je  pozornost 

věnována  také  vybraným  programovým  dimenzím.  Stručně  je  představen  hodnocený 

program, jeho cíle, cílová skupina a ostatní zúčastnění.

V empirické části práce je pozornost věnována nejprve hodnocení spokojenosti jako 

výzkumné  strategii  a zdrojům  zkreslení,  která  se mohou  při  analýze  objevit.  Dále  je 

představena metoda, technika sběru dat a výzkumný soubor. Kapitola nazvaná „Výsledky 

analýzy  spokojenosti“  interpretuje  empirická  zjištění,  která  jsou  následovně  srovnávána 

v kapitole nazvané  „Diskuze“  s autorčinými  teoretickými  předpoklady.  Použit  je 

i tzv. satisfakční  model ke shrnutí  všech  kritérií  podmiňujících  spokojenost,  případně 

nespokojenost, z pohledu účastníků programu. Práci uzavírá několik doporučení pro praxi.



1 FORMULACE PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE

První  kapitola  představuje  zkoumaný  problém,  definuje  účel  hodnotící  studie 

a základních cílů práce. Lze rozlišit tři typy cílů: 1. cíl symbolický, 2. cíl aplikační a 3. cíl 

poznávací, který je považován za základní výzkumnou otázku práce.

Symbolický  cíl  práce je  spatřován  v upozornění  na nový  komunitní  program 

volnočasových aktivit  určený  pro  osoby  s mentálním postižením s názvem  ZKUSME TO, 

který  realizuje  nestátní  nezisková  organizace Diakonie  ČCE − středisko  v Plzni 

ve spolupráci  s organizací  Sdružení  pro  pomoc  mentálně  postiženým Plzeň  a sociálními 

partnery Vysokou školou v Plzni, o.p.s. a Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni.

Lidé s mentálním postižením představují mezi handicapovanými specifickou cílovou 

skupinu.  Jsou jednou z nejpočetnějších skupin mezi  všemi zdravotně postiženými.  Jejich 

společenská situace je i přes mnohé změny, které byly v této oblasti  dosud uskutečněny, 

nejasná a nejistá. Stále ještě existují lidé domnívající se, že by tito lidé měli být „odklizeni“ 

do specializovaných  zařízení,  aby  nebyli  ostatním,  kteří  jsou  „zdraví“  a „normální“, 

na očích.  V těchto  přístupech  se projevuje  nejenom  nedostatečné  pochopení  potřeb 

postižených  osob,  ale  zejména  strach  z neznámého  a jiného.  V důsledku  toho  jsou  lidé 

s mentálním postižením ve velké míře izolováni od ostatní populace. I ti, kteří žijí obklopeni 

svými  rodinami,  se často  potýkají  s problémem  izolace,  jednostrannosti  a monotónnosti 

svých životů. Chybí jim přátelé a blízcí,  kteří  by je doprovázeli  a pomáhali  jim věnovat 

se koníčkům a zájmům, jenž jsou pro lidi bez postižení samozřejmé.

Při řešení sociální izolace osob s mentálním postižením může významným způsobem 

pomoci právě zmiňovaný program volnočasových aktivit určený specificky pro tuto cílovou 

skupinu. Do jeho realizace mohou a v naprosté většině dokonce musí být zapojeny i osoby 

bez postižení. Velmi vhodnými se pro místa programových pracovníků – asistentů zdají být 

dobrovolníci nebo studenti. Osoby s mentálním postižením jsou díky pomoci svých asistentů 

vytrženy ze sociální  izolace a prostřednictvím aktivit,  které spolu uskutečňují  (procházka 

do přírody,  návštěva  divadla,  sportování  aj.),  jsou  nenásilným  způsobem  začleňovány 

do života  místní  komunity.  Rozšiřuje  se jim  obzor  a zároveň  mají  možnost  potkat  lidi 

z jiného okruhu než je jejich bezprostřední rodina. Program také velmi významně ovlivňuje 

život mladých lidí, kteří v něm pracují jako asistenti. Mnozí z nich, přestože studují obory 

s pedagogickým  či  sociálně-zdravotním  zaměřením  a po teoretické  stránce 

se s problematikou  zdravotního  postižení  již  setkali,  mají  teprve  zde  příležitost  poznat 

postižené  lidi  v reálném  životě  a vyzkoušet  si  tzv.  přímou  práci  s nimi.  Program 

ZKUSME TO jim tuto šanci dává, a jak je z dosavadních zkušeností patrné, významným 

způsobem ovlivňuje jejich vnímání této cílové skupiny. Po své roční zkušenosti v programu 
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se většina studentů stává k občanům s mentálním postižením citlivější a nebere je již jako 

„subjekty“ hodné soucitu.

Programy, do jejichž realizace jsou zapojováni dobrovolníci a studenti vysokých škol, 

nejsou v naší společnosti pro danou cílovou skupinu prozatím příliš rozšířeny. Jsou spíše 

něčím novým, a ne příliš známým. I to je důvod proto, aby se s jejich možnostmi a výhodami 

seznamovala nejen široká veřejnost, ale i státní a veřejné instituce, v jejichž kompetenci je 

rozhodování  o případné  podpoře  těchto  programů.  Mohou  k tomu  významně  přispívat 

i programy úspěšně ověřené v praxi. Lze předpokládat, že jejich nabídka podpoří argumenty 

pro další rozvoj v této oblasti.

V následujícím  pojednání  jde  především  o to,  zachytit  průběh  realizace  druhého 

ročníku programu,  včetně překážek,  které  se při  tom mohou vyskytnout.  Práce  by měla 

obsahovat informace podstatné pro rozhodnutí, zda se jedná o vhodný, efektivně fungující 

program  naplňující  očekávání  a splňující  cíle  všech  zúčastněných  (osob  s mentálním 

postižením,  jejich  rodin  i asistentů).  Poznatky  by  měly  posloužit  jeho  realizátorovi 

(Diakonii ČCE – středisku  v Plzni)  a spolupracujícím  organizacím  při  jejich  dalším 

rozhodování o fungování programu.

Mezi cíle práce, které bude možno aplikovat do praxe, lze zařadit následující:

1. popsat spokojenost účastníků (všech skupin zapojených do programu) s programem 

a stanovit její kritéria;

2.  výsledky  porovnat  s dosavadní  realizací  programu  a jeho  implementací  v praxi. 

Na základě  tohoto  srovnání  vyhodnotit  případná  problematická  místa  a zformulovat 

doporučení pro další ročníky programu.

Základní výzkumný poznávací cíl práce lze na základě výše zmíněného formulovat 

následovně:

„Jaká je spokojenost účastníků programu volnočasových aktivit s jeho obsahem, nebo-

li převažují pozitiva nad negativy a stojí za to v programu pokračovat?“

Jakožto  osoba,  která  program začala  realizovat  a od jeho  počátku  v roce  2003  ho 

koordinuje, bude mít autorka práce k těmto hodnocením přístup. Kromě zprostředkovaných 

informací bude moci ve své výzkumné studii využít i poznatky z vlastního pozorování.
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2 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Druhá kapitola definuje základní pojmy používané v práci.  Ostatní odborné pojmy, 

instituce a významná jména dané oblasti vyskytující se v textu jsou vymezeny v závěru práce 

Slovníček pojmů a jmen.

2.1 EVALUACE PROGRAMU, EVALUAČNÍ ANALÝZA

Pojem evaluace je odborníky definován například jako odborné hodnocení programu 

za použití  vědeckých  metod  poznávání  a výzkumu,  které  odpovídá  na praktické  otázky 

položené tvůrci, aktéry nebo klienty programu (1).

Pojem evaluační analýza programu je v literatuře chápána jako odborná výzkumná 

práce,  neboť  jako  specifická  vědecká  disciplína  vychází  ze systematických  teoretických 

výsledků  a opírá  se o konkrétní  poznatky  vědecké  povahy,  zejména  pak  dvou  oborů; 

managementu jako aplikované vědě o ekonomickém řízení a „policy science“ jakožto vědě 

zabývající  se politickým procesem (1).  Slovník  sociální  práce  vymezuje  pojem  evaluace 

programu jako typ hodnotícího výzkumu, jehož cílem je zjištění, jaký efekt program má. 

V praxi sociální práce je evaluace programu sociální povahy její významnou, avšak doposud 

často opomíjenou součástí (2).

Evaluaci je možno rozlišit na dva typy podle toho, o jaká zjištění usiluje. Formativní 

evaluace se užívá k modifikaci nově zaváděných programů, jejím úkolem je posoudit, jak 

může  být  stávající  program  vylepšen.  Hovoří  se o tom,  že tento  typ  evaluace pomáhá 

autorům programu  navrhnout,  implementovat  a zlepšit  program tak,  aby  lépe  fungoval. 

Procesuální – sumativní  evaluace je  monitoringem zavedených programů a jejich kvality. 

Hodnotí se to, zda-li je program efektivní a zda se v něm má i nadále pokračovat (3).

Evaluační analýza druhého ročníku programu  ZKUSME TO je zaměřena na zjištění 

spokojenosti  osob,  které  se programu účastnily.  Zohledňuje  při  tom různé  úhly pohledu 

podle toho, jakým způsobem nebo lépe řečeno v jaké roli tyto osoby vystupovaly. To odráží 

i různá pojetí kvality služby, resp. kvality programu. Jinak hodnotí kvalitu programu osoba, 

která  vystupuje  v roli  programového  pracovníka  a které  program do určité  míry  přináší 

vnitřní uspokojení. Jinak kvalitu programu hodnotí osoba, která se ho účastní jako uživatel 

a pro kterou je důležitá jeho zajímavost a smysluplnost. Další neméně důležitou skupinou 

jsou  rodinní  příslušníci  osob  přímo  zapojených  do programu  (v našem případě  se jedná 

o rodiny  osob  s různým stupněm mentálního  postižení),  kteří  mohou organizaci  pomoci 

posoudit,  do jaké míry je uživatel  služby spokojen.  Lze konstatovat,  že sledování kvality 

služeb, resp. realizovaných programů, je proces dlouhodobý, v podstatě stále se opakující. 

V praxi se čím dál více stává měřitelným indikátorem také pro zadavatele služeb, respektive 

10



programů. Zadavateli služeb rozumíme subjekty, které služby či programy nakupují. Mohou 

jimi být obce či kraje. Jejich prvořadým zájmem je, aby prostředky, které na služby vynaloží, 

byly využity efektivně, a proto je zřejmé, že evaluační analýza sociálních služeb, respektive 

sociálních programů, je i pro ně velmi důležitá (4, 5).

2.2 EVALUÁTOR
Výzkumník  neboli  evaluátor  pověřený  vedením  evaluace určitého  programu  či 

organizace  je  jakýmsi  konzultantem.  Někteří  autoři  rozlišují  mezi  externím  a interním 

evaluátorem. Externí evaluátor je ten, kdo provádí evaluaci v organizaci, avšak nezastává 

v ní  žádnou dlouhodobou pozici.  Oproti  tomu interní evaluátor je pracovník zaměstnaný 

v organizaci na plný úvazek, řídící se nařízeními ze strany jejího managementu. To, co oba 

dva typy evaluátorů odlišuje, je diametrálně odlišný vztah k organizaci.  Vždy však platí, 

že evaluátor může více či méně spolupracovat s ostatními aktéry programu, snaží se o co 

nejvyšší  míru využití  svých zjištění  a jako  významný aktér  programu ho také  ovlivňuje 

a spoluutváří (6, 7).

2.3 MENTÁLNÍ RETARDACE

V současné  době  je  k dispozici  mnoho  definic  mentální  retardace,  neexistuje  však 

žádná, která by vyhovovala všem aspektům a faktorům determinujícím mentální retardaci. 

Jelikož  se uváděný  sociální  program  promítá  do moderního  aktivního  způsobu  podpory 

respektujícího zájmy klienta, jeho potenciální možnosti a seberealizaci, lze jako příklad uvést 

definici  mentální  retardace  podle  Americké  asociace  pro  mentální  retardaci  (American 

Association  on  Mental  Retardation,  AAMR),  která  tyto  principy  zohledňuje:  „Mentální 

retardace  je  postižení  charakterizované  výraznými  omezeními  v intelektových  funkcích 

a také  v adaptačním  chování  projevující  se v pojmových,  sociálních  a praktických 

adaptačních dovednostech“ (8, 9).

Americká  asociace  pro  mentální  retardaci  dále  uvádí  pět  faktorů,  které  uvedenou 

definici mentální retardace podmiňují (8, 9):

1. Snížení funkčnosti je u člověka s mentálním postižením nutno posuzovat na základě 

toho,  zda-li  má  takový  člověk  možnost  žít  v prostředí  typickém  pro  daný  věk 

a kulturu.

2. Definice  bere  v potaz  rozdíly  jednotlivců,  kteří  danou  definici  naplňují.  Jedná 

se například o individuální odlišnosti v komunikaci, chování atp.

3. Každý člověk, bez ohledu na typ svého postižení, příp. nemoc, má své slabé, ale 

i silné stránky.
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4. Způsob poskytované podpory se odráží i ve snížení funkčnosti.

5. Vhodný  způsob  podpory  jedince  s mentálním  postižením  založený  na podpoře 

v nezávislém způsobu života, na možnosti uskutečňovat volby a na snaze zachovat 

v co možná nejvyšší míře jedincovu autonomii zvyšuje i kvalitu jeho života.

Služby pro lidi  s mentálním postižením a péče o ně se v průběhu posledních sta let 

několikanásobně zlepšily. Jejich rozvoj se přímo odráží ve změně postoje společnosti k této 

skupině  osob.  Cesta  ke zlepšení  v této  oblasti  spočívá  v neustálém hledání  způsobů,  jak 

začlenit člověka s mentálním postižením i jeho rodinu do společnosti. Problém má navíc dvě 

vzájemně  neoddělitelné  stránky:  jak  nejlépe  připravit  osoby  s mentálním  postižením 

na samostatný a nezávislý život a jak připravit společnost k jejich přijetí. Lze konstatovat, 

že sociální  program  ZKUSME TO bere v úvahu obojí.  Obě tyto vize se prolínají  do jeho 

cílů. První z nich je obsažena v hlavním cíli programu, druhá se objevuje v jednom z cílů 

dílčích (9, 11).

2.4 PROJEKT, PROGRAM

Pojem projekt slovník  sociální  práce  charakterizuje  jako  formalizovaný  záměr 

k rozvoji  společenského  jevu  či  instituce  s propracovaným  návrhem  vstupů  a výstupů. 

Termínem  program se v pomáhajících  procesích  podle  uvedeného  zdroje  označuje 

organizovaná činnost, jejímž cílem je řešení nějakého problému. Kvalitní program musí mít 

jasný záměr založený na teoretickém modelu problému, dostatečně kvalifikovaný personál 

a zajištěné financování. Měl by mít na účastníky hodnotitelný vliv (2, 7).

Prvotní  myšlenky  o iniciování  aktivit  směřujících  k podpoře  lidí  s mentálním 

postižením nabývaly formy projektu, neboť veškerá iniciativa přicházela „zdola“ (od autorky 

této práce a zároveň iniciátorky celého projektu a především od svépomocné skupiny rodičů 

a jejich přátel). V té době nebylo jasné, kdo by aktivity po proběhnutí projektu realizoval 

a zda by o ně vůbec byl z řad cílové skupiny zájem. Současný oficiální název akce zaměřené 

na pomoc lidem s mentálním postižením však zní „Program volnočasových aktivit pro osoby 

s mentálním postiženým  ZKUSME TO“.  Důvodů  pro  to  je  několik  a do hloubky  budou 

čtenářům odhaleny v dalších kapitolách. Pro tuto chvíli lze konstatovat, že z projektu se stal 

program rozdělený na jednotlivé ročníky, které jsou realizovány v souladu s akademickými 

roky.

2.5 SPOKOJENOST ÚČASTNÍKŮ S PROGRAMEM

Pojem  spokojenost není  jednoduché  teoreticky  definovat.  V teorii,  podobně  jako 

v běžném životě, je možné spokojenost vnímat jako kontinuální prožitkovou dimenzi, kterou 

12



lze postihnout škálou s póly spokojenost – nespokojenost. S narůstající spokojeností přitom 

úměrně  klesá  nespokojenost  a naopak.  Lze  o ní  však  uvažovat  i jako  o dvou  na sobě 

nezávislých  veličinách,  které  jsou  ovlivňovány  různými  faktory  a kde  růst  jedné  nutně 

nemusí  být  provázen  poklesem  ani  nárůstem  druhé.  Člověk  tak  v určité  situaci  může 

současně vnímat spokojenost i nespokojenost. Autoři, např. Paulík, hovoří v této souvislosti 

o kontinuálním  a diskontinuálním  pohledu  na spokojenost.  Spokojenost,  kterou  lze  tedy 

vyjádřit  prostřednictvím  lineární  škály  či  dvou  nezávislých  veličin,  lze  definovat  jako 

subjektivní hodnocení, jehož předmětem mohou být např. lidé, skutky, věci (10).

Cílem  práce  je  popsat  spokojenost  účastníků  s programem.  Spokojenost 

klienta / účastníka může být vymezena i jako subjektivní ukazatel kvality péče. Autoři též 

zdůrazňují, že hodnotitelé služeb či programů by spokojenost klientů měli znát, ale neměli 

by ji  považovat  za parametr  největšího významu (2).  Tato práce vychází  z předpokladu, 

že spokojenost účastníků s programem je jev multidimenzionální, což znamená, že účastníci 

mohou být například spokojeni s aktivitami, kterých se díky programu mohou účastnit, ale 

zároveň nespokojeni s dobou jeho trvání.

2.6 ÚČASTNÍCI PROGRAMU

Účastníci programu, resp. jeho aktéři, jsou pro účely analýzy spokojenosti rozděleni 

na tři  skupiny.  První  skupinu  tvoří  osoby  s mentálním  postižením,  druhou  skupinu 

reprezentují rodiny osob s mentálním postižením a do třetí skupiny jsou zařazeni programoví 

pracovníci.  Identifikaci  jednotlivých  skupin  účastníků  je  věnována  pozornost  ve čtvrté 

kapitole nazvané „Metody výzkumu“ v podkapitole 4.4 „Výzkumný soubor“.
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3 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ZKUSME TO

Ve třetí  kapitole  jsou  nastíněny  souvislosti  vzniku  a vývoje  programu,  dále  je 

pozornost věnována detailnímu popisu programu, způsobu jeho organizace, personálnímu 

zajištění,  průběhu  jednotlivých  ročníků  programu,  vymezením  poslání  a cílů  programu 

a v neposlední řadě i vymezení cílové skupiny programu.

3.1 VZNIK A VÝVOJ PROGRAMU
Základní myšlenka původního projektu byla přejata od americké nestátní neziskové 

organizace s mezinárodní  působností  s názvem „Best  Buddies“ (Nejlepší  kamarádi),  jejíž 

činnost  byla  pro  autorku  práce,  jakožto  iniciátorku projektu,  velmi  inspirující  a s jejímž 

souhlasem byl projekt v Plzni zaveden.

3.1.1 Zrod myšlenky, inspirace ze zahraničí
Autorka  práce  a zároveň  iniciátorka  projektu  ZKUSME TO absolvovala  v letech 

2002–2003  zahraniční  odbornou  stáž  v nestátní  neziskové  organizaci  Work  Inc. Jedná 

se o agenturu poskytující  osobní  sociální  služby dospělým lidem s mentálním postižením 

a s psychiatrickým  onemocněním  v Bostonu,  ve státě  Massachusetts  v USA.  Autorka 

působila  v programu  chráněného  bydlení,  který  byl  určen  pro  pět  klientů  s mentálním 

postižením. Tam se také měla možnost seznámit s činností organizace „Best Buddies“ (13).

V programu chráněného bydlení usilují lidé s mentálním postižením, s podporou svých 

klíčových pracovníků (Case Managers), o nezávislý život, pro jehož dosažení je nezbytnou 

podmínkou vytváření vztahů s druhými lidmi. Pro lidi s postižením to znamená vytvářet v co 

možná  největší  míře  vztahy  s lidmi  bez  postižení.  I přesto,  že je  klientům  asistence 

poskytována v domácích podmínkách a jejich životy jsou oproti  lidem žijícím v ústavech 

mnohem pestřejší, možnost v navazování sociálních kontaktů s populací nepostižených jim 

chybí.  Tohoto problému si  všiml  a rozhodl  se jej  řešit  Anthony Kennedy Shriver,  který 

v roce 1989 založil ve státě Massachusetts v USA neziskovou organizaci s názvem „Best 

Buddies“.  Veškerou  pomoc  směřoval  k lidem  s mentálním  postižením.  Pokračoval  tak 

v rodinné tradici, neboť jeho strýcem byl bývalý prezident John Fitzgerald Kennedy a jeho 

matkou je Kennedyova sestra Eunice Kennedy Shriver – zakladatelka známých her „Special 

Olympics“. Rodinu Kennedyů spojovala péče o mentálně postiženou Rosemary Kennedy, 

sestru Johna Fitzgeralda Kennedyho a Eunice Kennedy Shriver (12, 13).

„Best Buddies“ se zrodila v době, kdy se zakladatel Anthony Kennedy Shriver setkal 

s nespravedlností v nedostatku příležitostí pro setkávání lidí s mentálním postižením a lidí 

bez  postižení.  Uvědomil  si  též  důležitost  přátelství  a jeho  pozitivní  vliv  na rozvoj 
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sebevědomí a postavení každého člověka ve společnosti. Anthony si již jako student všímal 

toho, že jeho kolegové, studenti, nasazují značnou část energie pro pozitivní transformaci 

života  ve svých komunitách.  Tyto ústřední  myšlenky spojil  Shriver  dohromady a založil 

neziskovou  organizaci  „Best  Buddies".  Za svoji  neocenitelnou  práci  získal  v roce  1999 

Jeffersonovo ocenění za nejlepšího poskytovatele veřejných služeb mladšího třiceti pěti let 

a v roce 1998 cenu Sociální aktivista roku (12, 13).

Organizace „Best  Buddies“ zprostředkovává svými programy přátelství  mezi  lidmi 

s postižením a bez postižení, kromě toho zajišťuje také služby podporovaného zaměstnávání. 

Od doby svého založení v roce 1989 se organizace rozrostla z původně jediné univerzitní 

základny  na mezinárodní  organizaci  s 50 000  členy  na 900 středních  a vysokých  školách 

ve 36 státech  USA,  dále  pak  v Kanadě,  na Kubě,  v Egyptě,  Řecku,  Irsku,  na Filipínách, 

v Saudské Arábii a ve Švédsku. Další programy vznikají také v Brazílii, Guatemale, Mexiku 

a Turecku. V současnosti tato organizace nabízí šest programů: Best Buddies Middle School 

a Best Buddies High Schools (na středních školách), Best Buddies Colleges (na vysokých 

školách),  Best  Buddies  Citizens  (zaměřeno  na širokou  veřejnost)  a Best  Buddies  Jobs 

(program podporovaného zaměstnávání).  Kromě tradičních univerzitních dobrovolnických 

programů pomáhá „Best Buddies“ lidem s mentálním postižením spojit se s druhými skrze 

online  program  s názvem  „E-Buddies“.  Posláním  uvedené  organizace  je  vzdělávat 

středoškolské  a vysokoškolské  studenty,  občany,  podniky,  firmy  a zaměstnavatele 

v problematice lidí s mentálním postižením a napomoci tak k jejich integraci do společnosti. 

Hlavním  cílem  organizace  je  rozšířit  „Best  Buddies“  do každé  části  Spojených  Států 

i do každého  místa  na světě,  mít  fungující  program  v každé  komunitě,  na každé  střední 

i vysoké škole (12, 13).

V době, kdy byla v Bostonu založena pobočka „Best Buddies“, se jejím účastníkem 

stal jeden z klientů programu chráněného bydlení, ve kterém byla zapojena autorka práce. 

Nový účastník získal nového kamaráda, studenta z Harvardské Univerzity. „Buddies“ neboli 

kamarádi  se pravidelně  scházeli  a společně  spolu  trávili  volný  čas.  Chodili  spolu  ven, 

povídali  si  o všem  možném  a objevovali,  co  je  nového  v jejich  městě.  Na otázku,  co 

se klientovi na „Best Buddies“ líbí, odpovídal, že má možnost sám si vybrat kam jít a sám 

se pro určitou činnost rozhodnout. Na otázku, jaký je jeho kamarád, odpověděl, že je moc 

fajn,  protože  mu  naslouchá  a má  o něj  zájem.  Je  to  prý  opravdový  kamarád.  Chodí 

do kavárny,  do kina  nebo  jen  tak  po městě  a povídají  si.  „Best  Buddies“  je  pozitivně 

hodnocen i pracovníky programu chráněného bydlení. Ti se sice klienta snaží podporovat 

v nezávislém životě,  jsou však klientem bráni  stále „jen“ jako personál.  Klientovi chybí 

kontakt s okolím s možností navazovat přátelství s lidmi bez postižení. To je „Best Buddies“ 
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schopen alespoň částečně zabezpečit. Život klienta je vytržen z denního stereotypu, on sám 

společně  se studentem rozhoduje  o tom,  co  bude  ve svém volném čase  dělat.  Na každé 

takové setkání se klient velmi těší. Poté, co se vrací zpět domů, nadšeně vypráví o svých 

zážitcích. Jeho život se stává pestřejším a více se podobá běžnému způsobu života lidí bez 

postižení (12).

Po návratu  do České  republiky  se autorka  práce  začala  v rámci  předmětů  „Praxe“ 

a „Aktivity v oboru“ na Katedře občanského sektoru Fakulty humanitních studií Univerzity 

Karlovy  v Praze  zajímat  o činnost  občanského  sdružení  „Sdružení  pro  pomoc  mentálně 

postiženým Plzeň“,  jehož  se také  stala  členkou.  Programy organizace  „Best  Buddies“  ji 

spolu s ostatními členy sdružení inspirovaly k realizování obdobného projektu i v Plzni (12).

Projekt  volnočasových aktivit  s názvem  ZKUSME TO vznikl  ve spolupráci  okresní 

a krajské organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Plzeň a Katedry pedagogiky 

Fakulty  pedagogické  ZČU  v Plzni.  Stal  se výzvou  pro  obě  strany.  Nejen  pro  samotné 

účastníky,  lidi  s mentálním  postižením,  kteří  jeho  prostřednictvím  mají  možnost  zkusit 

a zažít  něco  nového,  začlenit  se do společnosti  lidí  bez  postižení,  ale  i pro  studenty 

univerzity,  kteří  se v rámci programu učí opravdově naslouchat,  doprovázet a podporovat 

tyto lidi v jejich nezávislém životě (12).

3.1.2 Mezinárodní projekt „Young Women Leadership Institute II.“

V té samé době, kdy autorka uvažovala o iniciování projektu, byla vybrána a zapojena 

do mezinárodního projektu „Podpora profesionálních dovedností  mladých žen pracujících 

v neziskovém  sektoru  se znevýhodňovanými  skupinami“  (Young  Women  Leadership 

Institute  II),  jehož  hlavním realizátorem byla  mezinárodní  síť  organizace  „Partners  for 

Democratic Change“, resp. Partners Czech, o.p.s. Uvedená organizace vyhlásila v lednu roku 

2003 osmnáctiměsíční mezinárodní projekt, jehož cílem bylo poskytnout vybraným dvaceti 

pěti  mladým ženám z České  republiky,  Slovenska,  Maďarska,  Polska  a Srbska  znalosti 

a dovednosti,  které  jim  měly  dále  pomoci  efektivněji  vykonávat  práci  v neziskových 

organizacích věnujících se znevýhodněným skupinám lidí. V rámci tohoto projektu se v roce 

2003  uskutečnilo  mezinárodní  školení  v Bratislavě.  Ženy  zapojené  do projektu  získaly 

finanční  a profesionální  podporu  svých  aktivit  pro  znevýhodněné  skupiny,  možnost 

vyměňovat  si  navzájem zkušenosti  a navázat  kontakty  se ženami  pracujícími  v podobné 

oblasti  v jiných  zemích.  Projekt  byl  ukončen  druhým  školením  a konferencí,  které 

se uskutečnily  na přelomu  března  a dubna  roku  2004  v Praze.  Proběhlo  i slavnostní 

zakončení určené širší veřejnosti, na kterém všechny účastnice prezentovaly výsledky své 

práce. Celý projekt finančně podpořila nadace Levi Strauss Foundation v San Franciscu (14).
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Díky  mezinárodnímu  projektu  byla  autorka  této  práce  vybavena  potřebnými 

informacemi, byla proškolena, měla možnost získat základní dovednosti a bylo jí poskytnuto 

i finanční zajištění ve výši 450,− USD k tomu, aby mohla zorganizovat tři aktivity směřující 

k podpoře  skupiny  osob  s mentálním  postižením  (např.  školení,  semináře,  konference, 

minifóra, prezentace v médiích, kulaté stoly, vytvoření vzdělávacích materiálů atp.). Nově 

se rodícímu  projektu  volnočasových  aktivit  pak  mezinárodní  projekt  Young  Women 

Leadership  Institute  II. napomohl  konkrétně  tím,  že v období  přípravné  práce  umožnil 

propracovat metodiku práce s účastníky. Díky finanční podpoře nového projektu bylo možno 

realizovat tři stěžejní aktivity. Byl vytvořen školící manuál pro studenty, kteří se do projektu 

zapojili.  Podařilo  se finančně  zajistit  jejich  úvodní  proškolení  a na závěr  projektu  mohla 

proběhnout konference a slavnostní zakončení (14).

3.1.3 Implementace aktivit prvního ročníku

Předmětem této  diplomové  práce  je  sice  analýza  spokojenosti  účastníků  s druhým 

ročníkem programu,  pro úplnost  je však nutné rámcově představit  i ročník pilotní – tedy 

první.  Původní  myšlenka  projektu  a jeho  zkušební  provoz  s omezenou  kapacitou  vznikl 

v roce 2003 díky spolupráci nestátní neziskové organizace Sdružení pro pomoc mentálně 

postiženým Plzeň a Katedry pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. První ročník 

projektu byl zahájen v říjnu roku 2003 a ukončen v květnu roku 2004. Zapojilo se do něj 

celkem  12  studentek / asistentek,  13 osob  s mentálním  postižením  (5 dívek,  7 chlapců), 

9 dobrovolníků (z řad studentů a absolventů ZČU, studentů Masarykova gymnázia v Plzni 

a Střední lesnické školy ve Žluticích) a rodiny handicapovaných (15).

Podstatou  projektu  bylo  pravidelné  scházení  se dvojic  studenta(ky)  a člověka 

s mentálním postižením v rozsahu 2−3 hodin týdně. Výstupem z této praxe byla studentem 

a účastníkem projektu vypracovaná „kniha volnočasových aktivit“ plná fotografií, obrázků 

a zápisků  ze společně  uskutečněných  akcí.  Studenti  během  společných  setkání 

zprostředkovávali lidem s mentálním postižením kontakt s populací bez postižení a pomáhali 

jim s nácvikem sociálních dovedností. Umožnili jim věnovat se koníčkům, které by pro ně 

samotné byly zvládnutelné jen s velkými obtížemi. Především však mezi nimi vznikl vztah 

založený na vzájemném  respektu a přátelství.  Tato forma praxe byla velmi přínosná i pro 

samotné  studenty.  Získali  díky  ní  zkušenost  v přímé  práci  s lidmi  s postižením,  tolik 

neocenitelnou v jejich budoucí pedagogické činnosti, např. pro integraci žáků se speciálními 

potřebami do běžných typů škol (15).
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3.1.4 Od svépomoci k profesionalizaci, od projektu k programu

S ukončením  prvního  ročníku  projektu  vyvstal  požadavek  větší  profesionalizace 

programu a vytvoření partnerství více neziskových organizací. Z původně dvou zapálených 

jedinců,  vznikla  totiž  celá  „síť  lidí“,  kteří  projekt  podporovali.  Tato  síť  se neustále 

rozšiřovala,  proplétala  a začala  být  spojována  vztahy  a společnými  zájmy.  V plzeňské 

komunitě lidí s mentálním postižením vznikalo cosi, co začalo nabývat rozměrů občanské 

společnosti (16).

Ve snaze naplnit vytčený cíl projektu vstoupil projekt ZKUSME TO, počínaje rokem 

2005,  do své  nové  fáze.  Hlavním  realizátorem  projektu  se stala  nestátní  nezisková 

organizace Diakonie ČCE – středisko v Plzni a spolupracujícími organizacemi Sdružení pro 

pomoc  mentálně  postiženým  Plzeň,  Fakulta  pedagogická  ZČU  v Plzni  a Vysoká  škola 

v Plzni, o.p.s. (16).

Projekt ZKUSME TO se změnil v program a začal být dělen do ročníků, které na sebe 

kontinuálně navazují v souladu s harmonogramem akademických školních roků. Navazující 

druhý ročník probíhal od října roku 2004 do května roku 2005 (16).

3.2 POPIS PROGRAMU

3.2.1 Zastřešení programu – realizátoři, partneři a spolupracující 
organizace

Zastřešující  organizací  a realizátorem programu  je  nestátní  nezisková  organizace 

Diakonie  ČCE − středisko  v Plzni.  Diakonie  ČCE je  křesťanská  nestátní  nezisková 

organizace s celorepublikovou  působností,  která  nabízí  sociální,  zdravotnické,  duchovní 

a pastorační služby člověku v nouzi. Diakonie ČCE − středisko v Plzni vznikla v roce 2003 

a je jedním ze 33 středisek Diakonie ČCE na území České republiky. V roce 2004 středisko 

provozovalo program Denní centrum Človíček pro děti a dospělé s mentálním, pohybovým 

a kombinovaným postižením s cílem dosáhnout u těchto lidí lepší kvality života a program 

volnočasových aktivit pro lidi s mentálním postižením ZKUSME TO (17).

Partnerem programu je  nestátní nezisková organizace Sdružení pro pomoc mentálně 

postiženým Plzeň. Tato organizace, která je samostatnou právnickou osobou, působí v rámci 

celonárodní  organizace  SPMP  ČR.  Jejím  cílem  je  pomáhat  osobám  s mentálním 

a kombinovaným postižením a jejich rodinám, podporovat všechny iniciativy zabezpečující 

trvalé  zlepšení  podmínek  jejich  života,  prosazovat  rovnoprávné  postavení  občanů 

s mentálním postižením a provádět osvětovou činnost na veřejnosti. Ve svých aktivitách má 

sdružení dlouholetou zkušenost, získanou od svého založení v roce 1969 (18, 19).
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Partnerství  mezi  Sdružením  pro  pomoc  mentálně  postiženým  Plzeň  a Diakonií 

ČCE – střediskem v Plzni  je  založeno  na pomoci  rodin  při  realizování  společných  akcí, 

získávání  finančních  prostředků  nebo  hmotného  zabezpečení  programu.  Organizace 

se vzájemně pravidelně informují o své činnosti, zvou se na významné akce a své partnerství 

uvádějí  na propagačních  materiálech.  Spolupracujícími  organizacemi  jsou:  1.  Fakulta 

pedagogická Západočeská univerzita v Plzni a 2. Vysoká škola v Plzni, o.p.s. (20).

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni připravuje studenty a studentky 

pro výkon několika profesí. Mimo obor učitelství nabízí vzdělávací programy pro budoucí 

sociální  pracovníky a učitele mateřských škol.  Do programu  ZKUSME TO mají  možnost 

vstoupit v prvé řadě studentky studující certifikátový program speciální pedagogiky, studenti 

oboru  Sociální  práce  dále  pak  i ostatní  studenti.  Vysoká škola  v Plzni,  o.p.s.  připravuje 

studenty  na profesní  dráhu  zdravotnických  profesí:  všeobecná  sestra,  fyzioterapeut, 

ergoterapeut  a porodní  asistentka.  Svým  studentům  nabízí  vysokoškolské  bakalářské 

programy.  V roce  2003,  tj.  v době  prvního  ročníku  projektu  ZKUSME TO,  se uvedená 

organizace podílela  bezplatným vyškolením všech studentů v poskytování  první  pomoci. 

Do druhého ročníku vstoupila škola, podobně jako Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, v roli 

aktivního partnera nabízejícího účast v programu v rámci volitelného předmětu všem svým 

studentům.

3.2.2 Popis průběhu jednotlivých ročníků programu
Každý  ročník  programu  má  svůj  předem  daný,  v čase  více  či  méně  neměnný 

harmonogram aktivit. Jednotlivý ročník je zahájen v říjnu a končí na přelomu dubna a května 

dalšího roku. Studentovi je na základě jeho časových možností vybrán do dvojice společník, 

se kterým se pak pravidelně schází buď sám, nebo ve společnosti dalších přátel (21, 22).

Na samotném  počátku  programu  uspořádá  Diakonie  ČCE – středisko  v Plzni 

ve spolupráci  se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým společné víkendové setkání 

všech  zúčastněných – lidí  s postižením,  jejich  rodin  i asistentů.  V průběhu  víkendového 

setkání  dochází  k proškolení  programových  pracovníků  v poskytování  první  pomoci, 

diskuzím s rodiči handicapovaných a seminářům na témata jako „Supervize v pomáhajících 

profesích“ či „Komunikace s lidmi s postižením“. Student má jedinečnou možnost poznat 

účastníky, promluvit si i s jejich rodinami a zeptat se na vše, co ho zajímá. Od dalšího týdne 

se asistent  a účastník spolu scházejí  již  samostatně nebo mají  možnost  navštěvovat  klub 

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Plzni s názvem „Vlaštovka“ a pro svou činnost 

získávat podporu přítomných rodičů handicapovaných lidí (20).

19



Programoví pracovníci jsou rozděleni do třech skupin po deseti.  Každá skupina má 

svého  skupinového  vedoucího,  kterým  je  „pro  věc  zapálený“  asistent  se zkušenostmi 

z předchozího ročníku. Tento člověk je pro nové studenty tou největší a nejlepší podporou, 

neboť i on sám prožil  to,  co nyní prožívají  oni.  Vedoucí jednotlivých skupin koordinují 

činnost  asistentů,  kontaktují  je,  svolávají  je  a předávají  jim důležité  informace.  Za tímto 

účelem fungují též internetové skupiny (21).

Studenti se v rámci tohoto programu účastní pravidelně jedenkrát za čtyři až šest týdnů 

skupinových supervizí, na kterých lze hovořit o případných problémech, které dvojice nebo 

samotné asistenty potkaly a tíží je, ale zároveň i o věcech, které je těší a „hřejí u srdce“ (21).

Program končí uspořádáním závěrečné konference a slavnostním zakončením ročníku 

programu,  na kterém  se sejdou  programoví  pracovníci,  účastníci  se svými  rodinami, 

realizátoři  programu  a další  hosté  z řad  organizací  neziskového,  veřejného  i ziskového 

sektoru.  V rámci konference vystupují  se svými příspěvky angažovaní asistenti,  účastníci 

a rodinní příslušníci a dochází ke zhodnocení právě proběhlého ročníku programu (21).

3.2.3 Personální zajištění programu
Asistent  (student,  dobrovolník)  je  člověk  starší  18 let,  který  se v rámci  programu 

ZKUSME TO schází  s člověkem s mentálním postižením a tráví  s ním volný  čas.  Je  to 

neplacený pracovník neziskové organizace Diakonie ČCE – středisko v Plzni, a proto se řídí 

jejími  vnitřními  předpisy  a pravidly.  Plní  povinnosti,  ke kterým  se zavázal  svojí  účastí 

v programu, a při jejich nedodržení si je vědom případných sankcí (21).

Vedoucí  skupiny je  asistent,  který má zkušenosti  z předešlého ročníku.  Také on je 

neplaceným pracovníkem neziskové organizace  Diakonie ČCE – středisko v Plzni  a musí 

se řídit jejími vnitřními předpisy a pravidly. Svou účastí v programu se zavázal k určitým 

povinnostem,  za jejichž  nesplnění  mu  hrozí  sankce.  Je  mezičlánkem  mezi  asistenty 

a koordinátorkou programu.  Asistentům předává  informace,  zajišťuje  organizační  setkání 

skupiny a jiné společné akce, komunikuje se svojí skupinou. Na vedoucího skupiny se může 

asistent kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem (21).

Koordinátor  programu je  placený  pracovník  neziskové  organizace  Diakonie 

ČCE – středisko v Plzni. Řídí se vnitřními předpisy a pravidly organizace. Plní povinnosti 

vyplývající  z jeho  pracovní  smlouvy  a náplně  práce.  Koordinátor  zajišťuje  celý  chod 

programu, je zodpovědný za jeho správné fungování. Asistenti  se na něj mohou kdykoliv 

obrátit s jakýmkoliv problémem, otázkou či připomínkou (21).
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3.2.4 Poslání programu

Posláním  programu  ZKUSME TO je  „prostřednictvím  kamarádství  se studenty 

a dobrovolníky umožňovat lidem s mentálním postižením kontakt s populací bez postižení 

a nácvik sociálních dovedností“ (22).

3.2.5 Cílová skupina programu
Cílovou  skupinu  programu  tvoří  děti  starší  deseti  let,  mládež  a dospělí  s lehkým, 

středně  těžkým  až těžkým  mentálním  postižením  bez  omezení  horní  hranice  věku. 

V zařazení do programu mají přednost klienti služeb organizace  Diakonie ČCE – středisko 

v Plzni a členové nestátní neziskové organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 

v Plzni.  Kapacita  programu činí  třicet  osob s  mentálním postižením.  V případě  volného 

místa. V případě volné kapacity se do programu mohou zapojit i zájemci využívající služeb 

jiných zařízení (Pomocná škola Plzeň, denní centra, stacionáře aj.), případně jednotlivci (22).

3.2.6 Cíle programu

Hlavním cílem programu  ZKUSME TO je  umožnit  dětem a dospělým s mentálním 

postižením věnovat se koníčkům a jiným volnočasovým aktivitám směřujícím k zachování 

plnohodnotného života a k sociálnímu začlenění (22).

Dílčích cílů má program několik:

➢ směrem k lidem s postižením: pomoci  lidem s mentálním  postižením získat 

nové  sociální  kontakty  a zkušenosti,  přispět  k rozvinutí  jejich  schopností 

a dovedností, iniciovat vznik vztahu založeného na respektu a přátelství;

➢ směrem k programovým pracovníkům: zprostředkovat  studentům a ostatním 

dobrovolníkům seznámení se a následné zapojení do práce s lidmi s mentálním 

a kombinovaný postižením;

➢ směrem k rodinám: poskytovat rodinám jistou formu respitní péče, tj. vytvořit 

jim určitý prostor pro vyřízení a řešení záležitostí, na které mnohdy z důvodu 

péče o člověka se zdravotním postižením těžce hledají čas;

➢ směrem  k veřejnosti:  seznamovat  veřejnost  s novými  přístupy  a možnostmi 

práce s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením.
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4 METODY VÝZKUMU

Smyslem této kapitoly je  objasnit,  jakým způsobem byla  evaluační  studie  vedena, 

tj. objasnit základní  principy  evaluace, jak a kde byla data sbírána, jakými metodami byla 

evaluace provedena, co bylo s nasbíranými daty učiněno.

4.1 HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI JAKO VÝZKUMNÁ STRATEGIE

Z odborné  literatury  je  patrná  shoda  autorů  v tom,  že na rozdíl  od základního 

výzkumu,  jehož  hlavním  záměrem  je  objevovat  novou  znalost,  je  evaluace formou 

aplikovaného sociálního výzkumu. V odborných kruzích je považována za specializované 

hodnocení  programu s použitím vědeckých metod poznávání  a výzkumu,  které  odpovídá 

na praktické  otázky  položené  tvůrcům,  aktérům  nebo  klientům  programu,  a které  tvoří 

specifický druh analýzy (1).

Někteří  zmiňují  její  orientaci  na akci,  zejména  na studium  efektivity,  která  je 

využívána k informování managementu programu a k vedení dalších praktických aktivit, což 

posléze  vede  ke zlepšení  programování  a tvorby  politiky  (23).  Jiní  vnímají  analýzu 

spokojenosti  jako  činnost,  která  umožňuje  manažerům programů  držet  takříkajíc  „prsty 

na pulsu organizace“ a objevovat problémy předtím, než se dostanou příliš mimo kontrolu. 

Problémy  se mohou  začít  řešit,  návrhy  mohou  být  přijaty  a implementovány  jedině 

za předpokladu, že jsou identifikovány (24).

4.1.1 Využití Pattonova pragmatického modelu evaluace
Evaluace, která je předmětem této práce, je založena na zhodnocení programu jeho 

přímými aktéry. Evaluační metodologie, o kterou se ve své práci autorka opírá, má nejblíže 

k pragmatickému proudu evaluačních metodologií, jehož hlavním představitelem je Michael 

Patton. Tento směr klade důraz spíše na využití získaných informací pro praktické vyřešení 

problému,  než  aby  se snažil  diktovat  soubory  filosofických  principů.  Autor  akcentuje 

definici  evaluace jakožto  systematický  sběr  informací  o aktivitách,  charakteristikách 

a výstupech programů s cílem provádět soudy o programu a zlepšit jeho efektivitu. V této 

souvislosti se hovoří o evaluaci zaměřené na využití (utilization focused evaluation). Jejími 

základními kroky jsou:

1. identifikace uživatelů, včetně primárně předpokládaných uživatelů;

2. propojení uživatelů se zamýšleným zaměřením evaluace;

3. zahrnutí těchto uživatelů se zamýšleným zaměřením evaluace;

4. angažování  uživatelů  do aktivní  a přímé  interpretace  výsledků  a tvorby 

rozhodnutí o budoucím šíření evaluačních zjištění.
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Preferovanými  metodami  jsou  v pragmatickém  proudu  smíšené  strukturované 

a nestrukturované surveje, dotazníky, interview a pozorování (5, 6).

V posledních letech byl model evaluace zaměřený na využití rozšířen i o jiné přístupy. 

Jedním  z nich  je  například  změna  angažování  se samotného  evaluátora.  V této  nové 

perspektivě je přípustné, aby se evaluátor stával součástí týmu, který se na tvorbě programu 

přímo podílí. Je plnoprávným participantem na rozhodování  (6). Z tohoto novějšího pojetí 

vychází  i tato práce,  neboť autorka v programu působila  jako tvůrce a koordinátor,  čímž 

zastávala roli přímého participanta. Je při tom důležité uvědomovat si nároky, které přímé 

zapojení  do programu  a zároveň  do jeho  evaluace vyžaduje,  a snažit  se minimalizovat 

nevýhody, které z toho mohou vyplývat.

4.1.2 Vysoká míra spokojenosti, možné zdroje zkreslení
Mnozí autoři  v souvislosti  s analýzou spokojenosti  upozorňují  na problém možného 

zkreslení výsledků. Mezi příčiny řadí například to, že uživatelé služeb mají často k dispozici 

pouze malý výběr služeb,  což se projeví tím, že nemohou srovnávat různé poskytovatele 

a obávají  se kritizovat  něco,  co  nutně  potřebují.  Někdy  se objevuje  tendence  kritizovat 

z vděčnosti. K vysoké míře spokojenosti může z dlouhodobého hlediska přispívat také to, 

že spokojení uživatelé zůstávají, zatímco ti nespokojení odcházejí a služby dále nevyužívají. 

Nereprezentativnost vzorku může být též zapříčiněna zvolenými metodami, například nižší 

mírou  odpovědí  mohou být  ohrožena  zejména dotazníková  šetření.  Validitu  a reliabilitu 

studií spokojenosti ohrožuje také zkreslení zapříčiněné pamětí respondentů, jenž může mít 

sníženou schopnost vybavování si vzdálenějších událostí (24).

V případě analýzy spokojenosti účastníků s programem volnočasových aktivit může 

být  vyšší  míra  spokojenosti,  zejména  ve skupině  zahrnující  rodiny  osob  s postižením, 

zapříčiněna  právě  obavou  program jakýmkoliv  způsobem kritizovat.  Vzhledem k tomu, 

že se jedná o inovativní  program, který nemá v místě  své působnosti  konkurenci,  mohou 

se rodiny obávat  negativního vyjadřování  se o něčem,  co nutně  potřebují.  Mohou k dané 

situaci přistupovat také tak, že vše je lepší, než kdyby nebylo nic. Dalším rizikem zkreslení 

získaných dat může být způsob jejich získávání. V tomto případě je při analýze používána 

technika polostrukturovaných  rozhovorů. Zkreslení zde může vyvolat například autorčina 

osobní přítomnost. V souvislosti s výše uvedenými riziky byl při vedení  rozhovorů kladen 

velký důraz na vysvětlení účelu dotazování. Respondentům bylo srozumitelně vysvětleno, 

že cílem není je zkoušet, ale zjistit, s čím byli spokojeni, do jaké míry byli spokojeni, co by 

případně změnili či nastavili jinak pro to, aby jim program lépe vyhovoval, naplňoval jejich 

očekávání  a také  potřeby.  Snahou  bylo  zprostředkovat  jim  vědomí  toho,  že i případné 
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negativní ohodnocení skýtá obrovský potenciál a díky němu může být program do budoucna 

zlepšován a lépe přizpůsobován jejich potřebám. Tázaní byli zároveň ujištěni v tom, že jimi 

poskytnuté  informace  nebudou  zveřejňovány  adresně,  ale  vždy  jen  za danou  skupinu 

účastníků. Každý z aktérů měl možnost provedení rozhovoru odmítnout.

4.2 METODY SBĚRU DAT
Východiskem pro hodnocení programu  ZKUSME TO je tzv. fundamentální  princip 

smíšeného výzkumu. Data jsou sbírána a analyzována pomocí kvalitativních i kvantitativních 

výzkumných postupů, které se vzájemně doplňují. S ohledem na vytčené cíle této diplomové 

práce byla zvolena smíšená výzkumná strategie s převahou kvalitativních metod (3, 25).

4.3 TECHNIKY SBĚRU DAT
Pro sbírání dat bylo v práci zvoleno vedení polostrukturovaného rozhovoru s účastníky 

hodnoceného programu. Jak uvádějí odborníci, umožňuje tato technika rozvinout efektivní 

kvalitativní výzkumnou strategii. Rozhovor se odvíjel od připravených, většinou otevřených 

otázek. Jejich okruh nebyl uzavřen, počítalo se s tím, že další mohou vyplynout v průběhu 

dotazování.  Součástí  rozhovoru  bylo  i několik  uzavřených  otázek,  kdy  dotazovaní  měli 

možnost zvolit jednu z uvedených možností případně vybrat z pětistupňové hodnotící škály. 

Pro  účastníky  s mentálním  postižením  byla  použita,  vzhledem  k jejich  znevýhodnění, 

hodnotící škála třístupňová. Z praktických důvodů byla převedena i do podoby piktogramů 

(26).

Pro  snazší  porozumění  způsobu  hodnocení  a zároveň  pro  vymezení  několika 

předpokladů, které budou následně porovnávány s výsledky analýzy, je nutné vrátit se ještě 

jednou  k pojmu  spokojenost.  Tento  výraz  je  také  ústředním pojmem práce  vycházející 

z předpokladu, že spokojenost účastníků s programem je jev multidimenzionální. V praxi to 

znamená, že účastníci mohou být například spokojeni s aktivitami, kterých se díky programu 

mohou účastnit, ale zároveň mohou pociťovat nespokojenost s dobou trvání programu. Další 

text se proto věnuje analýze několika vybraných programových dimenzí, které se promítají 

do způsobu strukturace rozhovorů prováděných s účastníky programu.

Technika  polostrukturovaného  rozhovoru  byla  zvolena  také  na základě  zkušenosti 

učiněné  v prvním  ročníku  programu.  Jeho  realizátoři  se tehdy  pokusili  vyhodnotit 

spokojenost  skupiny  účastníků  formou  strukturovaných  dotazníků,  které  obsahovaly 

otevřené i uzavřené otázky. Ukázalo se, že tato forma není příliš vhodná, neboť respondenti 

odpovídali  jen  velmi  stručně  (např.  „byl  jsem  spokojen“,  „nic  mi  nechybělo“)  nebo 

jednotlivá pole proškrtávali s tím, že k dané věci nemají co dodat. Jelikož je pro výsledky 
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této práce nutné získat konkrétnější a detailnější odpovědi, byla zvolena místo psané podoby 

forma  rozhovoru.  Nejenže  umožňuje  rozebrat  jednotlivé  dimenze programu  do větších 

podrobností, ale umožňuje též klást doplňující otázky, které názory a postoje respondentů 

mohou upřesnit či konkretizovat.

Kromě  techniky  polostrukturovaných  rozhovorů  měla  autorka  k dispozici  i velké 

množství dokumentárních materiálů. Jednalo se především o interní dokumenty organizace, 

zápisy z porad, plány činnosti a tiskové zprávy. Jedním z nejdůležitějších zdrojů byly tzv. 

knihy  volnočasových  aktivit  účastníků.  Jedná  se o jakési  deníky,  do kterých  si  účastníci 

programu vkládají fotografie, obrázky či další záznamy ze společných akcí. Jejich význam 

se ukázal  například  v okamžiku,  kdy byly  prováděny  rozhovory  s účastníky  s mentálním 

postižením,  kteří  si jejich  prostřednictvím  vzpomněli  na konkrétní  činnosti,  které  spolu 

s asistentem dělali. Díky nim si lépe vybavili okamžiky, kdy se jim něco líbilo, či naopak, 

kdy byli s něčím nespokojeni.

Velký význam při  sběru dat  měla i technika pozorování,  kterou autorka spontánně 

využívala  v průběhu  realizace  celého  druhého  ročníku  programu.  Vzhledem  k tomu, 

že se však nejednalo o systematické pozorování, o kterém by byly vedeny záznamy podle 

předem  stanovených  podmínek,  je  nutné  konstatovat,  že šlo  spíše  o dlouhodobé, 

nestandardizované,  a tudíž  spíše  subjektivní  pozorování.  Autorka  práce  byla  díky  roli 

koordinátorky po celou dobu trvání programu v úzkém kontaktu jak se samotnými účastníky 

a jejich  rodinami,  tak  i s programovými  pracovníky.  Koordinování  programu  v sobě 

zahrnovalo  pořádání  a vedení  pravidelných  porad  vedoucích  jednotlivých  skupin 

programových  pracovníků,  organizování  a vedení  pravidelných  skupinových  sezení 

s asistenty a v neposlední  řadě  i organizaci  společných akcí.  Z každé  aktivity  byly řádně 

prováděny zápisy, ze kterých pak autorka mohla vycházet při výběru otázek do rozhovorů 

se všemi  zúčastněnými.  Zápisky,  zprávy  a další  interní  materiály  se staly  důležitou 

pomůckou při tvorbě teoretické i analytické části předkládané práce.

Rozhovory  s respondenty  byly  se svolením  naprosté  většiny  z nich  nahrávány 

na diktafon. Výpověď jednoho respondenta, který s nahráváním rozhovoru nesouhlasil, byla 

písemně  zapisována  přímo  v průběhu  rozhovoru.  Díky  takto  prováděnému  způsobu 

zaznamenávání bylo nashromážděno obrovské množství informací a autentických výpovědí, 

které autorka práce posléze převedla do písemné podoby. Odpovědi na otázky, které měly 

kvantitativní povahu, byly kódovány a pro jejich další zpracování byl použit software SPSS. 

V transkripci kvalitativních dat byla zachována forma jazykového projevu tak, jak jednotliví 

respondenti odpovídali na otázky. Dále byla získaná data redukována prostřednictvím jejich 
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kategorizace  a vytvořením kategoriálního  systému.  Smyslem vytvořených  kategorií  bylo 

zobecnění získaných kvantitativních a kvalitativních dat.

Autorka práce si  je  vědoma toho,  že na začátku evaluační  analýzy chybí  hypotézy 

následně  testované  během  výzkumu.  Přesto  však  vychází  z několika  výše  uvedených 

předpokladů, které srovnává s výsledky analýzy spokojenosti, jejímž cílem je interpretovat 

význam spokojenosti  z pohledu účastníků.  Informace  získané  od svých respondentů tedy 

používá jako východiska pro zobecnění.

4.3.1 Zkoumané programové dimenze

Předpokladem  této  práce  je  zkoumání  spokojenosti  všech  účastníků  s programem 

ZKUSME TO.  Pro  účely  analýzy  jsou  jeho  aktéři  rozděleni  do tří  skupin  (1. osoby 

s mentálním postižením, 2. rodiny osob s mentálním postižením a 3. programoví pracovníci). 

Jejich bližší identifikaci se věnuje podkapitola 4.4 nazvaná „Výzkumný soubor“. Vzhledem 

k tomu, že spokojenost účastníků je považována v tomto případě za multidimenzionální jev, 

je možné jednotlivé programové dimenze obecně vymezit takto; 1. míra naplnění očekávání, 

2. forma vedení programu, 3. obsah programu, 4. úroveň vztahů, 5. čas.

Spokojenost jednotlivých skupin účastníků, z nichž každá má v programu jinou roli, 

není  možné  analyzovat  v rámci  pevně  daných  a jednotně  stanovených  programových 

dimenzí. U všech respondentů jsou v polostrukturovaných  rozhovorech přítomny  dimenze 

obsahu  programu a úrovně  vztahů,  dimenze času je  analyzována  v rámci  skupin  osob 

s mentálním  postižením  a jejich  rodin,  dimenze formy  vedení  programu je  rozebírána 

ve skupině  programových  pracovníků,  dimenze míry  naplnění  očekávání je  zachována 

u skupiny programových pracovníků a u rodinných příslušníků (srov. Tabulka 1).

Tabulka 1: Přehled zkoumaných dimenzí spokojenosti u jednotlivých skupin účastníků

účastníci programu

zkoumané dimenze spokojenosti

1 2 3 4 5

míra naplnění 
očekávání

forma vedení 
programu

obsah 
programu

úroveň 
vztahů

čas

1. osoby s mentálním 
postižením (28/12)

--- ---
✓ ✓ ✓

2. rodiny osob s mentálním 
postižením (28/25)

✓ ✓ ✓ ✓
---

3. programoví pracovníci 
(29/29)

✓
---

✓ ✓ ✓

Zdroj: vlastní analýza, 2006
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Pozn.:  Údaj  v závorce  značí  počet  respondentů  celkem  v návaznosti  na počet 

respondentů, se kterými byl rozhovor proveden.

V následujícím  textu  je  pozornost  věnována  rámcovému  vymezení  jednotlivých 

dimenzí  a z nich  odvíjejících  se teoretických  předpokladů.  Konkrétní  otázky  kladené 

jednotlivým skupinám účastníků ve všech třech typech  rozhovorů (1. rozhovor s mentálně 

postiženými  osobami,  2. rozhovor s rodinnými  příslušníky  a 3. rozhovor s programovými 

pracovníky) jsou uvedeny v přílohách (srov. Příloha č. 1, č. 2, č. 3).

4.3.1.1  Dimenze „míra naplnění očekávání“

Skupiny,  u kterých  je  tato  dimenze analyzována,  jsou  skupiny  programových 

pracovníků  a rodinných  příslušníků.  Předpokladem  v tomto  bodě  je  to,  že spokojenost 

účastníků programu může být do jisté míry ovlivněna i jejich očekáváním. Jestliže si myslí, 

že jejich očekávání nejsou naplňována, může se to odrazit i v jejich spokojenosti, případně 

nespokojenosti s programem.

Autorka práce vychází z předpokladu, že jestliže je účastník programu (programový 

pracovník, rodina postiženého) o programu předem v dostatečné míře informován, dokáže si 

o něm udělat  obrázek  a dokáže  tím pádem formulovat  svá  očekávání.  Další  předpoklad 

spočívá  v tom,  že jestliže  se účastníkovi  programu dostane  informací  málo,  nebo jsou-li 

informace  neúplné  či  nesrozumitelné,  může  dojít  k vytvoření  takových očekávání,  která 

posléze splněna nejsou.

4.3.1.2  Dimenze „forma vedení programu“

Dimenzi  formy  vedení  programu specificky  zařazujeme  do analýzy  spokojenosti 

programových  pracovníků,  neboť  ti  se jako  neplacení  pracovníci  organizace  účastní 

programu  v rámci  svých  školních  praxí  a na rozdíl  od ostatních  skupin  se podílejí 

na implementaci  celého  programu  z pozice  samotných  realizátorů.  Dimenze je  členěna 

na několik dalších subdimenzí; 1. vedení programu, 2. pravidelná setkávání programových 

pracovníků s vedením programu, 3.  skupinové  supervize,  4.  metodické vedení  a podpora 

programových pracovníků při výkonu jejich činnosti.

Teoretickým předpokladem spojeným s dimenzí je, že výsledky analýzy spokojenosti 

v této  oblasti  jsou  velmi  důležité  pro  zastřešující  organizaci.  Měly  by  ji  motivovat 

k případným  menším  či  větším  změnám  v organizaci  programu.  Zpětná  vazba,  kterou 

programoví pracovníci během polostrukturovaných  rozhovorů poskytnou, může též posílit 

vědomí toho, že program dobře funguje.
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4.3.1.3  Dimenze „obsah programu“

Dimenze obsahu programu je spojena s hlavním cílem programu ZKUSME TO, který 

zní  „umožnit  lidem s mentálním postižením věnovat  se koníčkům a jiným volnočasovým 

aktivitám  směřujícím  k zachování  plnohodnotného  života  a sociálnímu  začlenění“. 

Spokojenost s uvedenou dimenzí je analyzována u všech třech skupin účastníků. Vzhledem 

k odlišné míře zapojení jednotlivých skupin do programu a také z nutnosti formulovat daný 

problém  jednoduchou  a srozumitelnou  formou  pro  osoby  s mentálním  postižením,  byly 

otázky specificky upraveny pro jednotlivé skupiny respondentů.

Ve skupině  programových  pracovníků  a osob  s mentálním  postižením se pozornost 

obrací zejména ke společným akcím, které v rámci programu probíhaly. U osob s postižením 

se analýza navíc zaměřuje na jejich spokojenost se schůzkami, které absolvovaly společně 

se svými asistenty. Důležitým prvkem je také to, jak hodnotily průběh těchto společných 

setkání.  Skupina  rodin  osob  s mentálním  postižením  vnáší  do programu  pohled  zvenčí. 

Rodinní příslušníci  jsou zde zvláštními tichými pozorovateli,  kteří se dění programu sice 

přímo neúčastní, ale velmi dobře ho vnímají a hodnotí. Z toho důvodu je pozornost zaměřena 

na zjištění  spokojenosti  rodiny  s obsahem  programu  jako  celku,  zjišťují  se názory 

respondentů  na jeho  silné  a slabé  stránky,  na hrozby  a příležitosti.  Technika 

polostrukturovaného rozhovoru umožňuje zachytit i aspekty spokojenosti, na které poukáží 

sami dotazovaní.

Teoretických předpokladů spojených s uváděnou dimenzí je několik.  Společné akce 

v podobě setkávání všech zúčastněných osob tvoří stěžejní pilíř celého programu. Každá 

ze skupin přikládá společným akcím jiný význam a ze svého pohledu je i hodnotí. Podstatou 

bude zjistit, jaká kritéria spokojenosti, respektive nespokojenosti, přisuzují společným akcím 

jednotlivé skupiny účastníků. Skupině programových pracovníků se díky společným akcím 

dostane ze strany rodin a samotných účastníků silné zpětné vazby. Mají možnost nahlédnout 

při  těchto příležitostech na program i z jiné strany.  Svou pozornost  nemusí  upínat  pouze 

na rodinu a člověka s mentálním postižením, se kterým se pravidelně scházejí, mohou také 

konfrontovat  a porovnávat,  tříbit  své  názory  a postoje.  Předpokladem,  z kterého  práce 

vychází, je, že si programoví pracovníci sami stanovují určitá kritéria spokojenosti. Cílem 

zde  bude  tato  kritéria  nalézt  a na základě  získaných  informací  porovnat  předpoklad 

se skutečností. Dalším předpokladem je domněnka, že pociťuje-li rodina osoby s mentálním 

postižením v programu převahu silných stránek nad stránkami slabými, odrazí se to v její 

celkové  spokojenosti  a bude  chtít  v programu  pravděpodobně  pokračovat  i v dalších 

ročnících. Důležitým aspektem je i schopnost rodiny vnímat příležitosti programu. Čím více 

příležitostí  rodina  vnímá,  tím  lépe  je  schopna  vyrovnat  se s jeho  případnými  slabými 
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stránkami.  Poslední  uvedená  hypotéza  v této  oblasti  předpokládá,  že skupina  osob 

s mentálním postižením přisuzuje společným akcím velký význam proto,  že se tyto akce 

odehrávají  jednak za přítomnosti  rodinných členů,  ale  zároveň i za přítomnosti  známých, 

věkově podobných lidí bez postižení, se kterými navázali poměrně důvěrný vztah a kteří jim 

pomáhají naplno vnímat svoji dospělost.

4.3.1.4  Dimenze „úroveň vztahů“

Autorka práce považuje dimenzi  úrovně vztahů za klíčovou,  neboť tvoří  samotnou 

podstatu programu, kterou je vytvořit mezi programovým pracovníkem a účastníkem, tedy 

osobou  s mentálním  postižením,  vztah  založený  na respektu  a přátelství.  Spokojenost 

s uvedenou  dimenzí  je  analyzována  u všech  třech  skupin.  Respondentům  skupiny 

programoví  pracovníci  a rodinní  příslušníci  jsou kladeny otázky stejného typu.  Zaměřují 

se na analýzu  vnímání  úrovně  komunikace jednotlivých  respondentů  s druhou  stranou. 

V případě  programového  pracovníka  jde  o vnímání  jeho  vztahu  jak  se samotným 

účastníkem,  tak  i jeho  rodinou.  V případě  rodiny  zjišťujeme  vnímání  jejího  vztahu 

s programovým pracovníkem.

Respondentům z řad osob s mentálním postižením otázky přizpůsobujeme tak,  aby 

byly  vzhledem k míře  jejich  postižení  položeny  jasně  a srozumitelně.  Většinou  se jedná 

o uzavřené otázky s možností odpovědět v rámci třístupňové škály, která je přizpůsobena 

do podoby piktogramu.  Cílem dotazování  bylo zjistit,  jak osoba s mentálním postižením 

vnímá  spokojenost  či  nespokojenost,  dodržování  či  nedodržování  základních  principů 

přístupu založeného na partnerství a směřujícího k jejímu zmocňování.

Podstatou hodnoceného programu je vytvoření vztahu člověka s postižením a člověka 

bez  postižení  založeného  na respektu,  přátelství  a vzájemné  podpoře.  Aby  bylo  možné 

vymezit  teoretické  předpoklady  pro  zkoumanou  dimenzi,  je  třeba  v obecné  rovině  vyjít 

z hlavního, a především pak z dílčích cílů programu. V této souvislosti je nutné konstatovat, 

že teoretické  předpoklady  pro  zkoumanou  dimenzi  nelze,  vzhledem  k rozdílnosti 

jednotlivých skupin  s ohledem na jejich role,  očekávaní  či  míru  zapojení,  generalizovat. 

Proto jsou teoretické předpoklady uvedeny pro každou skupinu zvlášť.

A. Úroveň vztahů vnímaných ze strany osob s mentálním postižením
Dílčí  cíl  směrovaný  k lidem  s mentálním  postižením,  který  zní  „pomoci  lidem 

s mentálním a kombinovaným postižením získat nové sociální kontakty a zkušenosti, přispět 

k rozvinutí  jejich  schopností  a dovedností,  iniciovat  vznik  vztahu založeném na respektu 

a přátelství“,  determinuje  naše  teoretické  předpoklady  týkající  se spokojenosti  lidí 

s mentálním  postižením  s úrovní  vztahů.  Podaří-li  se asistentovi  poodhalit  potřeby 
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handicapovaného člověka a pocítí-li  takový člověk ze strany asistenta snahu jeho potřeby 

vhodným  způsobem  a v dostatečné  míře  naplňovat,  bude  takový  člověk  hodnotit  vztah 

s asistentem kladně. Klíčovou se zde jeví studentova schopnost poznat člověka s mentálním 

postižením,  překonat  ostych z neznámého a jiného a ponořit  se do zkoumání  jeho potřeb. 

Determinujícím se zdá být způsob, jakým dochází ke komunikaci s postiženým. V programu 

je obecně kladen důraz na hodnoty jako důstojnost, partnerství, respekt k druhému, dále pak 

principy  uschopňování (enabling)  a zmocňování (empowerment)  uživatelů  služeb.  Lidé 

s mentálním postižením tento přístup v minulosti příliš nezažili, společnost ve vztahu k nim 

tyto zásady neuplatňovala. Principy a filosofie programu ZKUSME TO však koncepty práce 

založené na zmocňování a uschopňování přímo předpokládají. U dvojic, v jejichž vztazích 

se naplnění  zmíněných  konceptů  podaří,  lze  předpokládat  vysokou  míru  spokojenosti 

s úrovní vztahů u obou respondentů.

B. Úroveň vztahů vnímaných ze strany programových pracovníků
Teoretické  předpoklady týkající  se spokojenosti  programových pracovníků  s úrovní 

vztahů determinuje dílčí  cíl,  který k nim přímo směřuje.  Zní  „zprostředkovat  studentům 

seznámení se a následné zapojení do práce s lidmi s mentálním postižením“. V případě této 

skupiny účastníků se jedná o vyhodnocení úrovně vztahů s ostatními dvěma skupinami, tedy 

jak s účastníky s mentálním postižením, tak i s jejich rodinami. Analýza se pokouší zjistit, 

do jaké míry se podařilo naplnit dílčí cíl směrovaný k programovým pracovníkům, konkrétně 

do jaké míry se jim podařilo seznámit se a zapojit do práce s mentálně postiženým člověkem. 

Nezbytným  předpokladem  pro  toto  konání  je  i navázání  dobrých,  partnerských  vztahů 

s rodinou. Rodina je důležitá, neboť programovému pracovníkovi může poskytnout prvotní 

informace, může ho seznámit s povahou práce s konkrétním mentálně postiženým člověkem 

a dlouhodobě mu poskytovat zpětnou vazbu. Domněnkou je, že jsou-li splněny tyto základní 

podmínky,  je  ze strany  programových  pracovníků  hodnocen  vztah  s rodinou 

handicapovaného  účastníka  kladně.  Z výše  uvedeného  vychází  i předpoklad,  že splnění 

zmíněných  požadavků  ze strany  rodiny  může  do značné  míry  determinovat  i vztah 

programového pracovníka se samotným účastníkem. Další hypotézou je myšlenka, že pokud 

se studentovi podaří poznat účastníka, objevit jeho možnosti a dělat činnosti, které zapadají 

do rámce jeho zájmů a koníčků, získá od něj kladnou zpětnou vazbu. Programový pracovník 

přitom často musí překonat velké množství překážek. Těžké pro něho může být vyrovnání 

se s odlišností  „svého  partnera“,  s hloubkou  postižení,  které  má  vliv  i na způsob  jejich 

vzájemné  komunikace.  Náročné  je  i přizpůsobení  se zvláštním,  často  i omezeným 

možnostem účastníka vyjádřit  onu nezbytnou zpětnou vazbu, která je pro asistenta  tolik 

důležitá nejen k sebereflexi, ale také k ověření kvality společně konaných aktivit. Podaří-li 
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se asistentovi  zmíněné  překážky  překonat  a najde-li  smysl  v tom,  co  dělá,  dá 

se předpokládat, že vztah se svým účastníkem zhodnotí kladně.

C. Úroveň vztahů vnímaných ze strany rodin mentálně postižených osob zapojených 
do programu
Dílčí  cíl,  tentokrát  směrovaný  k rodinám,  i v tomto  případě  ovlivňuje  teoretické 

předpoklady  vztahující  se ke spokojenosti  rodin  s úrovní  vztahů  v rámci  programu 

ZKUSME TO. Cíl je zde formulován takto: „poskytovat rodinám jistou formu respitní péče, 

tj.  vytvořit jim určitý prostor pro vyřízení a řešení záležitostí,  na které mnohdy z důvodu 

péče o člověka se zdravotním postižením těžce hledají čas“. Respitní péče, neboli vytvoření 

prostoru pro osobu starající  se o postiženého člověka,  ve kterém by si  tato  osoba  mohla 

vyřídit  či  vyřešit  různé  záležitosti  nebo  ve kterém  by  si  mohla  odpočinout,  přispívá 

ke spokojenosti s úrovní vztahů mezi rodinami uživatelů služeb a programovými pracovníky. 

Tuto problematiku je však možné vidět v širších souvislostech. Lze předpokládat, že rodiny 

budou s úrovní vztahů se spolupracujícím asistentem spokojeni tehdy, když uvidí, že i jejich 

dítě (syn / dcera) je spokojeno a svou spokojenost dává jasně najevo.

4.3.1.5  Dimenze „čas“

Další  dimenzí,  která  může ovlivnit  spokojenost  s programem je  vnímání  časového 

rozložení programu, tedy rozměr času. Primárně je uvedená dimenze směrována k samotným 

uživatelům programu, tedy k osobám s mentálním postižením. Vzhledem k menšímu počtu 

dotazovaných  v této  skupině  však  byly  otázky  zaměřené  na spokojenost  s programem 

z časového hlediska položeny i respondentům ze skupiny rodinných příslušníků.

Důvodem pro zařazení časové  dimenze do analýzy spokojenosti účastníků je zjistit, 

do jaké  míry  jim  časový  rámec  programu  vyhovuje,  a případně  od nich  získat  vhodná 

doporučení důležitá pro plánování ročníků budoucích. Předpokladem, z kterého tato dimenze 

vychází, je fakt, že časový rámec programu účastníkům vyhovuje, pokud uspokojuje jejich 

potřeby.  Bude-li  ze získaných informací  zjištěno,  že tomu tak  v programu  ZKUSME TO 

není, klade si autorka za cíl zjistit příčiny nespokojenosti zúčastněných osob a požadavky, 

které by programu umožnily ideální časové nastavení.

4.4 VÝZKUMNÝ SOUBOR
Výzkumný soubor tvoří  účastníci  druhého ročníku programu volnočasových aktivit 

ZKUSME TO,  který  proběhl  v akademickém  roce  2004–2005,  přesněji  od září  2004 

do května  2005.  Pro  účely  analýzy  spokojenosti  považujeme  za účastníky  všechny  tři 

skupiny aktérů programu. Jedná se o 28 osob s mentálním postižením, 28 rodin, ze kterých 

tyto  osoby vycházejí,  a o 29 programových pracovníků,  v tomto  případě  studentů.  Všem 
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zúčastněným, se kterými byl veden rozhovor, byla zaručena mlčenlivost o informacích, které 

poskytli. Byly jim vysvětleny důvody, pro které byla analýza prováděna. Věděli tedy, že jde 

o snahu zapojit  příjemce služeb i programové pracovníky do hodnocení  služeb programu 

a umožnit jim tak podílet se na jeho dalším rozvoji a kvalitativním prohlubování. Vzhledem 

k tomu, že spokojenost jednotlivých skupin s programem je hodnocena odděleně, jsou zde 

tyto skupiny podobným způsobem i charakterizovány.

4.4.1 Osoby s mentálním postižením
Skupinu tvoří celkem 12 osob (čtyři ženy a osm mužů). Věkové rozpětí účastníků je 

18–46 let; sedm osob je v kategorii 20–29 let, tři osoby v kategorii 30–39 let a dvě osoby 

spadají do kategorie 40–46 let. Osm osob se programu účastnilo poprvé, čtyři respondenti 

byli jeho opakovanými účastníky.

Z celkového počtu 12 osob jich 11 využívá různých forem sociálních služeb, případně 

aktivizačních programů směřujících k získání pracovních dovedností (srov. Graf č. 1). Devět 

osob  využívá  služeb  denních  center,  tj.  programů  realizovaných  místními  nestátními 

neziskovými,  příp.  příspěvkovými  organizacemi,  dvě  osoby  jsou  zapojeny  do některého 

z pracovních programů (chráněné dílny, tréninkový pracovní program), jedna osoba žádné 

jiné  sociální služby nevyužívá, tj.  zůstává doma s rodiči.  Osm respondentů využívá další 

služby,  které  poskytuje  Diakonie  ČCE – středisko  v Plzni,  nebo / a zároveň  je  členem 

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Tři osoby využívají služby jiných poskytovatelů.

Graf č. 1. Četnost využití sociálních služeb účastníky programu

Zdroj: vlastní analýza, 2006
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Původně měl být  rozhovor veden se všemi 28 zúčastněnými osobami. Důvodem pro 

snížení  jejich  počtu  na pouhých  dvanáct  byla  hloubka  jejich  postižení  a s tím  spojené 

omezené  vyjadřovací  schopnosti  včetně  porozumění  kladeným  otázkám.  Základním 

kritériem pro to,  zda bude  rozhovor s účastníkem veden či  nikoliv,  byla  jeho schopnost 

verbálně komunikovat, což bylo vždy konzultováno i s jeho rodinou.

4.4.2 Rodiny osob s mentálním postižením

Skupinu tvoří celkem 25 zástupců rodin, z čehož je dvacet tři žen (matky účastníků) 

a dva  muži  (otcové  účastníků).  Třináct  zástupců (rodin)  je  členem Sdružení  pro  pomoc 

mentálně postiženým.

I v této skupině se původně mělo  rozhovoru účastnit všech 28 zástupců rodin. Jedna 

rodina se však po ukončení druhého ročníku programu přestěhovala do jiného města, matka 

jednoho z účastníků byla dlouhodobě nemocná a jeden ze zástupců rodin rozhovor odmítl.

4.4.3 Programoví pracovníci

Tuto skupinu tvoří celkem 29 studentek ze dvou plzeňských vysokých škol. Čtrnáct 

studentek  je  z Fakulty  pedagogické  a jedna studentka  z Fakulty  humanitních  studií  ZČU 

v Plzni. Čtrnáct dívek studuje Vysokou školu v Plzni, o.p.s. Konkrétně se jedná na Fakultě 

pedagogické  o jedenáct  studentek  certifikátového  programu  speciální  pedagogiky  a o tři 

studentky  oboru  sociální  práce,  na Fakultě  humanitních  studií  o jednu  studentku  oboru 

humanistika. Dvanáct studentek z Vysoké školy v Plzni, o.p.s. studuje obor všeobecná sestra, 

dvě  studentky  obor  ergoterapie.  Všechny  dívky  se programu  účastnily  v rámci  svých 

odborných praxí, případně si účast v programu zvolily jako volitelný předmět. Rozhovor byl 

proveden se všemi 29 zúčastněnými studentkami, které v programu vytvořily celkem dvacet 

sedm dvojic  (jedna  studentka  a jedna  osoba  s postižením)  a jednu trojici  (dvě  studentky 

a jedna osoba s postižením).

4.5 PODMÍNKY SBĚRU DAT
Realizace programů se v praxi promítá do dvou základních kroků: do činnosti spojené 

s plánováním programu a do činnosti spojené s implementací programu. Děje se tak většinou 

bez pomoci evaluačního výzkumu, v mnohých případech je spokojenost uživatele dokonce 

ztotožňována  se stavem  „neexistence  stížností  na kvalitu  poskytovaných  služeb“. 

Programoví pracovníci, resp. management programu, pak považují situaci, kdy se neobjevují 

žádné  stížnosti,  za téměř  totožnou  se situací,  kdy  jsou  všichni  spokojeni.  Aby  evaluace 

mohla být provedena, je nutné, aby evaluační výzkum získal patřičnou podporu v organizaci, 

kde se má provádět (20). V tomto smyslu považuje organizace  Diakonie ČCE – středisko 
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v Plzni  evaluaci  svých  programů  za nedílnou  součást  projektového  managementu,  resp. 

celého  projektového  cyklu,  tj.  od plánování  projektů,  přes  jejich  implementaci 

až po závěrečné vyhodnocení neboli evaluaci.

4.5.1 Role evaluátora

Autorka této práce vystupovala v programu ZKUSME TO v roli jeho koordinátora, tj. 

osoby,  která  plánuje,  koordinuje,  řídí,  implementuje  a v neposlední  řadě  i hodnotí 

programové  aktivity.  V souvislosti  s hodnocením  spokojenosti,  tedy  evaluační  analýzou 

zmiňovaného  programu,  je  autorka  považována  za interní  pracovnici  organizace  a tím 

i za interního evaluátora. Programová evaluace byla prováděna s vědomím výhod i nevýhod 

autorčina  přímého  zapojení  do evaluace.  V tomto  duchu  byly  vedeny  i rozhovory 

s jednotlivými skupinami aktérů,  které se k programu měly vyjadřovat.  Důraz byl kladen 

zejména  na vysvětlení  důvodů,  kvůli  kterým  organizace  k evaluaci  přistupuje,  a také 

na upozornění přínosů, které z evaluace pro organizaci vyplynou.

4.5.2 Sběr dat
Sbírání dat pro evaluační studii programu  ZKUSME TO proběhlo ve dvou etapách. 

V první etapě, bezprostředně po ukončení druhého ročníku programu, tj. v době od května 

do září roku 2005, byla sbírána data pro evaluaci ze strany programových pracovníků. V této 

době  bylo  provedeno  všech  29 rozhovorů  se studenty.  Původní  plán  však  musel  být 

vzhledem k autorčiným neplánovaným zdravotním problémům pozměněn a druhá etapa tak 

proběhla až v pozdějším termínu, tj. od ledna do dubna roku 2006. V tuto dobu byla sbírána 

data pro evaluaci ze strany účastníků s mentálním postižením a také ze strany jejich rodin.

4.5.3 Prostředí sběru dat

Hloubkové kvalitativní rozhovory byly prováděny na vlastní žádost většiny rodin buď 

v jejich  přirozeném prostředí,  nebo  v prostorách  organizace.  V naprosté  většině  případů 

upřednostňovaly  rodiny  při  uskutečňování  rozhovoru  své  vlastní  domácí  prostředí,  což 

odůvodňovaly větším pohodlím, prostředím důvěry a také tím, že domov skýtal podle jejich 

slov „klid na práci“.

4.5.4 Změny nastalé oproti původnímu plánu
Oproti původnímu plánu vést  rozhovory se všemi účastníky s mentálním postižením, 

i za cenu jejich značného přizpůsobení schopnostem uživatelů (v některých případech bylo 

uvažováno i o možnosti vyjádření pocitů účastníka kresbou), bylo v konečné fázi stanoveno 

kritérium pro  výběr  respondentů  založené  na „schopnosti  verbálně  komunikovat“.  Tento 
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požadavek byl přijat,  přestože znamenal omezení počtu  rozhovorů. Taktéž bylo upuštěno 

od původního plánu vést zvláštní druh  rozhovorů s rodiči, tzv.  rozhovor „očima účastníka 

s mentálním postižením, který verbálně nekomunikuje“.  Bylo provedeno několik pokusů, 

které  však  ukázaly,  že zástupce  rodiny  (matka  či  otec  účastníka)  se ve většině  případů 

na program dokáží  „dívat“  jen  „skrze  jedny oči“.  V rozhovoru  „očima  účastníka“  často 

pouze opakovaly to, co řekly v rozhovoru směrovaném k nim samotným. Dvojím způsobem 

program zkrátka vidět nedokázali. Po prvních třech nezdarech bylo provádění těchto typů 

rozhovorů pozastaveno.
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5 VÝSLEDKY ANALÝZY SPOKOJENOSTI

Páta kapitola obsahuje analýzu spokojenosti účastníků s druhým ročníkem programu 

ZKUSME TO na základě  informací  získaných  formou  polostrukturovaných  rozhovorů 

s jednotlivými  respondenty.  Spokojenost  jednotlivých  skupin  účastníků  je  hodnocena 

v samostatných  kapitolách.  Zmíněné  kapitoly,  které  jsou  podle  počtu  skupin  účastníků 

zapojených  do programu  celkem  tři,  jsou  dále  členěny  a jsou  v nich  vyhodnocovány 

jednotlivé dimenze spokojenosti tak, jak byly vymezeny v teoretické části této práce.

5.1 OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Rozhovory  vedené  s respondenty  z této  skupiny  byly  zaměřeny  na zjištění 

spokojenosti v rámci třech programových dimenzí: čas, obsah programu a  úroveň vztahů. 

Na otázky odpovídalo celkem 12 osob, z čehož byli čtyři ženy a osm mužů. Výsledky jsou 

prezentovány formou kategorizace informací získaných od respondentů a doplněny stručným 

popisem.

5.1.1 Čas

V úvodu rozhovoru s účastníky programu se autorka práce zaměřila na zjištění jejich 

spokojenosti s programem z hlediska časového. Celkem bylo položeno sedm otázek, z čehož 

pět bylo uzavřených a dvě otevřené. Předmětem dotazování bylo to, do jaké míry účastníkům 

vyhovovala doba trvání programu, byla monitorována častost společných schůzek i to, zda 

jejich  frekvence  účastníkům  vyhovovala.  Účastníci  mohli  k danému  tématu  sdělit  i svá 

případná doporučení. Jelikož je program založen na spolupráci se studenty vysokých škol, 

kteří  v půli  ročníku  absolvují  zkouškové  období  a jsou  tedy  plně  vytíženi,  je  program 

v období  od poloviny  prosince  do poloviny  února  oficiálně  přerušen.  V průběhu  tohoto 

období je ponecháno na každé dvojici, jestli se schází či nikoliv. Účastníkům byla položena 

otázka, zda v jejich dvojici byly schůzky přerušeny, a pokud ano, co pro ně tato skutečnost 

znamenala.

Na otázku, do jaké míry účastníkovi doba trvání programu vyhovovala, odpovědělo 

šest osob kladně – nic by neměnily. Pět osob by si přálo, aby ročník trval celý rok a nebyl 

omezen  jen  na rok  školní.  Mnozí  též  dodávali,  že by  si  přáli,  aby  vztah  s asistentem 

překračoval hranici jednoho roku a konstatovali, že nejlepší by bylo, aby program, respektive 

vztah s jedním asistentem, trval dva nebo i tři roky. Jedna osoba vyjádřila přání délku trvání 

programu zkrátit s odůvodněním, že ji tolik aktivit najednou zmáhá.

Monitoring častosti  schůzek  měl  za cíl  vyhodnotit  do jaké  míry  jsou  dodržována 

pravidla a etický kodex programu ze strany asistentů. Předpokládá se, že schůzky probíhají 
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na pravidelné  bázi  jednou  týdně  po dobu  dvou  až tří  hodin.  Průběžný  monitoring je 

uskutečňován i formou zápisových archů, do kterých asistent zapisuje základní informace 

o každé schůzce (datum,  časový rozsah a náplň schůzky).  Tento arch na konci  semestru 

podepisuje jak asistent, tak i samotný účastník, případně jeho rodina. Na otázku, jak často 

schůzky doopravdy probíhaly, odpovědělo šest respondentů, že jedenkrát týdně, a další čtyři, 

že víc jak jednou týdně.  Dvě osoby konstatovaly,  že jejich schůzky pravidelně jedenkrát 

za týden neprobíhaly.

Na otázku  týkající  se spokojenosti  účastníků  s frekvencí  schůzek  odpověděli  čtyři, 

že jim častost  setkávání vyhovovala,  nic by neměnili.  Dva účastníci  by se chtěli  scházet 

méně a šest účastníků by přivítalo scházení častější.

Nejčastější důvody, pro které by se účastníci chtěli se svými asistenty scházet více, lze 

shrnout do následujících kategorií:  1. možnost  popovídat si (n = 2), 2. přátelit se s lidmi 

stejného věku  (n  = 2),  3. dostat  se do společnosti  nebo dělat  věci,  které  účastníka  baví  

(n = 2).

Důvodem, proč by se někteří účastníci chtěli se svými asistenty scházet méně často, 

byl přesněji nedefinovaný pocit či potřeba  („…prostě to tak cítím...“) nebo únava, kterou 

účastník při setkáních pociťoval. Na otázku, zda ve zkouškovém období došlo k přerušení 

schůzek, odpovědělo osm respondentů kladně. Čtyři respondenti uvedli, že se spolu se svými 

asistenty scházeli bez ohledu na oficiální přerušení programu stále. Na navazující otázku, co 

přerušení schůzek pro účastníka znamenalo,  odpovědělo pět respondentů,  že jim schůzky 

chyběly a stýskalo se jim, dvěma účastníkům přerušení schůzek nevadilo a jeden dotazovaný 

byl za pauzu rád.

5.1.2 Obsah programu
Druhou  dimenzí,  která  se v rozhovoru  stala  předmětem  zkoumání,  byla  dimenze 

týkající  se obsahu  programu.  Celkem  bylo  položeno  třináct  otázek,  z nichž  bylo  sedm 

uzavřených a šest otevřených. Cílem první části bylo zjistit rozsah činností, které účastníci 

spolu s asistenty uskutečňovali.  Otázky tedy směřovaly k tomu, jaké schůzky účastníkům 

utkvěly  v paměti.  Zjišťovalo  se,  které  schůzky  účastníci  řadí  mezi  nejoblíbenější. 

Respondenti odpovídali na to, co se jim obecně na programu líbilo, co jim vadilo, jakým 

způsobem probíhala rozhodování o společně trávených chvílích a do jaké míry byli s tím, co 

společně  s asistenty  uskutečňovali,  spokojeni.  Druhá  část  otázek  směrovala  ke zjištění 

spokojenosti  účastníků  se společnými  akcemi,  kterými  byly  úvodní  víkendové  setkání 

a slavnostní zakončení spojené s konferencí.
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A. Rozsah společných činností
Obecně  lze  říci,  že na základě  výpovědí  respondentů  bylo  zjištěno  šest  kategorií 

činností, kterým se účastníci spolu s asistenty věnovali. Výpovědi jednotlivých respondentů 

jsou klasifikovány sestupně podle četnosti výpovědí:  1. návštěvy a poznávání nových lidí 

(n = 4), 2. sportování (n = 4), 3. výlety a procházky do přírody (n = 3), 4. nákupy a běžné 

všední činnosti (n = 3), 5. společné akce (n = 2), 6. rozličné zájmy – blíže nespecifikované 

typy činností (n = 13).

B. Nejoblíbenější činnosti
Mezi tři nejoblíbenější aktivity zařadili respondenti následující: 1.  výlety a procházky 

(n = 5),  2. aktivity,  při  kterých  se chodilo  na návštěvy  a poznávali  se noví  lidé  (n = 4), 

3. kategorie  sportování  (n = 3). Dalšími  zmiňovanými  činnostmi  bylo  chození  do kina, 

věnování  se koníčkům  (např.  pečení  cukroví  a příprava  vánočních  dárků),  pořádání 

společných akcí (např. víkendové setkání v Exodu) a  nákupy. Oblíbenou aktivitou byla také 

práce  na deníku  neboli  knize  volnočasových  aktivit,  kterou  účastníci  spolu  se svými 

asistenty zpracovávali v průběhu celého programu.

C. Míra spokojenosti s uskutečňovanými činnostmi
Na otázku do jaké míry byli účastníci spokojeni s tím, co spolu s asistentem podnikali, 

odpovědělo deset účastníků kladně. Dva účastníci spokojenost vyhodnotili  nejednoznačně 

(„ani  ano,  ani  ne“).  Další  položená  otázka  směrovala  ke zjištění,  čeho  si  účastníci 

na programu nejvíce cenili, co je k účasti v něm nejvíce motivovalo. Také v tomto případě 

lze na základě výpovědí respondentů vypozorovat několik kategorií důvodů podmiňujících 

jejich  spokojenost  s programem:  1. líbí  se mi  všechno,  co  spolu  s asistentem  děláme 

(n = 12),  2. asistent  jako  kamarád  (n = 5),  3. možnost  chodit  ven  a dělat  „různé  věci“ 

(n = 6), 4. tvorba deníku – knihy volnočasových aktivit (n = 4), 5. asistent ví, co dělá, a má 

v tom jistotu (n = 1), 6. přítomnost dalších osob – nejen asistentky (toto bylo zvlášť důležité 

pro účastníky muže) (n = 1).

D. Nedostatky programu
Na otázku,  zda  se v průběhu  programu  objevilo  něco,  co  účastníkům  vadilo, 

odpovědělo  devět  respondentů  záporně.  Tři  účastníci  se vyjádřili  neurčitě  „ano  i ne“. 

Doplňující otázku, která měla nedostatek programu konkretizovat, zodpověděl pouze jeden 

tázaný:

„…asistenti by měli chodit pravidelně tak, jak se řekne na začátku; chtěl bych se učit 

i novým věcem; přál  bych si,  abysme spolu s asistentem chodili  častějš  do společnosti“. 

Další dvě osoby své tvrzení blíže nespecifikovaly.
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E. Způsob rozhodování o společných setkáních
Z výpovědí  respondentů  vyplynulo,  že se o náplni  společných schůzek rozhodovalo 

třemi  způsoby.  Program  určovali  účastníci  společně  s asistentem,  jindy  se na plánování 

podíleli všichni (včetně rodinných příslušníků), v některých případech měl účastník možnost 

sám o činnosti rozhodovat a vybírat si.

F. Spokojenost s proběhlými společnými akcemi
V průběhu  roku  se uskutečnily  dvě  společné  akce;  úvodní  víkendové  setkání 

a slavnostní  zakončení  programu  spojené  s konferencí.  Úvodního  víkendového  setkání 

se účastnilo  11 respondentů  z celkového  počtu  12 dotazovaných.  Všichni  na otázku 

vztahující  se k jejich  spokojenosti  s touto  akcí  odpověděli,  že se jim líbila  (na škále  1–3 

zvolili  možnost  „1“).  Nejčastěji  uváděnými  důvody  spokojenosti  byly  tři  následující: 

1. večerní  zábavný  program s kamarády a s novými  asistenty  (n = 5),  2. táborák  spojený 

s opékáním vuřtů (n = 2), 3. možnost spojit poznávání se a povídání s procházkou do přírody 

(n = 2).  Mezi dalšími důvody podílejícími se na spokojenosti  účastníků při  tomto setkání 

jmenovali  respondenti  poznávání  nových  asistentů.  Komentovali  to  například  slovy: 

„...poznala  jsem  Evu“  nebo „…že jsem  se mohl  poznat  s tou  Gábinou“.  Oceňovali  též 

samotné prostředí domu  Exodus,  ve kterém se setkání uskutečnilo.  Devět z dotazovaných 

respondentů nemělo k víkendovému setkání žádné připomínky, vypovídali například:

„…nic, všechno bylo hezký…“;

„…ne, mně se tam Šári všechno líbilo…“;

„…bylo to tak akorát, nic nemám, co by se mi nelíbilo“;

„…nic, všechno se mi tam líbilo“.

Připomínky měli pouze dva účastníci, jedna respondentka konstatovala:

„...akorát,  když moje asistentka odjela dřív domů…, to jsem byla smutná,  bylo to  

takové  divné.“  (Pozn.  z důvodu  dřívějšího  odjezdu  asistentky  domů  zůstala  účastnice 

na setkání sama.)

Jeden  účastník  měl  připomínky  k úvodnímu  oficiálnímu  zahajovacímu  programu. 

Komentoval to slovy:

„…povídání na začátku bylo nudný a moc dlouhý.“

Slavnostního  zakončení  druhého  ročníku  programu  ZKUSME TO spojeného 

s konferencí se z celkového počtu 12 dotazovaných respondentů účastnilo pouze deset osob. 

Všichni  byli  s akcí  spokojeni  (na škále  1–3  zvolili  možnost  „1“).  Z výpovědí  vyplývá, 

že důvody, pro které se účastníkům akce líbila, lze rozdělit do třech kategorií:  1. příjemné 

pocity  z uskutečněné  akce  (n = 6),  2. možnost  poděkování  si  a vzájemného  obdarování 
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se (n = 3), 3. možnost veřejně prezentovat svoje příběhy (n = 1). Šest respondentů nemělo 

k této akci žádné připomínky, komentovali ji slovy:

„…nic, všechno se mi líbilo“,

„…příště bych udělala zase to samý, líbilo se mi to“,

„...na nic si nevzpomínám, co by mi vadilo“.

Čtyři z účastníků akci připomínkovali. Jeden z nich konstatoval:

„…moje asistentka tam nebyla a to mi bylo líto“.

Na jednoho účastníka působilo zakončení nostalgicky, jeho komentář byl následující:

„…bylo to takový smutný, protože jsme se s těma holkama museli rozloučit“.

Jeden účastník se vyjádřil k programu slavnostního zakončení, podotkl:

„… udělat to víc zábavné, pouštět hudbu, kterou mám rád“.

Jeden z respondentů vypověděl, že mu nevyhovoval příliš velký počet lidí.

5.1.3 Úroveň vztahů

Třetí  zkoumanou  dimenzí  je  dimenze úrovně  vztahů.  Celkem  bylo  v této  oblasti 

položeno  pět  uzavřených  otázek.  Úroveň  vztahů  je  důležitým  kritériem  přispívajícím 

ke spokojenosti  či  nespokojenosti  účastníků s programem.  Hlubší  poznání  úrovně vztahů 

mezi  účastníky  a jejich  asistenty  navíc  umožňuje  zpětně  reflektovat  míru  naplnění  či 

nenaplnění základních principů a filosofie programu. Teoreticky byla tato problematika více 

rozebrána již v kapitole 4.3.1 „Zkoumané programové dimenze“.

Každá z položených otázek měla zjistit míru naplnění základních principů programu, 

kterými jsou: 1. respekt k druhému, 2. princip uschopňování, 3. princip partnerství, 4. princip 

aktivní podpory a 5. princip zmocňování. Při hodnocení byla použita, stejně jako u ostatních 

uzavřených otázek, třístupňová hodnotící škála (1 – ano, 2 – někdy ano, někdy ne, 3 – ne).

Dá se říci, že hodnocení respondentů byla do značné míry shodná a poukázala na to, 

že účastníci vnímají deklarované principy vesměs jako naplněné (srov. Tabulka č. 2). Princip 

„respekt k druhému“ hodnocený pomocí otázky „Do jaké míry účastníci souhlasí s tvrzením: 

Asistent mi naslouchá?“ označilo za naplněný souhlasně všech 12 dotázaných.

Princip „uschopňování“  hodnocený  zodpovězením otázky  „Do jaké  míry  účastníci 

souhlasí s tvrzením: Asistent nedělá vše za mě?“ stejně jako princip „partnerství“ hodnocený 

za pomoci otázky „Do jaké míry účastníci souhlasí s tvrzením: Asistent se mnou jedná jako 

se sobě  rovným?“  souhlasně  označilo  za naplněný  11  z celkového  počtu  12  dotázaných 

respondentů. Jeden dotazovaný označil tento princip ze svého pohledu jako nenaplněný.

Princip „aktivní  podpory“  hodnocený  analýzou odpovědí  na otázku  „Do jaké  míry 

účastníci souhlasí s tvrzením: Asistent mi pomáhá učit se užitečným a potřebným věcem?“ 
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souhlasně  označilo  za naplněný  9 z celkového  počtu  12  respondentů.  Dva  dotazovaní 

označili  tento  princip vzhledem  ke své  osobě  za nenaplněný.  jeden  respondent  ho 

na hodnotící škále označil „2“ – „někdy ano, někdy ne“.

Princip „zmocňování“, jehož hodnocení bylo získáno otázkou „Do jaké míry účastníci 

souhlasí  s tvrzením:  Asistent  za mě  nerozhoduje?“,  souhlasně  označilo  za naplněný 

8 z celkového počtu 12 dotázaných respondentů. Z pohledu jednoho respondenta byl tento 

princip nenaplněný, tři respondenti označili na hodnotící škále variantu „někdy ano, někdy 

ne“.

Všech  dvanáct  respondentů  zodpovědělo  kladně  otázku  týkající  se jejich  obecné 

spokojenosti se vztahy mezi nimi a asistenty.

Tabulka 2: Výpovědi respondentů na otázky zjišťující míru naplňování principů 
a filosofie programu

 Míra naplňování principů a filosofie programu v očích respondentů – osob 
s mentálním postižením

respekt 
k druhému

princip 
uschopňování

princip 
partnerství

princip aktivní 
podpory

princip 
zmocňování

počet % počet % počet % počet % počet %

1 – ano 12 100% 11 91,7% 11 91,7% 9 75% 8 66,7%

2 – někdy 
ano, někdy 

ne
0 0% 0 0 1 8,3% 1 8,3% 3 25%

3 – ne 0 0% 1 8,3% 0% 0% 2 16,7% 1 8,3%

celkem 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
Zdroj: vlastní analýza, 2006

5.2 RODINY OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Rozhovory vedené s respondenty ze skupiny rodinných příslušníků osob s mentálním 

postižením byly zaměřeny na zjištění spokojenosti v rámci čtyř programových dimenzí: míra 

naplnění očekávání,  čas,  obsah programu a úroveň vztahů. Na otázky odpovídalo celkem 

25 zástupců rodin, z nichž 23 bylo žen (matky účastníků) a 2 byli muži (otcové účastníků). 

Výsledky  jsou  prezentovány  formou  kategorizace  informací  získaných  od respondentů 

a stručně popsány.

5.2.1 Míra naplnění očekávání

V úvodu rozhovoru se zástupci rodin se autorka práce zaměřila na zjištění spokojenosti 

s programem z hlediska toho, jak bylo naplněno jejich očekávání. Celkem byly položeny tři 

41



otázky, z nichž jedna byla uzavřená a dvě otevřené. Předmětem zájmu bylo zjistit, jaká byla 

očekávání rodiny od programu ZKUSME TO a do jaké míry byla tato očekávání splněna.

A. Zjištěná očekávání
Na základě  získaných  informací  je  možné  očekávání  rodinných  příslušníků 

od programu  ZKUSME TO rozdělit  do sedmi  kategorií:  1. poznání  nových  lidí  a získání 

přátel (n = 6), 2. příležitost k učení se navazovat sociální vztahy (n = 5), 3. učení se novým 

věcem a možnost si nové věci vyzkoušet (n = 1), 4. smysluplné trávení volného času (n = 1), 

5. odlehčovací péče (n = 2), 6. negativní očekávání (n = 1), 7. zlepšení psychického stavu 

účastníka (n = 1).

Nejvíce rodin (6) konstatovalo, že si od programu slibovaly fakt, že jejich syn / dcera 

pozná díky programu nové lidi  a získá nové přátele.  Větší  počet rodin v programu viděl 

příležitost  pro  svého syna / dceru  učit  se navazovat  sociální  vztahy. Někteří  respondenti 

v programu spatřovali pro své děti příležitost k učení se novým věcem a možnost si nové 

věci  vyzkoušet,  jiní  od programu  čekali  smysluplnou  náplň  volného  času  pro  svého 

syna / dceru. Dvě rodiny vnímaly program jako pomoc spočívající v tom, že si budou moci 

odpočinout s vědomím, že se jejich synovi / dceři v danou chvíli někdo věnuje. Jedna z rodin 

si  od programu  slibovala  zlepšení  psychického  stavu  syna / dcery.  Jedna  rodina  hned 

od začátku přistupovala k programu spíše s negativním očekáváním. Důvodem bylo vědomí, 

že jejich syn bude mít za asistentku ženu.

B. Míra naplnění očekávání
Na otázku  „Do jaké  míry  program  původní  očekávání  rodin  splnil?“  odpovědělo 

19 rodičů  pozitivně  v tom  smyslu,  že jejich  očekávání  byla  naprosto  splněna.  Čtyři 

z dotazovaných odpověděli, že program jejich očekávání spíše splnil, jedna maminka vybrala 

možnost  „ano  i ne“  a jedna  rodina  konstatovala,  že její  očekávání  splněna  nebyla 

(srov. Graf č. 2).
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Graf č. 2 Míra naplnění očekávání rodin od programu ZKUSME TO

Zdroj: vlastní analýza, 2006

Celkem pět zástupců rodin vypovídalo o nenaplnění  některých ze svých očekávání. 

Ve třech  případech  se jednalo  o očekávání  týkající  se představy  rodiny  o programu 

z časového hlediska. U jedné rodiny nebyla naplněna očekávání týkající se náplně schůzek, 

očekávala  více  společných  akcí  typu  výletu  a procházek  do přírody.  Jedna  rodina  si 

od programu slibovala větší zapojení své dcery. Její požadavek spočíval v tom, že dcera díky 

programu překoná svůj ostych, osmělí se a začne navazovat více sociálních kontaktů.

5.2.2 Čas

Spokojenost  rodiny  s programem  z hlediska  časového  byla  zjišťována  položením 

dvou,  na sebe  navazujících  otázek.  První  z nich  měla  uzavřenou  podobu „Do jaké  míry 

vyhovovala  rodinám  doba  trvání  programu?“,  druhá  z ní  vycházela  do tzv.  otevřeného 

komentáře. Šestnáct dotázaných z celkového počtu 25 rodin konstatovalo, že jim doba trvání 

jednoho ročníku programu vyhovovala a nic by neměnili. Podle názoru ostatních devíti rodin 

by  měl  každý ročník  programu  ZKUSME TO trvat  minimálně  celý  kalendářní  rok  a ne 

se omezovat pouze na rok akademický.

5.2.3 Obsah programu
V oblasti  této  dimenze je  zjišťována  spokojenost  respondentů,  tj.  rodinných 

příslušníků, s programem z hlediska jeho obsahu. Rodinám je zde v prvé řadě dán prostor 
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program analyzovat z hlediska jeho silných a slabých stránek. Autorka práce zjišťuje také 

případná  ohrožení,  ale  i příležitosti,  které  rodiny  v programu  spatřují.  Dále  se oblast 

zaměřuje  na zjištění  spokojenosti  rodin  se společnými  akcemi,  kterých  se také  účastnily. 

Respondentům  bylo  položeno  celkem 18  otázek,  z nichž  pět  bylo  uzavřených  a třináct 

otevřených.

A. Identifikace silných stránek programu
Rodiny identifikovaly celkem šest oblastí silných stránek programu. Jsou řazeny podle 

míry intenzity výpovědí od nejvíce uváděných až po nejméně uváděné: 1. možnost trénovat 

navazování sociálních vztahů a nových přátelství  (n = 12),  2. smysluplné trávení volného 

času (n = 7), 3. pozitivní přínos pro studenty (n = 4), 4. posilování samostatnosti účastníků 

(n = 4), 5. pozitivní přínos pro rodiny v podobě odlehčovací péče (n = 3), 6. dobrá koncepce 

programu (n = 3).

Ve výpovědích rodin se nejčastěji objevilo konstatování, že program je výjimečný tím, 

že obecně umožňuje účastníkům trénovat navazování sociálních vztahů a navíc díky němu 

mohou získat nové přátele a kamarády z okruhu podobně starých lidí. Velmi pozitivně je 

z pohledu rodinných příslušníků hodnocena též nabídka smysluplného trávení volného času 

pro  účastníky.  Za silnou  stránku  programu  je  považován  i jeho  přínos  pro  samotné 

programové pracovníky z řad studentů či  dobrovolníků. Pomáhá jim rozvíjet citlivost pro 

mezilidské vztahy a dovednosti, které budou potřebovat při výkonu svých budoucích profesí. 

Další  přínos  vidí  rodiny v posilování  samostatnosti  účastníků.  Oceňují  to,  že vytvořením 

kamarádství s asistentem je posilována samostatnost a sebedůvěra účastníků, čímž dochází 

k jejich obohacování. Velmi pozitivně rodiny hodnotí i fakt, že program pomáhá také jim 

samotným. Vidí v něm svým způsobem i určitý druh respitní, tj. odlehčovací služby. Rodiny 

vítají,  že jim  program  umožňuje  najít  si  chvilku  pro  sebe,  zatímco  jsou  jejich  děti 

s asistentkou. Někteří zástupci konstatovali, že program je dobrý už jen tím, že oni sami vidí, 

jak jsou jejich děti spokojené. Spokojenost dětí se pak odráží ve spokojenosti rodičů.

B. Identifikace slabých stránek programu
Z pětadvaceti  dotazovaných  rodin  jich  šest  odpovědělo,  že žádné  slabé  stránky 

programu nevidí, devatenáct ostatních se k nim určitým způsobem vyjádřilo.

Celkem bylo identifikováno šest  okruhů slabých stránek programu.  V následujícím 

výčtu jsou řazeny sestupně podle míry častosti  jejich výskytu:  1. doba trvání  programu 

(n = 10), 2. nedostatečná připravenost a výběr asistentů (n = 7), 3. nedostatečné množství 

společných  akcí  (n = 2),  4. nedostatek  asistentů  –  mužů  (n = 2),  5. nezajištěná  účast 

asistentů na oficiálních společných akcích (n = 2), 6. ostatní slabé stránky (n = 2).
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Nejčastěji se ve výčtu slabých stránek objevuje nevyhovující časový rámec programu. 

Ten v sobě zahrnuje vše, co se týká časování programu od doby trvání jednotlivé schůzky 

až po časové nastavení jednotlivých ročníků programu. Pět respondentů uvedlo, že program 

(respektive jeden ročník programu) je příliš krátký.  Dvěma rodinám vadí,  že je program 

přerušen na zkouškové období. Jedna rodina shledává slabinu v délce jedné schůzky, podle 

jejího názoru by měla trvat déle než dvě hodiny. Jedna z rodin by si přála zintenzivnit počet 

schůzek  v týdnu.  Další  slabou  stránku  programu  shledávají  rodiny  v nedostatečné 

připravenosti  a ve výběru  studentek.  Rodiny  konkrétně  podrobují  kritice  zejména 

nedostatečnou připravenost  (vyzrálost)  asistentů,  případně  jejich  nedostatečnou inspiraci. 

Negativně je hodnoceno také malé množství společných akcí. Rodiny by ocenily, kdyby jich 

bylo  více.  Stejně  tak  je  kritizován  nedostatek  asistentů  mužského  pohlaví,  a to  zvláště 

v případech,  kdy  je  účastníkem  programu  mentálně  postižený  muž.  Slabým  místem 

programu  označovali  rodinní  příslušníci  také  nezajištěnou  účast  asistentů  na oficiálních 

společných  akcích.  Respondenti  dále  uvedli  několik  kritických  připomínek,  které  jsou 

z důvodu malého počtu výskytu přiřazeny ve výčtu do okruhu „ostatní slabé stránky“. Patří 

mezi ně např. chybějící pravidla programu, malé zapojení rodin do programu a příliš oficialit 

v programu.

C. Identifikace rizik programu
Z oslovených  25  rodin  jich  šest  odpovědělo,  že žádná  rizika  pro  program nevidí, 

ostatních  devatenáct  rodin  se k případným  rizikům  určitým  způsobem  vyjádřilo.  Bylo 

identifikováno  celkem  sedm  rizikových  oblastí.  V následujícím  přehledu  jsou  řazeny 

sestupně  podle  míry  intenzity  výpovědí:  1. nedostatek  kvalitních  asistentů  (n = 11), 

2. nevhodné sestavení dvojic „asistent – účastník“ (n = 5), 3. nedostatek financí na provoz 

programu (n = 3), 4. nedostatečné zajištění bezpečnosti programu pro případ, že by došlo 

k újmě na zdraví (n = 3), 5. případná konkurence (n = 1), 6. nedůvěra rodin (n = 1), 7. nuda 

na schůzkách prožívaná účastníky (n = 1).

Nejvíce  rodin  spatřuje  riziko  v nedostatku  programových  pracovníků  –  asistentů1. 

Naplnění  kapacity  programu  je  závislé  na počtu  vhodných  asistentů,  kteří  jsou  ochotni 

věnovat svůj čas pro pomoc druhým. Každoročně jsou tak účastníci do jisté míry vystaveni 

1  Program má kapacitu 30 dvojic, jeho naplnění však každoročně závisí na počtu asistentů. Vstup zájemců 
o program je založen na posouzení několika kritérií, z nichž tím nejdůležitějším je zájem osoby 
s mentálním postižením se programu účastnit. Za tímto účelem jsou s každým zájemcem a s jeho 
zákonným zástupcem vedeny dva samostatné vstupní rozhovory. Jejich účelem je zjistit, zda-li budoucí 
účastník má opravdu zájem do programu vstoupit, či není-li to pouze přání jeho rodiny. Dalším kritériem, 
které má vliv na vstup zájemce do programu, je fakt, zda-li je a nebo není uživatelem služeb organizace 
Diakonie ČCE – středisko v Plzni. Program je primárně určen jejím uživatelům a dále členům partnerské 
organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. V neposlední řádě má na výběr zájemců vliv 
i pořadí podání přihlášky. Je proveden pořadník zájemců a vše dále závisí na schopnosti koordinátora 
a celého týmu programu, kolik motivovaných asistentů pro program zajistí.

45



stresu  způsobenému  očekáváním,  zda  se pro  ně  asistent  najde  či  nikoliv.  Své  obavy 

z nedostatku  programových  pracovníků  vyjádřilo  jedenáct  z dotazovaných  rodin.  Dalším 

rizikem, na které respondenti poukázali, je možnost nevhodného sestavení dvojic asistent – 

účastník. Rodiny v tomto případě vyjadřovaly starost nad tím, zda je vždy důsledně dbáno 

na výběr  asistentů.  Poukazovaly  na důležitost  toho,  aby  lidé,  kteří  se o práci  asistentů 

v programu ucházejí,  byli pro tuto činnost dostatečně „zralí“. Další rizikovou oblast vidí 

rodiny  v případném nedostatku  financí  na provoz  programu či  v nedostatečném zajištění 

programu pro případ, že by došlo k újmě na zdraví. Tento problém si uvědomují zejména 

za začátku  nového  ročníku,  kdy  pociťují  obavy  z toho,  co  by  se mohlo  stát.  V průběhu 

programu  se postupně  uklidňují,  neboť  asistenty  poznávají  blíže,  předávají  jim  své 

zkušenosti a čím dál více jim důvěřují. Riziko nicméně vidí v tom, že kdyby se účastníkovi 

s postižením v průběhu programu něco stalo, mohlo by to program vážně ohrozit.

Respondenti jmenovali i další rizika. Spočívají například v možnosti konkurence, která 

by se mohla časem v městě Plzni objevit, a tak program ohrozit, dále v možných projevech 

nedůvěry  ze strany  rodin.  Za rizikový faktor  je  považována  také  nuda,  kterou by  mohli 

účastníci  programu zažívat  na schůzkách,  pokud by se jejich náplň každý rok opakovala 

a schůzky by se tak staly neatraktivními.

D. Identifikace příležitostí programu
Z 25  oslovených  rodin  jich  jedenáct  odpovědělo,  že žádné  příležitosti  nedokáže 

vymyslet.  Rodiny  konstatovaly,  že příležitosti  nevidí,  protože  nevidí  dovnitř  programu. 

Ostatních  čtrnáct  rodin  se k příležitostem  vyjádřilo  a dalo  zajímavé  podněty.  Bylo 

identifikováno  celkem  pět  okruhů  příležitostí.  V následujícím  výčtu  jsou  podle  míry 

intenzity  výpovědí  řazeny  od nejčastěji  zmiňovaných  až po nejméně  uváděné:  1. rozšířit 

způsoby,  jakými  jsou  hledáni  a motivováni  asistenti  pro  výkon  této  činnosti  (n = 5),  

2. využívat  a organizovat  více  společných  akcí  (n = 5),  3. příležitost  pro  zkvalitnění 

programu větším zapojením rodin do jeho organizace (n = 3), 4. příležitost více se zviditelnit  

na veřejnosti,  což  by  mohlo  vést  k získání  více  sponzorů  a dárců  (n = 3),  5. v rámci 

programu se věnovat sportu (n = 2).

Nejvíce  rodin  vidí  příležitost  v souvislosti  s pociťovanou  potřebou  zajištění 

dostatečného  množství  asistentů  pro  své  syny / dcery.  Spatřují  ji  v rozšíření  způsobů 

oslovování a v další motivaci možných adeptů na asistenty. Někteří respondenti poukázali 

na možnost oslovit kromě škol s pedagogickým či sociálním zaměřením i školy humanitního 

typu  nebo  školy  technického  zaměření.  Hledáním  asistentů  na školách  s technickým 

zaměřením si rodiny slibují získání většího množství asistentů – mužů. Pět rodin se vyslovilo 

k příležitostem programu v podobě společných akcí. Ty by mohly podle slov rodin program 
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ještě více přizpůsobit potřebám účastníků a také by mohly oslovit případné nové asistenty. 

Příležitost pro zkvalitnění programu vidí dotazovaní také ve větším zapojení rodin do jeho 

organizace.  Uvádějí  proto tři  důvody.  Někteří  ve svém větším zapojení spatřují  možnost 

obohatit se navzájem s ostatními rodinami, jiní v něm vidí potenciál předávat své zkušenosti 

jak jednotlivým asistentům starajícím se o jejich dítě, tak i asistentům ve skupině, například 

formou  pořádání  besed  na téma  „Jak  se žije  rodinám  s dětmi  s postižením?“.  Další 

příležitostí může být podle respondentů i aktivnější se zviditelňování na veřejnosti. Rodiny 

poukazují na možnosti, kdy by se realizátor programu zaměřoval na pravidelné informování 

místních  médií,  uváděl  příklady  dobré  praxe  a získával  tak  nové  sponzory  či  firemní 

a individuální  dárce.  Obava,  že by  se někteří  účastníci  programu  mohli  začít  během 

opakujících  se schůzek  s více  či  méně  podobnými  typy  činností  nudit,  vedla  rodinné 

příslušníky k nápadu zařadit do aktivit programu sportování. Tuto možnost vidí jako dobrou 

příležitost pro zlepšení atraktivity programu.

E. Spokojenost rodin s obsahovou náplní programu
Na otázku, do jaké míry byly rodiny s obsahovou náplní programu spokojeny, měli 

možnost  respondenti  odpovědět  formou  výběru  z pětistupňové  škály  počínaje  „naprosto 

spokojen“ a konče „vůbec ne“. Osmnáct rodin bylo s obsahovou náplní spokojeno naprosto, 

pět  rodin  bylo  spíše  spokojeno,  jeden  respondent  vybral  možnost  „ano  i ne“  a jeden 

z respondentů byl spíše nespokojen.

Navazující  otázku,  v čem  konkrétně  spočívala  jejich  případná  nespokojenost, 

zodpověděly  celkem čtyři  rodiny.  Důvody nespokojenosti  byly  následující:  1. asistentka 

byla mimoplzeňská a nemohla se programu více věnovat (n = 1), 2. některé schůzky dceru 

evidentně nebavily (n = 1), 3. příliš časté opakování činností (n = 1), 4.  v Plzni není příliš 

možností, kam jít (n = 1).

Na otázku,  jaká  opatření  pro  zlepšení  navrhují,  jich  z celkového počtu  pětadvaceti 

deset neuvedlo žádné řešení.  Ostatní uvedli možnosti nápravy a jejich návrhy lze shrnout 

do sedmi kategorií:  1. více společných akcí i s rodinami – rodiči (n = 6), 2. zajistit vhodné 

programové pracovníky (n = 5), 3. zajistit programové pracovníky – muže (n = 2), 4. mezi 

aktivity zařadit sportování (n = 2), 4. propracovat pravidla programu (jak pro studentky, tak 

i pro rodiny) (n = 1), 5. jasně vymezit spolupráci mezi rodinou a programovým pracovníkem 

– asistentem (n = 1), 6. více program zviditelňovat na veřejnosti (n = 1).

Nejvíce  připomínek  se týkalo  společných  akcí.  Rodiny  navrhovaly,  aby  realizátoři 

organizovali  více aktivit,  do kterých se mohou zapojit  účastníci  spolu se svými asistenty. 

Zařadili mezi ně například výlety do přírody, opékání vuřtů, diskotéky či uspořádání oslavy 

narozenin. Někteří  by uvítali  i takové akce,  do kterých by se kromě účastníků a asistentů 
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mohly zapojit i samotné rodiny. Jedna rodina nabízela dokonce možnost využívat klubovnu 

nacházející  se v jejich domě.  Další,  nejčastěji  uváděné  opatření  pro  zlepšení  se dotýkalo 

přijímání  vhodných programových pracovníků – asistentů.  V tomto případě poukazovaly 

rodiny na nutnost vhodné adepty na asistenty důkladně vybírat.  Za důležité kritérium pro 

jejich  výběr  považovaly  to,  aby  svoji  práci,  tedy  asistenci,  dělali  „srdcem“,  aby  byli 

dostatečně  motivovaní  a aby v případě studentů  nešlo jen  o splnění  zápočtu.  Rodiny  též 

zdůrazňovaly nutnost  důkladně tyto adepty  na asistenty o programu informovat.  Několik 

rodin poukázalo na potřebu zajistit programové pracovníky – muže. Další návrhy na zlepšení 

obsahové  náplně  programu  vidí  rodiny  v zařazení  více  sportovních  aktivit  do náplně 

programu.  Navrženo  bylo  také  opatření  spočívající  v hlubším  propracování  pravidel 

programu a to jak pro asistentky, tak i pro rodiny. Další námět na zlepšení směřoval k jasně 

vymezené  spolupráci  mezi  rodinou  a programovým pracovníkem –  asistentem.  Poslední 

návrh se týkal většího zviditelňování programu na veřejnosti.

F. Nejoblíbenější činnosti
Oslovení  rodinní  příslušníci  vyjmenovali  čtyři  okruhy  činností,  které  se jim  líbili 

nejvíce:  1. společné akce (n = 13), 2. činnosti směřující k naplnění potřeb lidí s mentálním 

postižením  (n = 10),  3. samotná  základní  myšlenka  programu  „věnovat  kousek  svého 

volného času druhému“ (n = 5), 4. ulehčení pro rodinu (n = 1).

Nejvíce  respondentů  považovalo  za nejoblíbenější  činnosti  společné  akce.  Často 

respondenti  hovořili  o zahajovacím víkendu společném pro všechny účastníky programu, 

dále  pak  o slavnostním  zakončení.  Některým se líbili  aktivity,  při  kterých  se sešlo  více 

účastníků se svými asistenty, například společný výlet do ZOO nebo uspořádání Mikulášské 

besídky v klubu rodičů dětí s postižením s názvem Vlaštovka. Druhým nejvíce uváděným 

oblíbeným  okruhem  činností,  byly  činnosti,  které  směřovaly  k naplňování  potřeb  lidí 

s mentálním postižením. Tento okruh je dále rozdělen na dvě části podle toho, o naplňování 

jakých potřeb se jedná. Šest osob uvedlo, že nejvíce se jim líbí to, že program uspokojuje 

tolik  pociťovanou potřebu „mít  rozmanitý a pestrý život“.  Čtyři  osoby uvedly,  že se jim 

nejvíce líbí činnosti či chování asistentů, které směřují k naplnění potřeby „být obklopen 

kamarády a přáteli“.  Pět  respondentů  uvedlo,  že se jim líbí  samotná  myšlenka  programu 

„věnovat  kousek  svého  volného  času  druhému“.  Jeden  z respondentů  uvedl,  že se mu 

na programu nejvíce líbí to, že je to dobrý způsob, jak rodině ulevit, ulehčit jí od neustálé 

péče o jejího postiženého člena.

G. Společné akce
První  společnou  akcí  bylo  úvodní  víkendové  setkání.  Z celkového  počtu  dvaceti 

pěti rodin  se akce  konané  v Domě  Exodus v Třemošné  u Plzně  zúčastnilo  třiadvacet. 
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Vyhodnocení  spokojenosti  s uvedenou  akcí  spočívalo  ve zjištění  toho,  co  jim  setkání 

přineslo,  do jaké míry byly rodiny s uvedenou akcí spokojeny, případně s čím konkrétně 

spokojeny nebyly a jaká opatření pro zlepšení by do budoucích let navrhovaly.

Na otázku, co rodinám setkání přineslo, odpovídali jednotliví respondenti různě. Jejich 

výpovědi  lze  však  shrnout  do šesti  kategorií:  1. pocit  „důvěry“  v program a organizaci 

ze strany  rodičů  (n = 12),  2. poznání  nových  rodin,  které  mají  postižené  dítě,  a setkání 

s rodinami,  které  se již  znají  (n = 9),  3. seznámení  a bližší  poznání  asistentky  našeho 

syna / dcery  (n = 5),  4. vědomí  toho,  že postiženému  členu  rodiny  jsou  díky  programu 

naplňovány jeho potřeby (n = 4), 5. zábavný program pro naše děti (n = 1), 6. vědomí toho, 

že rodina si může přes víkend ulevit od péče o své dítě (n = 1).

Celkem dvanáctkrát rodiny vypověděly, že úvodní víkendové setkání v nich zanechalo 

pocit  důvěry  v program  a v organizaci,  která  ho  realizuje.  Někteří  respondenti  uváděli, 

že měli dobrý pocit z dobře vykonané práce organizátorů i samotných asistentů, další zmínili 

krásnou, vstřícnou, spontánní a přátelskou atmosféru, která na setkání panovala, jiní mluvili 

o dojetí z toho důvodu, že s jejich již starším potomkem v dobách totality nic podobného 

nezažili.  Doslova  užívali  slov  „vyléčilo  mě  to“,  „dobilo  mě  to,  žila  jsem z toho  ještě 

dlouho“. Rodiny též pozitivně hodnotily přístup asistentek. Pro maminky dětí s postižením 

představovalo setkání možnost popovídat si, vyměnit si zkušenosti a sdílet společně radost 

z toho, že jejich děti jsou spokojené. Pro mnohé rodiny setkání představovalo také shledání 

se starými přáteli, s rodinami, které již dlouho neviděly, nebo poznaly rodiny nové. Další 

zmiňovanou, velmi přínosnou skutečností  bylo to,  že se rodina seznámila a blíže poznala 

asistentku, která se měla stát průvodkyní jejich potomka. Důležité bylo také vědomí, které si 

rodina  z tohoto  setkání  mohla  odnést  a které  spočívalo  v pochopení  toho,  že jsou 

postiženému díky programu naplňovány jeho potřeby. Podle typu reflektovaných potřeb byla 

tato  kategorie  dále  rozdělena  na dvě  oblasti:  1. naplnění  potřeby  „mít  přátele“ 

a 2. naplňování potřeby „někam patřit“. V úvodním setkání byly spatřovány ještě další dva 

významy: zábavný program pro účastníky a fakt, že si rodina může přes víkend ulevit v péči 

o svého postiženého potomka.

Na otázku,  do jaké  míry  byly  rodiny  s uvedenou  akcí  spokojeny,  jich  dvacet 

z celkových  23 odpovědělo,  že byly  spokojeny  naprosto.  Dva  respondenti  odpověděli, 

že byli spíše spokojeni a uvedli menší kritiku vztahující se k příliš velkému počtu lidí, který 

se akce  pravidelně  účastní.  Podle  jejich  názoru  to  může  být  pro  některé  účastníky 

nepříjemné. Další připomínka se týkala doby trvání víkendové akce. Objevil se názor, že by 

úvodní  setkání  mohlo  být  kratší,  na místo  dvoudenního  setkání  by  stačilo  jen  setkání 

jednodenní.
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Na otázku,  jaká  opatření  pro  zlepšení  organizování  víkendového  setkání  rodiny 

navrhují,  jich devatenáct z celkových 23 žádná opatření neuvedla.  Vše bylo podle jejich 

představ nebo nad očekávání. Ostatní respondenti uváděli opatření týkající se v zásadě dvou 

věcí:  1. dostatečné přípravy nových asistentů tak, aby program přijali (n = 2), 2. opatření 

týkající se organizace víkendového setkání (n = 2).

Někteří  upozorňovali  na zdlouhavý  úvod  spojený  s oficiálním  představováním 

jednotlivých  dvojic  účastníků  a jejich  asistentů  a doporučují,  že by  bylo  lepší  asistenty 

rodinám  představit  ihned  po příjezdu.  Další  se pozastavovali  nad  velkým  počtem 

zúčastněných osob na této akci a doporučují jejich počet omezit.  Jeden respondent uvedl, 

že by bylo dobré program úvodního setkání zkrátit, naplánovat ho jen na jedno odpoledne 

na místo celého víkendu. Jiný respondent naopak podotkl, že by program úvodního setkání 

prodloužil. Uvedl:

„... nevím, jako mně se to líbilo, možná, že by bylo lepší, kdyby ti studenti a děti mohli  

být  pohromadě  i déle… možná  ne  hned,  ale  někdy  v průběhu  roku… že by  se už  znali  

a utužilo to jejich vztah“.

Poslední zmíněné doporučení se týkalo omezení časových prodlev, které rodiny mohly 

pociťovat. Respondent uvedl:

„... akorát ty časové prodlevy...bylo to vždycky trochu zpožděný, jinak to bylo fajn...“.

V pořadí  druhou  společnou  akcí  bylo  slavnostní  zakončení  ročníku  spojené 

s konferencí.  Z celkového  počtu  dvaceti  pěti rodin  se akce  zúčastnilo  dvacet  tři. 

Vyhodnocení spokojenosti rodin s akcí spočívalo ve zjištění, co pro ně slavnostní zakončení 

znamenalo,  do jaké  míry  byly  s uvedenou  akcí  spokojeny,  případně  s čím  konkrétně 

spokojeny nebyly a jaká opatření pro zlepšení by do budoucích let navrhovaly.

K otázce,  co  pro  rodiny  slavnostní  zakončení  znamenalo,  se vyjádřilo  všech 

23 zúčastněných  rodin.  Tato  společná  akce  v nich  zanechala:  1. hřejivé  pocity  (n = 17),  

2. nostalgické a dojemné pocity (n = 5), 3. v některých případech i pocity negativní (n = 3).

Nejvíce  respondentů  uvedlo,  že v nich  slavnostní  zakončení  zanechalo  pozitivní, 

hřejivé pocity. Respondenti vnímali pocit sounáležitosti s mladými lidmi (n = 5) i slavnostní 

náladu celého setkání (n = 3). Měli také možnost zamyslet se a zhodnotit celý rok (n = 3).  

Pozitivní pro ně bylo i to, že na slavnostní zakončení přišlo mnoho lidí z řad uživatelů, jejich 

rodin  a přátel,  asistenti  se svými  přáteli  a také  představitelé z řad  zadavatelů  sociálních 

služeb  ve městě  –  zastupitelů  na krajské  i místní  úrovni.  Patronkou  celé  akce 

a z dlouhodobého  hlediska  i přívržencem  programu  se stala  náměstkyně  hejtmana 

Plzeňského kraje pro marketing,  cestovní ruch a neziskové organizace.  Respondenti  jako 

přínosné pociťovali konkrétně to, že byl v průběhu akce zhodnocen uplynulý ročník. Dělo 
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se tak během krátkých výstupů organizátorů – ředitele organizace, koordinátorky programu 

i jednotlivých studentů  – asistentů,  kteří  poutavým vyprávěním a prezentováním příběhů 

zaujali  všechny  přítomné.  O své  zážitky  se podělilo  i několik  samotných  účastníků. 

Respondenti z řad rodinných příslušníků vyjadřovali i další pozitiva této akce:  seznámení 

se s novými  lidmi  a setkání  s přáteli  (n = 2),  akce  byla  zážitkem  pro  účastníky  (n = 2),  

příležitost poslechnout si názory zadavatelů (n = 1), pocit z dobře vykonané práce (n = 1).  

V nostalgických pocitech  převažoval  prvek loučení  se s něčím,  co se účastníkům a jejich 

rodinám líbilo,  a hlavně  s někým,  s kým se jim v čase  podařilo  navázat  přátelský  vztah. 

U třech  rodin  zanechalo  slavnostní  zakončení  negativní  pocity.  Důvodem  však  nebylo 

samotné  slavnostní  zakončení,  ale  fakt,  že počítaly  s účastí  svých asistentek,  které  však 

nepřišly a nikoho o tom ani neinformovaly. Rodiny a ještě více jejich potomci pociťovali 

rozporuplné pocity, zklamání, lítost, někdy až vztek.

Na otázku,  do jaké  míry  byly  rodiny  s uvedenou  akcí  spokojeny,  uvedlo  šestnáct 

z 23 zúčastněných  rodin,  že s akcí  bylo  naprosto  spokojeno.  Čtyři  rodiny  byly  spíše 

spokojeny. Jedna z rodin byla spokojena tak napůl, dvě rodiny byly nespokojené. Navazující 

otázku,  v čem  jejich  nespokojenost  spočívala,  zodpovědělo  celkem  sedm  respondentů. 

Důvodů pro částečnou či  v ojedinělých případech celkovou nespokojenost  bylo uvedeno 

několik:  1. akce  se neúčastnila  asistentka  (n = 3),  2. chybělo  větší  zapojení  účastníků 

do programu slavnostního zakončení (n = 2), 3. program akce byl příliš oficiální (n = 1), 

4. program byl příliš dlouhý (n = 1), 5. program byl příliš dojemný (n = 1).

Na otázku, jaká opatření by rodina provedla, aby zlepšila podobu a celou organizaci 

takovéto  společné  akce,  se vyjádřilo  dvanáct  respondentů.  Jedenáct  dotazovaných  žádné 

připomínky ani  návrhy na zlepšení  neměli.  Odpovědi  byly  vyhodnoceny a opatření  byla 

kategorizována  následovně:  1. zapojit  do programu slavnostního zakončení  více samotné 

účastníky s mentálním postižením (n = 5), 2. přání udělat program slavnostního zakončení  

méně oficiální (n = 4), 3. přání přilákat média (n = 2).

Nejčastěji uváděným opatřením do budoucna se objevovalo přání zapojit do programu 

slavnostního  zakončení  více  samotné  účastníky  s mentálním  postižením.  Rodiny 

konstatovaly, že jsou si vědomy toho, že někdy je těžké mentálně postižené zapojit, ale vždy 

jde o to, jaká forma je pro zapojení zvolena. Dalším navrhovaným námětem pro zlepšení byl 

požadavek udělat  program slavnostního  zakončení  méně oficiální.  Posledním opatřením, 

které rodiny uvedly, bylo přání přilákat média.
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5.2.4 Úroveň vztahů

V uvedené  dimenzi  zjišťujeme  spokojenost  respondentů,  tj.  rodin,  s programem 

z hlediska  úrovně  vztahů  utvořených  mezi  rodinou  a asistentkou  jejich  syna / dcery. 

Respondenti  v této části  hodnotili  vztah,  který vznikl  mezi  nimi a asistentkou,  zamýšleli 

se nad vzájemnou komunikací a nad tím, zda nějaká situace či jednání ze strany asistentky 

pozitivně či negativně ovlivnila jejich další vztah.

Šestnáct z 25 dotázaných považuje svůj vztah s asistentkou za výborný, dalších sedm 

pak za velmi dobrý, dva respondenti za spíše neuspokojivý (srov. Graf č. 3).

Graf č. 3 Zhodnocení vztahů rodin s programovými pracovníky očima rodin

Zdroj: vlastní analýza, 2006

Respondentům byla položena otázka, uvědomují-li si jednání či situaci, která ze strany 

asistentky  negativním  způsobem  ovlivnila  jejich  další  vztah.  Dvaadvacet  respondentů 

odpovědělo,  že nikoliv,  k žádným závažným okolnostem, které by jejich vztah negativně 

změnily, nedošlo. Tři respondenti odpověděli kladně, v jejich vztahu došlo k okolnostem, 

které  vztah  negativně  změnily.  Dvěma  rodinám  vadilo  časté  zaneprázdnění  asistentky 

odůvodňované školními povinnostmi nebo neodůvodňované vůbec.

Na otázku, uvědomují-li si rodiny jednání či situaci, která ze strany asistentky ovlivnila 

jejich další vztah pozitivním způsobem, odpovědělo dvanáct rodin kladně. Zbylých třináct 

rodin odpovědělo záporně, k okolnostem nedošlo. Rodiny pojmenovaly celkem pět různých 

situací,  které  jejich  vztah  s asistentkou  pozitivně  ovlivnily:  1. pozitivní  styl  komunikace 
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a energičnost  asistentky  (n = 4),  2. asistentka  měla  hezký  vztah  s účastníkem  (n = 3),  

3. asistentka seznámila respondenty i se svojí vlastní rodinou a přáteli (n = 2), 4. asistentka 

se „znala“  k rodině  i v době  svátků,  narozenin  či  jiných  výjimečných  dnech  (n = 2), 

5. flexibilita asistentky a ochota vyjít rodině vstříc (n = 2).

Nejvíce  rodin  poukázalo  na celkový  pozitivní  styl  komunikace a energičnost 

asistentky. Jiní za kladný aspekt považovaly to, že asistentka měla hezký vztah s účastníkem, 

důležité  bylo  pro  rodiny to,  že asistentka  se k účastníkovi  chovala  rovnocenně,  brala  ho 

takového, jaký je. Další vyslovovanou okolností, která dle rodin pozitivně ovlivnila jejich 

další vztah, bylo to, že asistentka seznámila respondenty i se svojí vlastní rodinou a přáteli. 

Velmi ceněno bylo rodinou to, že se k ní asistentka „znala“ i v době svátků, narozenin či při 

jiných výjimečných událostech. Pozitivní okolností byla také flexibilita asistentky a ochota 

vyjít rodině vstříc.

5.2.5 Celkové hodnocení programu rodinami
Všech  25  rodin  se shodlo  na tom,  že by  program  doporučily  ostatním  rodinám. 

Osmnáct z 23 rodin považuje program za přínosný,  pět  rodin pak za spíše přínosný,  dvě 

rodiny vybraly možnost „ani ano, ani ne“ (srov. Graf č. 4).

Graf č. 4 Přínos programu shledaný rodinami

Zdroj: vlastní analýza, 2006
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Přínos  programu spočívá  dle  názorů rodin ve třech rovinách:  1. v rovině účastníka 

(n = 16), 2. v rovině rodiny (n = 4), 3. v rovině všech zúčastněných (n = 1).

Rodiny  jsou  přesvědčeny,  že program  přináší  důležité  možnosti.  Díky  němu 

se účastníci  zapojují  do společnosti  a posilují  tak  schopnost  navazovat  sociální  vztahy 

(např. navazují přátelství, setkávají se a tráví čas s cizími lidmi). Přínos programu spočívá 

i v nabídce smysluplného využití volného času. Hodně rodin se vyjádřilo ve smyslu, že jejich 

potomci zažívají ve svém volném čase samotu, nemají co dělat a nudí se. Program podle nich 

tuto situaci mění. Někteří rodinní příslušníci uvádějí, že si postupem času všímají na svých 

potomcích  posílení  schopnosti  sebeuvědomění.  V neposlední  řadě  pak  reflektují  to, 

že program pro  účastníky  představuje  příležitost,  jak  se učit  novým věcem a nové  věci 

zkoušet.  Rodiny jsou si  vědomy toho, že jejich děti,  přestože jsou již dospělými,  nemají 

možnost  svoji  dospělost  zcela  naplno  prožívat,  ale  že jim program  ZKUSME TO může 

v tomto směru velmi pomoci.  Umožňuje jim stýkat se s vrstevníky,  dělat  věci  přiměřené 

jejich věku a učit  se a zkoušet spoustu nových věcí.  Program přináší  výhody i samotným 

rodinám. Pro mnohé z nich znamená úlevu od mnohdy celodenní péče o postižené dítě, pro 

jiné  malý  prostor  na to,  věnovat  se sobě  či  činnostem,  na které  nemají  jindy  čas. 

V neposlední řadě spatřují rodiny přínos programu i pro asistenty z řad studentů.
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5.3 PROGRAMOVÍ PRACOVNÍCI
Rozhovory vedené s respondenty ze skupiny programových pracovníků byly zaměřeny 

na zjištění  spokojenosti  v rámci  čtyř  následujících programových dimenzí:  míra  naplnění 

očekávání, forma vedení programu, obsah programu a úroveň vztahů. Na otázky odpovídalo 

celkem  29 zástupců  skupiny,  z nichž  všechny  byly  ženy.  Výsledky  jsou  prezentovány, 

podobně  jako  v ostatních  dvou  skupinách,  formou  kategorizace  informací  získaných 

od respondentů, stručně doplněny popisem a některými vybranými výpověďmi.

5.3.1 Míra naplnění očekávání
V úvodu  rozhovoru  s programovými  pracovníky  složenými  stoprocentně 

z vysokoškolských studentů, se autorka práce zaměřila na zjištění spokojenosti s programem 

z hlediska míry naplnění jejich očekávání od programu. Celkem byly položeny čtyři otázky, 

z nichž  byla  jedna  uzavřená  a tři  otevřené.  Cílem  bylo  zjistit,  co  programoví 

pracovníci – asistenti od svého zapojení do programu očekávali, zda byla jejich očekávání 

naplněna či zda byli jeho přínosem zklamání.

A. Očekávání programových pracovníků
Z výpovědí  respondentů  lze  stanovit  celkem  osm  kategorií  charakterizujících 

očekávání, s kterými asistenti do programu vstupovali: 1. program, respektive předmět, bude 

pro  studenty  víc  teorií,  než-li  praxí  (n = 10),  2. porozumění  oblasti  práce  s mentálně 

postiženými  lidmi  (n = 7),  3. strach  z neznámého  (n = 7),  4. získání  nových  zkušeností  

(n = 7), 5. praxe, která se bude lišit od těch ostatních a možnost zkusit něco nového (n = 4), 

6. vědomí  toho,  že někomu  pomohu  (n = 3),  7. pro  zápočet  (n = 1),  8. ostatní  –  blíže 

nespecifikovaná očekávání (n = 2).

Někteří  respondenti  očekávali  od programu  více,  měli  určité  představy 

o ZKUSME TO,  jiní  žádná  konkrétní  očekávání  neměli.  Ukázalo  se,  že studenti 

předpokládali spíše teoretický přístup k programu spočívající  ve slovním výkladu s pouze 

občasnými  ukázkami  nebo  exkurzemi  do zařízení  poskytující  služby  či  vzdělání  lidem 

s mentálním postižením. Zajímavé je, že tento náhled měli i přesto, že volitelné předměty či 

odborná praxe, v jejichž rámci se programu účastnili, nesla název „Osobní asistence pro lidi 

s mentálním postižením“ a sylaby předmětů deklarovaly,  že praxe bude znamenat přímou 

práci  s klienty.  Dalším  zmiňovaným  předpokladem,  s kterým  asistenti  do programu 

vstupovali bylo to, že doufali v lepší porozumění oblasti práce s mentálně postiženými lidmi 

a celkově i v hlubší pochopení „jejich“ světa. Uváděli například:
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„… že porozumím té oblasti, lidem s mentálním postižením, nahlédnu do komunikace 

s nimi, že se blíž seznámím s postiženými lidmi“;

„... tak já nevím, co sem očekávala... , že se ňák dozvim něco bližšího o těch lidech, jak 

se k nim chovat, jak s nima jednat, abych vlastně poznala, jak jednaj, jak myslej“.

Z odpovědí  respondentů  je  patrná  též  obava  z neznámého.  Na počátku  programu 

pociťovalo  mnoho  asistentů  obavu  z toho,  jak  budou  schopni  komunikovat  s mentálně 

postiženým člověkem, jak s ním budou vycházet, zda situaci zvládnou. V úvodu programu 

všichni  budoucí  asistenti  absolvovali  vstupní  školení  zaměřené právě na odstranění  nebo 

alespoň  částečné  eliminování  těchto  obav.  Účastnili  se semináře  o komunikaci  s lidmi 

s mentálním postižením, semináře týkajícího se komunikace s rodinnými příslušníky těchto 

osob a úvodního  vhledu do supervize.  Zjištěná očekávání  však  mají  velkou vypovídající 

hodnotu, neboť se v nich odráží pocity asistentů ještě z doby, než program oficiálně začal. 

Asistenti vypovídali například:

„…určitě  jsem z počátku byla docela vyděšená,  protože za prvé nikdy jsem s těma 

lidma  do kontaktu  nějak  osobně  nepřišla,  takže  jsem  se spíš  bála,  že je  to  úplně  něco 

nového… což se asi bojí každý“;

„…já si myslím, že to byl ostych, nebo sem spíš nevěděla vůbec, takže sem tam šla 

s tím, že to poznám“;

„…já jsem měla strašný jakoby strach a zároveň jsem prostě viděla to, že mi to může 

něco dát nebo jsem se chtěla aspoň snažit prostě vyzkoušet si s nima aspoň pracovat“.

Respondenti  od programu  očekávali  také  získání  nových  zkušeností,  často 

v souvislosti s oborem, který studovali. V nově nabytých zkušenostech viděli dobrý základ 

pro absolvování teoretických předmětů dotýkajících se dané problematiky. Jiní do programu 

vstupovali s vědomím, že v této oblasti sice dosud žádné zkušeností nemají, ale protože se jí 

chtějí  časem  profesně  věnovat,  spatřovali  v účasti  v programu  užitečný  fundament  pro 

budoucnost. Někteří dotazovaní asistenti uváděli, že informací měli již na počátku dostatek 

a očekávali tudíž hlavně možnost získání nových dovedností a zkušeností. Studenti Fakulty 

pedagogické  předjímali  získání  nových  poznatků  užitečných  pro  praxi  učitelů.  Někteří 

poukazovali na možnost využít nově získané zkušenosti v běžném životě nebo se přímo těšili 

na navázání nového přátelství. Výpovědi dvou asistentek byly následující:

„…že mi to určitě pomůže i při zkouškách... když to postižení uvidím v praxi tak to 

nebude jenom jako když to čtu na papíře... a budu o tom něco vědět a bude to úplně jiný,  

protože na papíře a v praxi je to vždycky úplně jiný“;

„... no zkušenosti a možná i teda přátelství, což jsem jako poznala, že jako jo … no 

a hlavně ty zkušenosti a takovýto, že se prostě nebojíš těch postiženejch … není v čem jako 
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… ale přece jenom, když někoho potkáš na ulici … tak nevíš, jestli se máš nebo nemáš dívat 

a tak … a prostě … takže hlavně si to vyzkoušet“.

Někteří respondenti brali vstup do programu jako výzvu a jako praxi, která se bude 

lišit od těch ostatních, eventuálně i jako možnost zkusit něco nového. V tomto směru, jak 

sami  uváděli,  jim  napovídal  i samotný  název  programu  ZKUSME TO.  Pro  jiné  praxe 

a zapojení  se do programu  představovalo  překvapení.  Do programu  vstupovali  spíše 

ze zvědavosti.  Zajímalo je, jaké to je pracovat s lidmi s mentálním postižením. Výpověď 

jedné z asistentek byla následující:

„…na počátku jsem skoro nic nevěděla, ale byla jsem zvědavá, protože už jenom ten  

název  ZKUSME TO ve mně  vyvolával  představu,  že by  to  mohlo  být  něco  nového,  

netradičního, něco trošičku … co by se odlišovalo od předchozích odborných praxí. Poté, co 

jsem získala základní  informace,  jsem se určitě  těšila  na nějaký užší  kontakt  s konkrétní 

osobou, která je nějakým způsobem handicapovaná, a těšila jsem se, že by to mohlo nějakým 

způsobem oběma stranám něco přinést“.

Několik programových pracovníků ve svých výpovědích poodkrylo svoji motivaci pro 

vstup do programu s tím, že do něj vstupovali proto, aby někomu pomohli. Jedna z asistentek 

na otázku odpověděla tak, že program představoval jeden z vyučovacích předmětů a že tedy 

hlavně  očekávala,  že za něj  dostane  zápočet.  Několik  respondentů  uvádělo  blíže 

nespecifikovatelná  očekávání,  jiní  jim  nedávali  konkrétní  význam.  Uváděli  například, 

že „čekali, co přijde“ nebo že „se nechali překvapit“.

B. Identifikace naplněných očekávání
V otázce,  která  z původních  očekávání  byla  naplněna,  se programoví  pracovníci 

vyjadřovali nejvíce k očekáváním vztahujícím se ke třem z celkových osmi výše zmíněných 

kategorií.  Konkrétně  se jednalo  o následující:  1. porozumění  oblasti  práce  s mentálně 

postiženými  lidmi  (n = 7),  2. získání  nových  zkušeností  (n = 6),  3. zbavení  se strachu 

z neznámého (n = 3).

Splněná očekávání v kategorii porozumění oblasti práce s mentálně postiženými lidmi 

asistenti  komentovali  obecně  tak,  že po absolvování  programu  se změnil  jejich  přístup 

k lidem s mentálním postižením,  nepociťovali  již  ostych při  navazování  kontaktu s nimi, 

naučili se s těmito lidmi jednat, poznali významy rozličných projevů v jejich chování, naučili 

se též rozeznávat potřebné emocionální hranice ve vztazích s nimi a obecně poznali „jejich“ 

svět. Výpovědi byly například následující:

„…naplněno  nad  očekávání  –  není  pro  mě  už  těžké  navázat  kontakt  s člověkem 

s mentálním postižením a porozumět mu a cítit  se ním dobře. Bylo pěkné vidět úplně jiné 

reakce než by člověk čekal od lidí bez postižení – tak nekriticky“;
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„... určitě si myslím, že sem se s nima naučila jednat. Poznala jsem vlastně, jak se oni 

chovají, jak by se člověk měl vlastně chovat k nim. Já jsem to vůbec nevěděla a myslím si,  

že sem i účastníkovi i celý tý rodině pomohla. Tak jsem byla spokojená“.

Další kategorií, nejčastěji považovanou za naplněnou, byla shledána kategorie získání 

nových  zkušeností.  Mnozí  studenti  akcentovali  kromě  získaných  zkušeností  i vytvoření 

přátelských vztahů s účastníky. Asistenti uváděli například následující:

„...  asi  to,  že jsem se mohla do něčeho takovýho zapojit,  že mi to přineslo spoustu 

nových kamarádů, kterých si vážím, spousta zážitků. Očekávání to naplnilo asi stoprocentně 

všechna – zklamaná nejsem, nečekala jsem více, protože jsem si ani nedokázala představit,  

co to všechno bude“.

U třetí z nejčastěji uváděných kategorií, kterou byl  strach z neznámého, komentovali 

respondenti  svá  naplněná  očekávání  obecně  tak,  že se jim podařilo  zbavit  se původního 

strachu  či  překonat  určité  vnitřní  bariéry  ve vztahu  k lidem  s mentálním  postižením. 

Výpovědi například zněly:

„...  dostala jsem hodně moc informací a překonalo to určitou mou bariéru prostě  

k těm lidem s tím mentálním postižením, který jsem dřív jakoby považovala za takový nebo 

prostě jakoby to bylo pro mě tabu. Jo, že teďka jsem překonala v sobě ňákou tu určitou 

hranici, takovýho jakoby strachu z nich a z těch jejich rodin, a prostě z toho litování a tak 

a prostě  pohnulo  se ve mně  něco  citově,  jakoby  v tý  oblasti  ve vztahu  k těm  mentálně 

postiženým“;

„... no tak určitě sem získala nebo teď už vím, že když potkám mentálně postiženýho 

člověka,  jak  se k němu chovat  a vůbec  jak  s ním komunikovat.  A už  vlastně,  když  vidím 

mentálně postiženýho člověka, tak už vlastně nemám z toho takovej ten strach. Už mi to 

přijde přirozený, normální“.

Programoví pracovníci se zmiňovali i o dalších splněných očekáváních. Asistenti, kteří 

předpokládali, že bude program zaměřen spíše teoreticky a praktikován formou přednášek 

v učebně, konstatovali  svou spokojenost.  Přes své spíše praktické zaměření prý, zejména 

v oblasti  získaných informací,  splnil  jejich představy.  Programoví  pracovníci  očekávající 

odlišnost této praxe od jiných či možnost zkusit něco nového uváděli, že byli sami sebou 

překvapeni, že účast v programu zvládli a že z ní mají celkově dobrý pocit. Jiní zhodnotili 

svůj postoj k lidem s mentálním postižením před zahájením programu a na konci programu 

a  konstatovali, že jim program pomohl vytvořit si  „takový správný přístup“,  stejný jako 

ke komukoliv jinému.
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C. Dosažená míra naplnění očekávání
Na otázku, do jaké míry program splnil to, co asistentky očekávaly, odpovědělo devět 

z nich, že očekávání byla naplněna všechna, dvanáct asistentek odpovědělo, že naplněna byla 

většina  z očekávání,  osm jich  odpovědělo,  že naplněna  byla  pouze  některá  z původních 

očekávání.

D. Identifikace nenaplněných očekávání
Výpovědi  programových  pracovníků  týkající  se očekávání,  která  naplněna  nebyla, 

byly klasifikovány do následujících čtyř kategorií:  1. zaměření programu na teorii (n = 3),  

2. kamarádství bude mít jinou povahu (n = 3), 3. nedostatečná příprava na krizové situace 

(n = 1), 4. větší zapojení a celková angažovanost rodiny (n = 1).

V kategorii  zaměření  programu  na teorii  programoví  pracovníci  vypovídali 

o nenaplnění  svých  očekávání  z dvojího  pohledu.  U jedné  skupiny  respondentů  nedošlo 

k naplnění  jejich  představy  co  do zaměření  programu  jako  takového.  Studenti  v roli 

programových pracovníků měli představy o teoreticky zaměřeném programu, který se bude 

odehrávat  v učebně  formou  přednášek  na dané  speciálně-pedagogické  téma.  Případně  si 

představovali,  že budou  do práce  s lidmi  s postižením  zapojováni  formou  skupinových 

aktivit.  Někteří  deklarovali,  že s mírou,  do jaké  byl  ve skutečnosti  program  teoreticky 

zaměřen (úvodní proškolení, supervize, jiná forma podpory asistentům ze strany organizace) 

byli spokojeni, nicméně že byli zaskočeni praxí, která je posléze čekala. Jiní asistenti k dané 

věci poznamenali, že teoretického základu mělo být více. Komentovali to například slovy:

„…očekávala  jsem,  že se dozvím  více  o postižení  daného  jedince,  že to  postižení 

poznám hlouběji, moje představa o programu byla původně jiná než o čem program opravdu 

byl“;

„... informací jsem čekala více – více teorie, hlouběji, od programu jsem očekávala 

v podstatě jenom informace, ne praxi“;

„... na začátku jsem si myslela, že to bude taková ta strohá teorie, že nás někde zavřou 

do třídy a budou nám o tom vykládat, ale bylo to úplně jinak“.

Někteří  asistenti  byli  zklamaní,  že kamarádství  navázané  s účastníkem nabylo  jiné 

povahy  než  jakou  si  původně  představovali.  Komentovali  to  slovy,  že brzy  poznali, 

že kamarádství  dost  dobře  jimi  předjímanou  podobu  mít  ani  nemohlo.  Výpověď  jedné 

z asistentek byla následující:

„... co se týče kamarádství – do jisté míry určitě navázaný bylo, ale prostě v rámci 

možností… z pohledu zdravého člověka by mohlo jít určitě dál, ale z pohledu druhé strany 

jsem vnímala určitý limit, že dál – hlouběji už to jít nemohlo. Osobně jsem očekávala, že to 

kamarádství půjde více do hloubky“.
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Někteří  asistenti  pociťovali  nedostatečnou  přípravu  na možné  krizové  situace. 

Vyjadřovali se následovně:

„… ani jsem nevěděla vlastně, jak se k nim chovat a všechno a bylo to takový strašně 

všechno rychlý, jo, že jsme na to nebyly zase až tak moc připravený. Ne každej byl na toho 

klienta připravenej, jo? My jsme je dostaly a teď prostě starej se. A my jsme nevěděly, jo? Já 

třeba jsem s mým účastníkem šla do města a teď jsem měla strach, že mi ho zajede tramvaj“.

Respondenti  též  zmínili,  že očekávali  větší  zapojení  rodiny  do programu a celkově 

i vyšší míru její zaangažovanosti. Uvedli například:

„… ze strany tý rodiny, že jsem třeba něco plánovala, třeba jsem si myslela, že bysme 

si někam vyrazili. Jo, já vím, že mi ho ty rodiče třeba dali, ale myslela jsem třeba, že ta 

maminka se i sama nabídne – že by třeba řekla, tak půjdeme spolu nebo třeba někam spolu 

zajdeme, ale na druhé straně mě to ani samotnou nenapadlo jim tohle říct, to je zase pravda, 

jo?“

5.3.2 Forma vedení programu

Dimenze formy vedení programu je specifickou dimenzí zkoumanou pouze u skupiny 

programových pracovníků. Ti z programů na jedné straně těží,  získávají nové zkušenosti, 

poznatky,  osvojují  si  a prohlubují  nové dovednosti  v práci s mentálně postiženými lidmi, 

zároveň však  na straně  druhé  vystupují  i jako  aktéři  v roli  asistentů.  Tato  skupina  tvoří 

nezbytné personální zajištění celého programu. Zkoumaná oblast je v tomto případě členěna 

ještě na další čtyři subdimenze.

5.3.2.1 Vedení programu

V uvedené  subdimenzi  je  pozornost  zaměřena  na několik  oblastí,  především 

na zhodnocení vedení programu z hlediska toho, kdo se na vedení programu podílel, v jaké 

roli se nacházel a do jaké míry tento systém programovým pracovníkům vyhovoval.

A. Systém vedení programu – identifikace pozitiv

Na otázku,  spatřují-li  programoví  pracovníci  v systému  vedení  programu  výhody 

a pokud  ano,  tak  v čem,  odpovědělo  čtyřiadvacet  z celkového  počtu  29  dotazovaných 

asistentů  kladně,  pět  se vyjádřilo  nejednoznačně  (ano  i  ne).  Výhody,  které  pracovníci 

uvádějí, lze rozlišit do následujících čtyř kategorií:  1. osobní zkušenosti vedoucích skupin 

s programem  a přímou  prací  s klienty  v předcházejícím  ročníku  (n = 13),  2. dobrá 

organizace práce (n = 8),  3. pocit  blízkosti  vnímaný programovými pracovníky ve vztahu 

s vedoucími skupin (n = 4), 4. rozdělení a koordinování činností programových pracovníků 

v rámci třech skupin (n = 4).
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Asistenti vyzdvihli jako velmi pozitivní fakt, že vedoucí skupin mají osobní zkušenost 

z předešlého ročníku,  mají  určité důležité informace o lidech – účastnících a mohou tyto 

informace  předávat  dál.  Někteří  konstatovali,  že výhoda  spočívá  především v tom,  že si 

vedoucí skupin coby pracovníci  v minulém ročníku prošli  tou samou zkušeností.  Kladně 

hodnocena byla i dobrá organizace práce. Obecně bylo velmi pozitivně vnímáno, že program 

ZKUSME TO a jeho model vedení byl inspirován zahraniční zkušeností a podle fungujícího 

vzoru,  který je v cizích zemích implementován a ověřen v praxi,  je přenášen i do našeho 

prostředí. Asistenti velmi vyzdvihli možnost popovídat si s vedoucími skupin, zvláště v době 

než se poprvé setkali se svými novými kamarády. Vedoucí již přesně věděli, kteří lidé budou 

do programu zapojeni, jak se chovají, jak je třeba se chovat k nim, co mají rádi, co jim vadí. 

Mezi  další  výhody  programového vedení  asistenti  zařadili  schopnosti  vedoucích  skupin 

získané díky zkušenostem v předcházejících ročnících programu. Programoví pracovníci si 

velmi cenili toho, jak se umí vedoucí skupin vžít do situace nových asistentů, jak umí sdílet 

jejich problémy a pocity,  které  je  zvláště  na počátku velmi  tížily.  Vzhledem ke kapacitě 

programu,  jejíž  horní  hranice  činila  30  dvojic,  viděli  pracovníci  jako  velmi  přínosné 

rozdělení účastníků a jejich asistentů do třech skupin s maximálním počtem deseti  dvojic 

v jedné skupině. To, dle jejich slov, umožnilo efektivnější  komunikaci a navození pocitu 

důvěry mezi jednotlivými asistenty a  jejich vedoucími. Díky těmto okolnostem mohly také 

podle asistentů vzniknout osobnější vztahy.

B. Systém vedení programu – identifikace negativ

Na dotaz,  zda-li  asistenti  spatřovali  v uvedeném  systému  vedení  programu  něco 

negativního, jich devatenáct nic špatného neshledalo. Ostatní poukázali na nedostatky, které 

lze rozdělit  do čtyř kategorií:  1. skupinová externí  supervize jako povinná součást účasti  

studentů v programu (n = 3), 2. chování vedoucích skupin (n = 2), 3. absence speciálních 

pedagogů (n = 2), 4. „ostatní nedostatky“ (n = 3).

Nedostatky,  které se dotýkaly zavedení  povinných skupinových supervizí  vedených 

externím supervizorem,  se obecně  dotýkaly  a byly  spojovány  s chápáním  supervize  jako 

„nástroje na řešení problémů“. Asistenti  v tomto případě vnímali uskutečňování supervizí 

jako zbytečnou zátěž.  Supervize byla dle jejich slov vedena způsobem odborného rozboru 

jednotlivých kazuistik, k čemuž se studenti cítili nekompetentní. Jak sami uváděli, bývalo by 

bylo  lepší  zaměřit  supervizi  na sdílení  zážitků,  předávání  si  informací,  než  na odborný 

psychologicko-psychiatrický rozbor jednotlivých případů. Pracovníkům se dále nelíbil fakt, 

že účast na supervizi byla povinná. Někteří asistenti vnímali nedostatky v chování vedoucích 

skupin a koordinátorky programu, které dle jejich slov nebyly někdy schopny  respektovat 

odlišné profesní zaměření do programu zapojených asistentů a s tím spojený způsob řešení 
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nastalých  problémů2.  Tito  pracovníci  zažívali  pocit,  že jim  vedoucí  skupin  někdy 

nerozuměly, protože měly „jiný pohled na věc“ – byly pro věc zapálené a nevnímaly jejich 

odlišné zaměření.  Někteří  viděli  problém také ve věku vedoucích skupin,  který se velmi 

blížil věku samotných asistentů. O vypovídaném svědčí například následující výpověď:

„… lidé ve vedení jsou z určité oblasti – jiné než je náš obor a koukají na věci jinak 

než my, jsou pro to zapálení, mají jiný pohled než my. Úskalí vidím v tom, že mohou odsoudit  

naše názory. Ten pocit jsem měla ze začátku, potom se to postupně změnilo a překlenulo“.

Programovým pracovníkům z řad studentů studujících certifikátový program speciální 

pedagogiky chybělo větší zapojení speciálních pedagogů do programu, neboť od své praxe 

očekávaly  praktické  seznámení  s integrací  handicapovaných  žáků.  Jedna  z asistentek 

poznamenala, že chyběla jasná pravidla pro financování volnočasových aktivit, které spolu 

s účastníkem absolvovali. Tato studentka komentovala danou věc slovy:

„... otázce jako třeba o finanční stránce, kdy třeba ten student toho účastníka někam 

pozve a mnohdy třeba ten účastník to bere jako, že to platí ten student. To se mi hodněkrát 

stalo, že mi to řekly prostě ty kamarádky z toho programu, že prostě neví, jak s touhletou 

stránkou naložit. Že oni to platit nechtěj, protože na to nemaj peníze, a teďka to máma bere 

jakoby,  prostě  jako normální,  prostě  že ten student  to  zaplatí  nebo jako… setkala jsem 

se i s tímhle. Zdá se mi, že to nebylo asi prošetřený – tahleta stránka věci“.

C. Systém vedení programu – opatření pro zlepšení

Programoví pracovníci byli dotázáni i na opatření pro zlepšení vedení programu. Deset 

z celkového počtu 29 asistentů nenavrhlo žádná opatření pro zlepšení, výpovědi ostatních lze 

rozčlenit celkem do čtyř kategorií: 1. lepší informovanost budoucích asistentů před vstupem 

do programu (n = 6), 2. zkvalitnění organizace programu (n = 5), 3. zkvalitnění úvodního 

školení a seznámení se s účastníkem (n = 4), 5. zlepšení organizace supervizí (n = 4).

Šest asistentů konstatovalo, že by měla fungovat lepší informovanost o programu tak, 

aby  pracovníci  věděli  přesně  o čem  je  a o čem  není.  Podle  mnohých  z nich  způsobily 

počáteční poměrně strohé informace zbytečná nedorozumění, kterým by šlo předejít. Mnozí 

spatřovali nedostatečnost i v nejasné komunikaci a společných jednáních mezi realizátorem 

programu a školou, ze které se programoví pracovníci rekrutovali. Někteří se shodli na tom, 

že by v úvodu mělo přijít více informací i ze strany rodiny. Chybělo jim především prvotní 

uvedení  do specifické  práce  asistenta,  vysvětlení  a praktický  nácvik  způsobu  pomoci 

konkrétnímu člověku s postižením. Pro ukázku byla vybrána následující výpověď:

2 Vedoucí skupin byly studentky oboru sociální práce, zatímco někteří do programu zapojení studenti – 
asistenti studovali obor se zaměřením na zdravotnictví nebo na učitelství pro I. a II. stupeň ZŠ.
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„… myslím si, že by mělo být více informací pro budoucího asistenta… více informací 

– více specifikovat… prostě přimět rodiče k tomu, aby více řekli, aby to brali také, že je to 

důležité, aby se nestyděli o tom mluvit o tom postižení toho člověka… sebrat více informací 

o tom člověku – umožnit tomu asistentovi větší rozhled“.

Pět  programových pracovníků navrhlo opatření  směřující  ke zkvalitnění  organizace 

programu, konkrétně pak k zajištění lepší koordinace aktivit, které pořádají sami asistenti. 

Za důležité považují  vysvětlit  každému,  jak má používat  informační  www systém, který 

slouží  k vzájemnému  informování  se o společných  akcích  a jiných  důležitých  aktivitách 

pořádaných v rámci programu. Vzhledem k tomu, že s ním asistenti nebyli příliš důkladně 

seznámeni, neuměli s ním pracovat. Systém proto nebyl dostatečně využíván a nesměřoval 

k zefektivnění práce. Další návrhy ze strany pracovníků směřovaly k propracování pravidel 

chování  jednotlivých skupin zapojených do programu.  Poukázáno též bylo na nezbytnost 

vyjasnit  pravidla chování  rodin,  pravidla chování asistentů i pravidla  chování  samotných 

účastníků v programu. Někteří  z dotazovaných se vyslovili  pro vytvoření menších skupin 

asistentů, počet deseti ve skupině jim nevyhovoval. Jiní by naopak uvítali příležitost, čas 

od času se vidět  i s asistenty z jiných skupin.  Čtyři  asistenti  navrhli  několik opatření  pro 

zkvalitnění úvodního školení spojeného se seznámením s účastníkem. Pracovníci se obecně 

shodli  na tom,  že na úvodní  školení  jeli  s obavami  z toho,  co  je  vlastně  čeká.  Ti,  kteří 

s cílovou skupinou nikdy před vstupem do programu nepracovali,  shledali úvodní školení 

náročným zejména  co  do doby  trvání,  ale  i obsahové  pestrosti.  Konstatovali,  že úvodní 

proškolení v první pomoci, proškolení v komunikaci s mentálně postiženými lidmi a jejich 

rodinami  a úvodní  vhled  do supervizí  v pomáhajících  profesích  společně  s prvotním 

seznámením se se samotnými  účastníky a jejich rodinami  pro ně  bylo více  než  náročné. 

Někteří  proto  navrhovali  rozdělit  celou  akci  do dvou  částí,  a sice  na část  věnovanou 

proškolení  a část  věnovanou  seznámení  s rodinami.  Asistenti  uváděli,  že by  se před 

zahájením ročníku  a úvodním školení  raději  nejdříve  lépe  seznámili  se svým partnerem, 

například  formou  dvou  až třech  setkání.  Náročná  byla  pro  některé  studenty  i první  noc 

víkendového školení  a „čekání“ na první  schůzku s účastníkem.  Vyjadřovali  se negativně 

k praxi, kdy ihned poté, co se dvojice poznali, společně nocovali. Navrhovali, aby při tomto 

prvním setkání přenocování a pomoc účastníkům se samo-obslužnými činnostmi zajišťovali 

jiní lidé, například asistenti z minulého ročníku. Ti by podle dotazovaných měli být také 

pozváni na úvodní setkání, aby si  s budoucími asistenty mohli popovídat a sdělit  jim své 

zkušenosti.  Opatření  pro  zlepšení  programu směřovala  v neposlední  řadě  i k supervizím. 

Ve svých  výpovědích  asistenti  doporučovali, aby  byly  supervize  konány  bez  účasti 

vedoucích skupin. V této souvislosti je však nutné podotknout, že na každé supervizi byli 
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pracovníci  dotázáni  supervizorem (bez přítomnosti  vedoucích skupin)  na svolení  s účastí 

vedoucí skupin na skupinové supervizi. Ani v jednom případě nikdo z asistentů ruku proti 

nezvedl. Nutnost stanovení jasných pravidel viděli  pracovníci  i  ve věci konání supervizí 

a v otázce povinnosti na ně docházet, přičemž kladli důraz na sjednocení požadavků mezi 

realizátorem programu a školou, která své studenty k účasti v programu vysílá.

5.3.2.2  Pravidelná setkávání programových pracovníků s vedením programu

V této  částí  práce  vyhodnocuje  autorka  spokojenost  programových  pracovníků 

s pravidelnými schůzkami asistentů s vedením programu. Pozornost je zaměřena na několik 

oblastí, především na zhodnocení schůzek co do jejich užitečnosti a přínosu pro pracovníky, 

co  do jejich doby trvání  a četnosti.  Další  dotazy  směřovaly  ke zjištění,  s čím pracovníci 

nebyli spokojeni a zda mohou navrhnout nějaká opatření pro zlepšení.

A. Spokojenost pracovníků s pravidelnými setkáními s vedením programu

Zjištění  týkající  se spokojenosti  programových  pracovníků  v této  oblasti  byla 

zkoumána na škále 1–5 (naprosto spokojen(a) – naprosto nespokojen(a)).

Pravidelná společná setkání pracovníků s vedením programu co do jejich užitečnosti 

a přínosu  pro  programové  pracovníky  byla  hodnocena  takto:  čtrnáct  z celkového  počtu 

29 respondentů považovalo společná setkání za naprosto přínosná, deset dotazovaných bylo 

spíše spokojeno, pět se jich vyjádřilo nejednoznačně (někdy ano, někdy ne).

Spokojenost  programových  pracovníků  s dobou  trvání  jednotlivých  setkání 

(pozn.: 2 - 2,5 hodiny) je následující: šestnáct pracovníků bylo s délkou schůzek naprosto 

spokojeno,  devět  jich  bylo  spíše  spokojeno  a čtyři  asistenti  se vyjádřili  nejednoznačně 

(někdy ano, někdy ne).

Četnost  pravidelných  setkání  pracovníků  s vedením  programu  (pozn.:  jedenkrát 

za měsíc) byla v hodnocení spokojenosti samotných pracovníků posuzována takto: patnáct 

dotázaných bylo s množstvím schůzek naprosto spokojeno,  devět  respondentů bylo spíše 

spokojeno, další tři zvolili možnost „někdy ano, někdy ne“, jeden asistent se vyslovil pro 

možnost „spíše nespokojen“ a jeden zvolil „nespokojen“.

B. Setkání programových pracovníků s vedením programu – identifikace přínosů
Přínos  setkání  s vedením  programu,  jak  jej  identifikovali  pracovníci,  lze  rozlišit 

do třech kategorií:  1. dobrý způsob, jak reflektovat činnost asistentů, podpora poskytovaná 

asistentům  pro  jejich  práci  s účastníky  (n = 11),  2. dobrý  způsob,  jak  poznat  kolegy  – 

asistenty a dobrý způsob, jak předávat a sdílet informace (n = 10), 3. inspirace od ostatních 

(n = 6).
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Největším  přínosem  společných  setkání  programových  pracovníků  s vedením 

programu je podle výpovědí asistentů dobrý způsob reflektování jejich činnosti v programu. 

Mnoho pracovníků považovalo za velkou podporu ze strany realizující organizaci poskytnutí 

možnosti  mluvit  o svých  zkušenostech,  zážitcích  a pocitech.  Pracovníci  též  oceňovali, 

že na společných setkáních mohou otevřít problémy, které je tíží, či situace, s jejichž řešením 

si nevěděli rady. Svědčí o tom následující zajímavý komentář:

„… bylo zajímavý slyšet, že ty lidi můžou mít nějaký problémy a nebo vůbec říct to, 

můžeš…takhle… když někde řekneš, že děláš práci s lidmi s mentálním postižením, tak si  

plno lidí ťuká na čelo, protože si myslí, že to je těžký nebo něco takovýho, pak plno lidí  

vůbec nemá představu,  tak si  s nima ani  nemůžeš popovídat,  jo?… ale tam jsme seděli  

všichni ti, který to děláme společně a bylo fajn si o tom popovídat, kam kdo chodí, kde byli,  

jak na co ten člověk reaguje… jo? myslím si,  že když  slyšíš  okolo sebe… třeba já jsem 

se svým  účastníkem  problémy  neměla,  ale  někdo  kolem  problémy  měl  a já  jsem  byla 

připravena na to, kdyby se mi něco podobnýho stalo, tak už jsem třeba věděla jak, budu 

reagovat, protože jsme tam o tom už mluvily a rozebíraly jsme to... jo? Takže určitě je to 

dobrý…“.

Deseti  programovým pracovníkům pomohla  společná  setkání  s vedením programu 

poznat kolegy – asistenty. Při společných schůzkách si také předávali a sdělovali informace. 

Přínos dle výpovědí respondentů spočívá v tom, že se na schůzkách mohlo otevřít jakékoliv 

téma,  které  asistenta  tížilo nebo se kterým se chtěl  podělit  s ostatními.  Jiným asistentům 

přinášela  setkání  a společné  promluvy  určitou  jistotu,  záchytný  bod  a uklidnění.  Šest 

dotazovaných vidělo ve společných setkáních možnost promluvit  si a nechat se inspirovat 

ostatními pro vlastní práci s účastníkem. Jedna asistentka vypověděla:

„…přineslo mi to nápady, co realizovat s tím postiženým, jak trávit volný čas. Když  

jsem si nebyla třeba jistá, co dál, v tomhle tom mi to pomohlo. Nápady od spolu-studentek,  

které vymýšlely, a někdy i ty ses zmínila, protože ses s nima znala, takže jsi holkám také 

řekla,  co  s nima  můžou  dělat,  protože  víš  a znáš.  Což  si  myslím,  že pro  ně  bylo  také 

užitečné“.

C. Setkání programových pracovníků s vedením programu – identifikace nedostatků
Negativa  v organizování  pravidelných setkání  s vedením programu spatřilo  patnáct 

z celkového  počtu  29  dotazovaných  programových  pracovníků.  Lze  je  rozlišit 

do následujících  kategorií:  1. problém časové  organizaci  schůzek  (n = 7),  2. organizační 

zajištění  schůzek  –  stanovení  termínu  a času  (n = 5),  3. nedostatečné  množství  schůzek 

(n = 3),  4.  reakce  některých  studentů  ve skupině  (n = 3),  5. problém  ve stereotypnosti 

schůzek (n = 3), 6. problém organizace první schůzky (n = 2).

65



Celkem  sedm  pracovníků  cítilo  potřebu  hlouběji  se vyjádřit  k časové  organizaci 

setkání,  se kterou  nebylo  příliš  spokojeno.  Pět  pracovníků vyjádřilo  svoji  nespokojenost 

s organizačním zajištěním setkání – stanovením termínů a časů, ve kterých se měla setkání 

konat. Poukázáno bylo zejména na fakt, že termín nebyl dán ve známost dostatečně dlouho 

dopředu.  Ve skupině  se objevili  tři  pracovníci,  jejichž  nespokojenost  se odvíjela  naopak 

z nedostatečného  množství  setkání.  Pracovníci  by  byli  bývali  rádi,  kdyby schůzky  byly 

organizovány častěji. Tři pracovníci byli nespokojeni s reakcemi některých svých kolegů. 

Vypovídali například:

„… vadily mi reakce některých účastníků – například otáčení očí „v sloup“ atp.“.

Tři  pracovníci  shledali  obsahovou  náplň  schůzek  za příliš  stereotypní,  dvěma 

pracovníkům  vadila  organizace  prvního  setkání,  považovali  ho  za vyhrocené.  K dalším 

setkáním připomínky již neměli. Svědčí o tom následující výpověď:

„… připadala jsem si tam trošku jako „černá ovce“. Vyplynulo to, z první schůzky, 

když jsme něco namítali, cítili jsme to od ostatních ve skupině. Asi na nás koukali jinak“.

D. Setkání programových pracovníků s vedením programu – opatření pro zlepšení
Z celkového  počtu  29 respondentů  jich  dvanáct  žádná  opatření  ke zlepšení  nevidí. 

Zbylých  sedmnáct  dotazovaných  osob  vyjádřilo  opatření  pro  zlepšení,  která  lze  rozlišit 

do pěti  kategorií:  1. lépe setkání  naplánovat  – stanovit  pro ně přesný termín dostatečně 

dopředu (n = 7),  2. pečlivý výběr vhodného člověka na pozici  skupinové vedoucí  (n = 5), 

3. více  setkání  (n = 3),  4. po obsahové  stránce  setkání  zaměřit  na faktické  předávání 

informací spíše než na povídání o pocitech (n = 1), 5. setkání organizovat v klidném a ničím 

nerušeném prostředí (n = 1).

Nejčastěji  uváděné  návrhy  na zlepšení  se týkaly  časového  rozvržení  schůzek. 

Programoví pracovníci navrhli, aby se pro příští ročníky stanovily přesné termíny setkání, 

například na celý semestr dopředu, s vymezením přesného místa konání a časového rozpětí 

jednotlivého setkání. Protože jsou pracovníci zároveň i studenty vysokých škol, doporučili 

stanovovat termíny setkání s ohledem na jejich školní rozvrh. Dále doporučili pečlivě zvážit 

výběr  vhodných  kandidátů  do role  skupinové  vedoucí.  Podle  nich  by  měla  být  aktivní 

a průbojná, měla by umět rozproudit rozhovor ve skupině a být schopná vytvářet podmínky 

pro vedení diskuzí. Někteří pro příště navrhli více společných setkání s vedením programu. 

Svědčí o tom následující výpověď:

„…přidala bych ještě jedno setkání a to krátce po úvodním víkendu – pomohlo by to 

studentkám vyrovnat se s věcmi – podpořit je. Dala bych na výběr, jestli formou skupinovou 

nebo individuální, aby si mohli vybrat, co je pro něj příjemnější, ale myslím si, že ta skupina 
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je prospěšnější. Každý si k tomu řekne svý, a kdyby to bylo člověku nepříjemné, mohl by 

se domluvit individuálně“.

Vyjádřen  byl  i návrh  zaměřit  společná  setkání  s vedením  programu  na faktické 

předávání  informací  spíše  než na „povídání  o pocitech“.  Rovněž byl  sděleno doporučení 

pokračovat v organizování setkání v klidném a ničím nerušeném prostředí.

5.3.2.3  Skupinové supervize

Následující  pasáž  představuje  vyhodnocení  spokojenosti  programových pracovníků 

s pravidelně uskutečňovanými skupinovými  supervizemi vedenými externím odborníkem. 

Pozornost  je  zaměřena  na několik  oblastí,  především  na vyhodnocení  spokojenosti 

s uskutečněnými supervizemi co do jejich užitečnosti a přínosu pro pracovníky. Další dotazy 

směřují  ke zjištění,  s čím  programoví  pracovníci  nebyli  spokojeni  a jaká  by  navrhovali 

opatření pro zlepšení.

A. Skupinové supervize – identifikace přínosů
Šest  z celkového  počtu  29 pracovníků  v supervizích  přínos  pro  sebe  samé 

nezaznamenalo, ostatních třiadvacet studentů určitý přínos spatřilo. Z výpovědí vyplynulo 

rozlišení do následujících sedmi kategorií: 1. možnost ventilovat problémy (n = 6), 2. úleva, 

pocit uklidnění se v tom, jak asistenti nahlíží na svoji činnost (n = 4), 3. vzájemné obohacení 

se, získání jiného pohledu na věc, možnost dozvědět se o problémech, které případně mohou 

nastat  (n = 4),  sdílení  věcí,  zkušeností,  pohledů na věc  (n = 3),  4. možnost  hledat  cestu, 

hledat odpovědi (n = 2), 5. způsob vedení supervize (n = 3), 6. příjemná atmosféra (n = 1).

Za nejčastěji označovaný přínos supervizí byla shledána možnost ventilovat problémy. 

Pro pracovníky to bylo důležité v případě, kdy se vyskytl problém, nebo v případě, kdy něco 

nepříjemného zažili. Jejím prostřednictvím se asistenti mohli o danou věc či situaci podělit 

s ostatními, mohli je požádat o sdílení či o poskytnutí jiného pohledu na věc. Svědčí o tom 

i následující výpověď:

„… bylo pro mě přínosem, že jsem mohla říci, pokud jsem měla nějaký problém nebo 

se mi stalo něco nepříjemného, mohla jsem to ventilovat, mluvila jsem s odborníkem, který 

na to reagoval, a že každý měl tu možnost stejnou – vyřknout nějaký svůj problém a i to,  

že jsem to mohla veřejně říct, se mi ulevilo. A i když sem potom slyšela od toho odborníka, 

že to nebyla moje chyba, že se to může stát, že se to může zvládnout a jak. On nám potom 

říkal, jak se můžeme v takovéto situaci zachovat, navrhl nám opatření, jak se v takové situaci 

dá zachovat. Bylo mi to příjemné, že jsem mluvila s odborníkem, že na to byl vymezenej čas 

a každý mohl ventilovat to svoje“.
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Čtyři  pracovníci  akcentovali  přínos  supervize  v možnosti  ulevit  si,  uklidnit 

se a celkově si vyjasnit pohled na svoji činnost. Další čtyři pracovníci viděli přínos supervize 

ve vzájemném  obohacení,  v možnosti  dozvědět  se o problémech,  které  případně  mohou 

nastat.  Tito  asistenti  spatřovali  v supervizi  i možnost  poučit  se pro  situace,  které  by 

potenciálně mohly nastat. Mohli nad nimi přemýšlet a připravit se na ně. Pro tři pracovníky 

bylo obohacením samotné poznání konceptu  supervize a způsobu jejího možného vedení. 

Jiní  vnímali  význam  supervize  ve sdílení  pocitů,  dojmů  a zkušeností  a v předávání  si 

zkušeností mezi kolegy navzájem. Pro některé je supervize především možností hledání cest, 

odpovědí  a „usnášení  se o věcech  společně  s ostatními“.  V neposlední  řadě  shledali 

pracovníci  za pozitivní  i fakt,  že supervize  byla  vedena  v příjemném,  klidném  a ničím 

nerušeném prostředí  Denního centra Človíček – dalšího z programů organizace  Diakonie 

ČCE – střediska v Plzni.

B. Skupinové supervize – identifikace nedostatků
Tři  programoví  pracovníci  neshledali  v supervizním  způsobu  podpory  žádné 

nedostatky,  zbylých  šestadvacet  se k věci  určitým způsobem vyjádřilo.  Zjištěná  negativa 

byla  kategorizována  do následujících  šesti  skupin:  1. supervizor  nedokázal  asistenty 

do procesu supervize dostatečně vtáhnout (n = 10), 2. direktivní přístup supervizora (n = 9), 

3. příliš  vysoký  počet  účastníků  (n = 4),  4. účast  na supervizích  byla  povinná  (n = 1), 

5. přítomnost  vedoucích  skupin  na supervizi  (n = 1),  6. když  člověk  nemá problémy,  je  

supervize zbytečná (n = 1).

Nejčastěji uváděným negativem bylo shledání toho, že externí supervizor nedokázal 

asistenty  do procesu  supervize  dostatečné  vtáhnout.  Pracovníci  jmenovali  dvojí  příčinu: 

domnívali  se,  že velkou  roli  hrála  v prvé  řadě  přílišná  stydlivost,  obavy  a neschopnost 

„otevřít se“ z jejich strany, v druhé řadě pak příčinu spatřovali v tom, že na práci v rámci  

supervize nebyli  dostatečně připraveni ani ze strany supervizora, ani ze strany realizátora 

programu.  Devět  pracovníků  shledalo  přístup  externího  supervizora  za příliš  direktivní, 

doslova  za „nedostatečně  lidský“.  Někteří  měli  pocit,  že neměli  dostatek  prostoru 

k vyjadřování  svých pocitů  a vytváření  úsudků  o daném problému.  Naopak  měli  dojem, 

že supervizor vystupuje z pozice autority a tedy, že on jediný zná pravdu a správné řešení. 

Jiní  vyjadřovali  pocit,  že supervizor  do odpovědí  a formulací  pracovníky  nutil. Čtyři 

pracovníci  vyslovili  nespokojenost  s příliš  vysokým počtem účastníků  supervize.  V této 

souvislosti zmiňovali zejména fakt, že kvůli velkému počtu účastníků se na některé z nich 

nedostala řada, aby mohli říci své názory. Někteří komentovali velký počet účastníků slovy, 

že při tak velkém počtu (10–12 účastníků) může mít někdo strach mluvit o svých pocitech 

a problémech před ostatními.  Jedné pracovnici  vadilo,  že byla  „účast  na supervizích pro 
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asistenty  povinná“. Podle  jejího  názoru  tento  fakt  determinoval  postoj  mnohých,  kteří 

na supervizi  přicházeli  s vědomím  povinnosti,  nikoliv  s očekáváním  vzájemné  podpory 

a obohacení.  Jedna  asistentka  se kriticky  vyjadřovala  k „přítomnosti  vedoucích  skupin“ 

při supervizích  poradách. Jiná  pracovnice  považovala  svoji  účast  na supervizi  v případě, 

že „nemá problém“, za zbytečný.

C. Skupinové supervize – navrhovaná opatření pro zlepšení
Jeden programový pracovník by podobu supervizí ponechal tak, jak byla praktikována 

doposud. Dva asistenti uvedli, že neví o žádných opatřeních, která by mohla vést ke zlepšení 

supervizního způsobu podpory studentům. Dvacet šest respondentů navrhla jistá opatření, 

která  lze  kategorizovat  do následujících osmi skupin:  1. lepší  příprava na koncept  práce 

v rámci  supervize  (n = 7),  2. mít  možnost  supervizora  poznat  i „v jiném světle“ (n = 5),  

3. pro supervize vytvořit menší skupiny (n = 5), 4. supervizních sezeních by se měla účastnit 

vždy stejná skupinka lidí  (n = 4),  5. supervizora by stálo za to vyměnit  (n = 3),  6. počet 

supervizí  zvýšit  (n = 2),  7. supervize  nemít  povinné  (n = 2),  8. zajistit,  aby  na supervizi  

přicházeli všichni včas (n = 1).

Sedm programových pracovníků doporučilo realizátorům programu zamyslet se nad 

lepší formou jejich přípravy na přijetí konceptu práce v rámci  supervize. V popředí tohoto 

návrhu stála potřeba mít jasnou představu o tom, co je to  supervize, proč je jako nástroj 

podpory pracovníkům v pomáhajících profesích využívána. Někteří se vyslovili pro zavedení 

semináře pro budoucí asistenty, který by jim poskytl úvodní vhled do praktikování supervizí 

v pomáhajících profesích spojený s možností vyzkoušet si supervizi „nanečisto“. Zajímavá 

byla následující výpověď jedné z asistentek:

„… všichni by měli mít představu o tom, co to  supervize je. Supervizi zařadit hned 

od začátku,  na víkendu  třeba  udělat  supervizi  jako  dopředu  –  nanečisto.  Udělat  první  

supervizi po prvním kontaktu – aby se emoce z úvodního víkendu mohly ventilovat“.

Tři pracovníci doplnili tento návrh o možnost poznat supervizora i v jiném světle než 

profesním, mít možnost supervizora poznat jako člověka. Svědčí o tom například následující 

výpověď:

„… osobně by mi pomohlo, kdybych toho člověka měla možnost jen tak poznat – bez 

supervize, v jiném světle. Třeba při příležitosti prvního víkendu. Mohl by nás se stylem své 

práce seznámit a také se svojí osobou“.

Pět pracovníků se vyslovilo pro vytvoření menších skupin pro účely supervize. Oproti 

v druhém ročníku  praktikovaném počtu  10–12  osob,  doporučovali  studenti  snížit  počet 

účastníků supervize na 6–8 osob.
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Čtyři  pracovníci  uvedli,  že jim  ne  zcela  vyhovoval  systém  scházení  se lidí 

na supervizi, který spočíval v tom, že na supervizi dané skupiny přišel asistent ze skupiny 

jiné,  protože  mu více  vyhovoval  čas  setkání.  Tito  asistenti  se přikláněli  k opatření,  aby 

se na supervizních  sezeních  scházela  vždy  stejná  skupinka  lidí.  Díky  tomu  by  se tak 

pracovníci mezi sebou lépe znali a ve skupině by bylo více možné navodit atmosféru důvěry. 

Tři pracovníci navrhovali změnu osoby supervizora. Další dva respondenti by uvítali zvýšení 

počtu supervizí. Podle jejich představ by bylo účelné organizovat je jednou za měsíc po dobu 

celého  školního  roku,  tedy  včetně  zkouškového  období  na vysokých  školách.  Jeden 

z pracovníků  zároveň  zmínil,  že by  bylo  dobré  nestanovovat  účast  na supervizi  jako 

povinnou. Svědčí o tom následující výpověď:

„… bylo by dobré, aby to nebylo povinný – aby to asistentky nebraly jako povinnost,  

aby bylo tím pádem zajištěno, že sem jdou o své vůli. Dále si myslím, že by se na to měly 

holky více připravit, protože to bylo opravdu, že se sedělo a leckdy se nemělo o čem povídat. 

Ale spíš  je to třeba řešit  s těmi vedoucími skupin. Třeba když je  supervize třeba 14 dní 

po srazu – setkání s vedoucí skupiny – tak prostě si tam třeba vytyčit nějaké otázky – ne 

konzultovat je, jenom je vytyčit“.

Přáním  pracovníků  bylo  i vytvoření  účinných  nástrojů  pro  to,  aby  se všichni 

na supervize dostavovali včas a aby z nich neodcházeli předčasně.

5.3.2.4 Metodické vedení a podpora programových pracovníků

Autorka  v této  části  práce  vyhodnocuje  spokojenost  programových  pracovníků 

s metodickým vedením a podporou poskytovanou při  výkonu jejich činnosti  realizátorem 

programu.  Pozornost  je  zaměřena  především  na zjištění  spokojenosti  asistentů 

s poskytovanou podporou ze strany realizátora programu; dále na to, co asistenti považovali 

za nejpřínosnější,  a důležité z výzkumného hlediska také je, co jim v oblasti metodického 

vedení a podpory chybělo.

Sedmnáct  z celkového  počtu  29 odpovídajících  pracovníků  bylo  s metodickým 

vedením a poskytovanou podporou naprosto spokojeno, devět jich bylo spíše spokojeno, dva 

respondenti odpověděli nejednoznačně (ani ano, ani ne) a jeden byl spíše nespokojen.

A. Metodické vedení a podpora – identifikace přínosů
Asistenti  se vyjadřovali  k metodickému  vedení  a k podpoře  poskytované  Diakonií 

ČCE – středisko v Plzni. Každý mohl uvést 1–3 aktivity, které považoval za nejpřínosnější. 

Průzkum ukázal osm pozitivně hodnocených kategorií: 1. proškolení (n = 27), 2. setkávání 

s vedoucí skupin (n = 10), 3. víkendové setkání (n = 9), 4. supervize (n = 7), 5. slavnostní 

zakončení  (n = 3),  6. přirozená  podpora  rodiny  v průběhu  programu  (n = 2),  7. vstupní 
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studijní manuál pro asistenty (n = 2), 8. pravidelný přísun informací v průběhu programu 

(n = 1).

Za nejpřínosnější  považovalo  27 programových  pracovníků  úvodní  proškolení. 

Dotýkalo se několika dalších oblastí – jednotlivých typů školících akcí či seminářů. Z těchto 

„dílčích“  školících  akcí  vybrali  pracovníci  jako  nejpřínosnější  seminář  „fórum rodičů“, 

v jehož rámci měli možnost vyslechnout si životní příběhy rodičů dětí, mládeže a dospělých 

osob  s mentálním  postižením.  Za tuto  možnost  jich  patnáct  z nich  velmi  děkovalo. 

Znamenala  pro ně navození  autentické  atmosféry,  pro mnohé i možnost  poprvé v životě 

se s rodinami  handicapovaných lidí  setkat.  Pracovníci  konstatovali,  že po tomto  semináři 

z nich spadlo původní napětí a začali se cítit uvolněně. Další velmi pozitivně hodnocenou 

školící  aktivitou  byl  úvodní  seminář  na téma  „Přístup  k lidem s mentálním  postižením, 

komunikace s handicapovaným  a jeho  rodinou“  zajištěný  koordinátorkou  programu. 

K semináři  se pozitivně  vyslovilo  celkem  třináct  pracovníků,  přínos  spatřovali  zejména 

v tom, že jim dal mnoho nových informací o tom, jak komunikovat a jak se chovat k člověku 

s mentálním postižením. Devět pracovníků považovalo za velmi přínosný „Základní kurz 

v poskytování první pomoci“, kterou zajišťoval odborný pracovník partnerské Vysoké školy 

v Plzni,  o.p.s..  Pozitivní  hodnocení  se dostalo  též  seminářům „Supervize  v pomáhajících 

profesích“  zajištěným  odborným  asistentem  Katedry  pedagogiky  FPE  ZČU  v Plzni 

a „Seznámení  s organizací  Diakonie  ČCE –  středisko  v Plzni“,  který  vedl  sám  ředitel 

střediska. Vybrané výpovědi programových pracovníků jsou následující:

„… hrozně kladně oceňuju to, že tam prostě měli výstup ty rodiče. Jako, že mluvili  

o tom dětství jejich dětí a tak“;

„… tak určitě nejpřínosnější pro mě ze začátku byly ty přednášky... ty přednášky těch 

maminek...ta diskuze s rodiči“;

„… no určitě  ten  začátek  byl  přínosný,  to  proškolení  o práci  s lidmi  s mentálním 

postižením. Určitě si myslím, že jsme o tom nic nevěděly , takže todleto nám dost přineslo.  

I na to, jak to bylo rychlý“.

Deset pracovníků označilo za jednu ze třech nepřínosnějších aktivit setkávání asistentů 

s vedením programu3. Devět asistentů nejvíce vyzdvihlo „víkendové setkání“. Šlo o aktivitu 

bezprostředně navazující na akci „úvodní proškolení programových pracovníků“. Studenti 

tuto  návaznost  hodnotili  kladně,  stejně  tak  oceňovali  i příjemné  prostředí,  ve kterém 

se vzájemné  seznámení  handicapovaných  a jejich  rodin  spolu  s asistenty  uskutečnilo. 

Zajímavá je výpověď jedné z asistentek:

3 Vedení programu tvořily vedoucí skupin a koordinátorka programu.
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„… hlavně se mi líbilo, že to bylo jakoby… na ostro. Že tam nebylo… bylo tam jakoby 

trošku okecávání,  ale to k tomu musí  patřit  a potom jako,  že rovnou přijeli  ty  účastníci,  

a dokonce, že jsme s nima jakoby i spali na jednom pokoji, že jsme prostě byli uvrženi přímo 

do tý vody bez ňákejch  vokolků, že prostě tohle už je jakoby ten život. Takže vlastně nikdo 

nic neříkal, jakoby ňáký … hm… já nevim, že by jsme ňák před tím hodně dlouho něco 

jakoby vomílalo dokola, něco ňáký, něco teoreticky, šlo se rovnou do praxe, že jsme je prostě 

rovnou dostali… a rovnou už jsme se s nima začali setkávat. I jsme s nima dokonce přeci 

i pobejvali. Tu jednu noc mi to absolutně jako nevadilo. Některým to třeba vadilo. Ale prostě  

já  mám ráda…možná trošku…. jakoby tu  drsnost,  která jako každýho člověka jakoby… 

ehm… jakoby mu řekne, že tohle už je ten život. Jako, že musí to tak bejt. Tady se pak taky 

ukáže,  kdo na to má a kdo ne.  Kdo na to  má s tím člověkem pracovat.  Prostě  když  tak 

od toho jako odstoupí, jinak by se to neukázalo“.

Pro  sedm  pracovníků  bylo  přínosem  seznámení  se s konceptem  práce  supervize. 

Dozvěděli se, co to supervize je, proč se praktikuje, k čemu je důležitá. Tři pracovníci viděli 

přínos  v účasti  na organizaci  slavnostního  zakončení  ročníku  programu,  kde  si  mohli 

vyzkoušet  mluvit  před  větším  množstvím  lidí,  mohli  si  vyzkoušet  zorganizovat  větší 

veřejnou akci a v neposlední řadě pro ně bylo slavnostní zakončení hezkou tečkou za tím, co 

celý rok dělali. Dva pracovníci velmi hodnotili význam přirozené podpory rodiny v průběhu 

celého ročníku. Toto komentovali následujícím způsobem:

„… líbilo se mi to, že do toho programu jsou zahrnutí rodiče – líbilo se mi to, že to 

nebylo formou, že rodič odvede dítě někam, kde si ho já vyzvednu a opět ho tam vrátím. 

Člověk získá takový osobnější vztah – ta maminka nebo tatínek to dítě když předává – tak  

člověk cítí, že o něho mají strach, člověk jakoby cítí, že je to jeho dítě a že se o něj musí více 

strachovat, než když je to v instituci – tak člověk cítí, že sice vztah s tím člověkem naváže, ale 

není to tak osobní. Protože když je to v rodině, tak kolikrát člověk získá osobní vztah, jde 

k těm lidem domů a když  má to  štěstí,  že si  porozumí  s těmi rodiči,  tak může vzniknout 

i přátelství mezi těma rodičema a tím studentem a pak samozřejmě to je hned o něčem jiném, 

vnímám to jako velkou podporu ze strany rodiny“.

Dva studenti velmi kladně hodnotili vstupní studijní manuál, který každý z asistentů 

v úvodu obdržel. Manuál připravila Diakonie ČCE – středisko v Plzni pro každého nového 

asistenta.  Měl  pro  ně  cenu nejen  jako  teoretická  pomůcka pro  další  činnost  s mentálně 

postiženými  lidmi,  ale  většinou zjistili,  že ho mohou využít  i jako příručku pro studium 

na vysoké škole.  Velmi důležitý byl  podle výpovědí  respondentů také pravidelný přísun 

informací ze strany vedoucích skupin i koordinátorky programu, a to jak ústní, telefonický, 

tak i prostřednictvím www stránek na adrese www.spoluzaci.cz.

72

http://www.spoluzaci.cz/


B. Metodické vedení a podpora – identifikace nedostatků
K nedostatkům  ve věci  metodického  vedení  a podpory  poskytované  organizací 

se z celkových  29 programových  pracovníků  vyjádřilo  čtrnáct.  Ostatní  žádné  nedostatky 

nespatřovali.  Každý  pracovník  mohl  opět  uvést  1–3  záležitosti,  které  považoval 

za nedostatečné. Na základě získaných informací pak bylo identifikováno 11 následujících 

okruhů:  1. nedostatek  prvotních  informací  o účastníkovi  (n = 3),  2. nedostatečně  vedený 

seminář o supervizi (n = 2), 3. chybějící oficiální nabídka individuálních konzultací (n = 2),  

4. nedostatečně  vedený  seminář  „Komunikace s lidmi  s mentálním  postižením“  (n = 1), 

5. společné  přenocování  s účastníky  (n = 1),  6. obecné  výtky  k proškolení  (n = 1), 

7. nedostatek společných akcí (n = 1), 8. další formy podpory asistentů (n = 1), 9. program 

postavený na povinné praxi studentů (n = 1), 10. nedostatek společných setkáních s vedením 

programu (n = 1), 11. nevyhovující způsob vedení supervize (n = 1).

Nejvíce  pracovníků  kritizovalo  nedostatek  v rozsahu  prvotních  informací 

o účastníkovi. Účastníci,  respektive jejich rodiny,  sice vyplňovali  přihlášku do programu, 

někteří však prostor pro vepsání odpovědi proškrtli s uvedením, že informace podají ústně. 

Asistent  v určitých  případech  věděl  jen  málo  informací  o účastníkovi,  se kterým  měl 

do budoucna trávit volný čas a být mu oporou. Svědčí o tom následující výpověď:

„… možná víc informací o tom účastníkovi do začátku – ještě předtím, než přijeli...tak 

prostě co nejvíc informací . [A jakých informací?] Asi o tom, co ho baví. Pak taky zdravotní  

stav,  třeba… Prostě  co nejvíc.  Informací  psaných.  Buď teda ta  psaná přihláška a nebo 

setkání s tím člověkem, co to dítě měl přivést“.

Pracovníci  se negativně  vyslovovali  i k semináři  o supervizi.  Nelíbil  se jim způsob 

vedení  semináře,  shledali  ho  příliš  teoretický  a nekonkrétní.  Dva  asistenti  poukazovali 

na neexistenci oficiálních nabídek individuálních konzultací pro ty, kteří je potřebují nebo 

kterým je nepříjemné mluvit o problémech před ostatními.

Negativní kritika se dotkla také vedení semináře o komunikaci s mentálně postiženým 

a jeho rodinou. Seminář by měl být podle názoru jednoho z respondentů pojatý hlouběji. 

Ne šťastné  bylo  z pohledu  jiného  pracovníka  společné  přenocování  asistentů  s účastníky 

programu na stejných pokojích. Jedné studentce chyběla možnost kontaktu s účastníkovou 

asistentkou z minulého ročníku. Komentovala to slovy:

„… já bych nejvíce uvítala, kdyby mi předaly zkušenosti asistentky z minulého ročníku 

–  buď  formou  setkání  s rozhovorem  –  pozvat  je  do Exodu  nebo  neorganizovaně,  ale 

po individuální domluvě“.

Další  nedostatečnost  se týkala  malého počtu  společných akcí,  které  by  dle  názoru 

jednoho  pracovníka  měl  organizovat  realizátor  programu.  Jedna  pracovnice  viděla 
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nedostatek  v neexistenci  oficiální  nabídky  docházet  i do dalších  programů 

Diakonie ČCE – střediska v Plzni za účelem prohloubení dovedností jednotlivých asistentů. 

Výpověď této asistentky byla následující:

„… možná, že bych tam  přidala ještě jakoby... Já vím, že ta možnost tam byla, chodit  

přímo do toho…do toho střediska. Ale bohužel, ten můj klient tam jako nechtěl chodit, takže 

já jsem ani neměla tu možnost poznat ty ostatní,  ty ostatní postižený. Což mi teda jako  

chybělo, ale nebyla to vaše vina, to byla spíš vina, jako, že ten dotyčnej tam nechtěl chodit.  

Ale trochu mi tam chybělo ...prostě poznat ještě víc tu realitu těch – ten svět těch mentálně  

postiženejch, jakoby hromadně“.

Jedna  z pracovnic  poukazuje  na to,  že by  program neměl  být  založen  jen  na praxi 

studentů,  nýbrž na dobrovolnictví  jako takovém. Podle této studentky v případě studentů 

vždy existuje  riziko,  že nebudou pro danou činnost  dostatečně motivovaní  a odrazí  se to 

v kvalitě  programu jako  celku.  Nedostatek  programu byl  viděn  také  v malém množství 

společných setkání s vedením programu. Jeden student upozornil na příliš direktivní způsob 

vedení supervizí.

5.3.3 Obsah programu

Zkoumaná  dimenze se zaměřuje  na zjištění  spokojenosti  programových  pracovníků 

s proběhlými  společnými  aktivitami  –  tedy  spokojenost  s úvodním  proškolením, 

s víkendovým setkáním a se slavnostním zakončením spojeným s konferencí. Celkem bylo 

v této oblasti položeno šest otázek, z nichž byly tři uzavřené a tři otevřené. Cílem bylo zjistit, 

do jaké  míry  byli  programoví  pracovníci  s uvedenými  aktivitami  spokojení  a co  jim 

jednotlivé aktivity přinesly.

A. Spokojenost programových pracovníků s úvodním proškolením
Z celkového  počtu  29 programových  pracovníků  se jich  úvodního  proškolení 

zúčastnilo dvacet osm. Na otázku, do jaké míry byly s jeho kvalitou spokojeni, jich dvanáct 

odpovědělo,  že naprosto,  čtrnáct  jich  bylo  spíše  spokojeno  a tři  studenti  se vyjádřili 

nejednoznačně  (ani  ano,  ani  ne). Přínos  akce  lze  podle  jejich  identifikace  rozlišit 

do následujících  šesti  kategorií:  1. lepší  představa  o programu,  předání  základních 

informací  (n = 16),  2. lepší  představa  (více  informací)  o lidech  s postižením  (n = 5),  

3. hlubší vhled do problematiky sociálních služeb (n = 3), 4. možnost poslechnout si pohled 

rodičů – emotivní  zážitek,  vcítění  se do situace rodin (n = 2),  5. zmírnění  obav,  nejistoty 

a strachu z neznámého (n = 1), 6. školení nic nepřineslo (n = 1).

Nejvíce  si  pracovníci  na úvodním  školení  cenili  toho,  že získali  lepší  představu 

o programu  a načerpali  základní  informace,  zejména  informace  týkající  se budoucích 
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účastníků a jejich představ o způsobech trávení volného času. Díky proškolení cítili  lepší 

připravenost  na vstup  do programu,  uklidnili  se a začali  si  věřit,  že účast  v programu 

zvládnou.  Za velmi  důležitou  považovali  možnost  promluvit  si  s vedoucími  skupin 

a koordinátorkou  programu o jednotlivých  účastnících,  o jejich  vlastnostech  a speciálních 

potřebách.  Jiní  respondenti  vypovídali,  že během  setkání  získali  představu  o programu, 

o tom, jaká jsou pravidla a principy práce v něm, co je jeho cílem a o co vlastně asistenti 

v programu  společnými  silami  usilují.  Pozitivně  byla  hodnocena  prezentace  organizace, 

která program zastřešila. Pět pracovníků vyzdvihlo informace, jichž se jim dostalo z hlediska 

problematiky  lidí  s mentálním  postižením,  jejich  speciálních  potřeb  a přístupu  k nim. 

Poučení v této oblasti cítili jako naplnění důležité potřeby, neboť mnozí z nich s mentálně 

postiženými lidmi do té doby nikdy nepřišli do kontaktu. Tři pracovníci oceňovali získání 

hlubšího vhledu do problematiky sociálních služeb pro danou cílovou skupinu. Jiní asistenti 

si  velmi  považovali  možnosti  poslechnout  si  výpovědi  rodičů  handicapovaných.  Životní 

příběhy  rodin  znamenaly  pro  asistenty  emotivní  zážitek  a umožnily  jim  lépe  se vcítit 

do jejich  situace.  Proškolení  pomohlo  pracovníkům programu  v neposlední  řadě  zmírnit 

jejich  počáteční  obavy,  nejistoty  a částečné  i odstranilo  strach  z neznámého.  Mezi 

respondenty však byla i jedna osoba, která v proškolení žádný přínos neregistrovala.

B. Spokojenost programových pracovníků s víkendovým setkáním
Z celkového počtu  29  asistentů  se jich  víkendového setkání  účastnilo  dvacet  osm. 

Jedenáct  pracovníků bylo s akcí  naprosto spokojeno, třináct  bylo spíše spokojeno a čtyři 

dotazovaní se vyjádřili nejednoznačně. Přínos, který respondenti identifikovali, lze rozlišit 

do následujících  sedmi  kategorií:  1. seznámení  s rodinou  (n = 7),  2. možnost  seznámit 

se v bezpečném prostředí (n = 7), 3. seznámení s účastníkem (n = 6), 4. šok – zažívání obav 

z toho,  co  asistentku  čeká  (n = 4),  5. překonání  prvotního  ostychu  a strachu  (n = 3),  

6. seznámení  s novými  lidmi  (n = 2),  7. očekávání  nového a poznání  dosud nepoznaného 

(n = 2).

Největším  označovaným  přínosem  úvodního  setkání  byla  možnost  seznámit 

se s rodinou  účastníka.  Velmi  důležitá  byla  možnost  vzájemného  poznání  se asistenta 

s účastníkem v blízkém okruhu jeho rodiny.  Cenným byl  i rozhovor budoucích asistentů 

s rodiči,  ve kterém  se studenti  mohli  zeptat  na vše,  co  je  zajímalo,  a připravit  se tak 

na situace, které mohli v novém, pro ně neobvyklém vztahu nastat. Někteří asistenti se však 

s překvapením setkali s přístupem rodičů, kteří jim poskytli v krátkém  rozhovoru opravdu 

jen ty nejzákladnější informace. Svědčí o tom následující výpověď:

„… určitě mi přineslo prvotní setkání s rodiči účastníka a účastníkem samotným, byla 

jsem docela spokojena, jen trochu mi překvapilo…čekala jsem, že mi maminka řekne víc, to,  
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co mi řekla, trvalo asi 5 minut a řekla mi, že to všechno poznám sama. Tím jsem tedy byla 

zaskočena“.

Pozitivně bylo přijímáno, že k seznámení mohlo dojít v bezpečném prostředí. Úvodní 

setkání  probíhalo  v objektu  občanského  sdružení  „Společenství  občanů  domu  Exodus“ 

v Třemošné u Plzně. Během seznamování mohli asistenti s účastníky využít vnitřní prostory 

domu a z části i zahradu, což se ukázalo jako velmi přínosné. Šest asistentů ocenilo možnost 

seznámit se během víkendu s účastníky programu. Bylo podle nich dobré,  že se společné 

seznámení  konalo  za přítomnosti  rodičů,  neboť  i samotní  účastníci  byli  nervózní 

a přítomnost rodičů je  uklidňovala.  Díky takto zvolené formě seznámení  se s účastníkem 

na sobě i asistenti pocítili úlevu a překonání počátečního ostychu. Pro čtyři pracovníky však 

víkendové  seznámení  znamenalo  šok  a velmi  intenzivně  prožívali  obavy  z toho,  co  je 

v programu  čeká.  Poukazovali  zejména  na strach  z neznámého.  Někteří  připustili, 

že se jejich  obavy  postupně  vytratily,  začali  se cítit  dobře  a jejich  chování  se uvolnilo. 

Dvěma pracovníkům přineslo úvodní setkání možnost seznámit se s novými lidmi, pro další 

dva se stalo výzvou poznat něco nového a doposud nepoznaného.

C.  Spokojenost  programových  pracovníků  se slavnostním  zakončením  spojeným 
s konferencí
Z celkového počtu 29 asistentů se jich slavnostního zakončení zúčastnilo dvaadvacet. 

Patnáct  z nich  vyjádřilo  s akcí  naprostou  spokojenost,  šest  jich  bylo  spíše  spokojeno 

a nejednoznačně  odpověděl  jeden  pracovník. Kategorie,  které  při  vyjadřování  své 

spokojenosti  identifikovaly,  lze rozlišit  následovně: 1. rekapitulace celého roku,  možnost  

společně se rozloučit (n = 14), 2. emocionální zážitek, nostalgické pocity (n = 11), 3. bylo to 

slavnostní,  „třešnička na dortě“ (n = 7),  4. projevy vděčnosti  ze strany účastníků a jejich 

rodin (n = 4), 5. veřejné ohodnocení společné práce (n = 3), 6. zapojení všech zúčastněných 

(n = 2),  7. dobrý pocit  ze sebe sama (n = 2),  8. laická i odborná veřejnost měla možnost  

nahlédnout  do světa  lidí  s mentálním postižením (n = 1),  9. možnost  prezentovat  činnost  

i jiným organizacím (n = 1).

Největším přínosem této akce byla pro čtrnáct asistentů možnost společně se rozloučit 

a rekapitulovat celý rok. Kladně hodnotili zejména možnost sejít se, znovu vidět všechny 

zúčastněné,  popovídat si,  sdělit  si  navzájem zážitky a důstojně se rozloučit.  Za dobré též 

považovali  fakt,  že od realizátora  programu obdrželi  referenci  o vykonané  práci.  Někteří 

ocenili  atmosféru,  která  na slavnostním  zakončení  panovala,  jiní  konstatovali,  že díky 

slavnostnímu zakončení objevili  smysl toho, co celý rok dělali.  Pro jedenáct  pracovníků 

znamenalo slavnostní zakončení silný emocionální zážitek, sedm dalších ji  vnímalo jako 

slavnost,  jako  „třešničku  na dortu“. Čtyři  pracovníci  si  velmi  vážili  projevů  vděčnosti 
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ze strany  mentálně  postižených  účastníků  a jejich  rodin.  Velký  význam  pro  ně  měla 

atmosféra,  kterou  kolem sebe  účastníci  a jejich  rodiny  při  slavnostním zakončení  šířili. 

Zanechala v nich vědomí důležitosti a smyslu toho, na čem společně po celý rok pracovali. 

Komentáře některých byly následující:

„Všichni byli takoví děsně vděční a i jako z nás takoví rozladěný – hezky teda a náš 

účastník mi tam teda strašně dojal a prostě přišlo mi takový krásný a slušný“;

„… a také mně poděkoval účastník i jeho rodina. Měla jsem pocit, že to bylo dobrý,  

že jsem do toho šla, i když to nebylo vždycky pro mě jednoduchý“.

Velmi pozitivně bylo přijato veřejné hodnocení práce asistentů i organizátorů. Důležité 

bylo připomenutí významu všech zúčastněných stran, nejen tedy asistentů, ale i účastníků 

a jejich  rodin.  Bylo  poukázáno na dobrý  pocit  ze sebe  sama,  který  většina  z pracovníků 

pociťovala. Svědčí o tom následující výpověď:

„… přišlo  mi,  že jsme byli  ohodnocení,  že nám to někdo veřejně řekl  a že to  bylo 

celkově zhodnoceno pozitivně. Ráda na to vzpomínám“.

Mezi neopomenutelný přínos akce, který programoví pracovníci zmiňovali, patřil fakt, 

že laická i odborná veřejnost měla možnost nahlédnout do světa lidí s mentálním postižením, 

s čímž  souvisela  možnost  prezentovat  činnost  realizátora  programu  jiným  organizacím, 

jiným  poskytovatelům  sociálních  služeb.  Slavnostní  zakončení  asociovalo  také  mnoho 

dojmů a pocitů. Objevovala se nervozita, která doprovázela pracovníky při prezentaci své 

vlastní  práce  před  větším počtem lidí.  Většina  zúčastněných  hodnotila  akci  jako  dobře 

zorganizovanou,  jako  dobrý  nápad,  měli  z ní  dobrý  pocit.  Jednu  asistentku  však  i zde 

provázely  negativní  pocity,  které  byly  reakcí  na chování  matky  jí  svěřené  účastnice. 

Pracovnice zmiňovala,  že z pohledu matky byly všechny aktivity,  které  spolu s účastnicí 

prováděly, bezvýznamné a nic nepřinášející.  Stejné hodnocení si v jejích očích zasloužilo 

i slavnostní zakončení. O uvedeném svědčí následující výpověď:

„… bylo hezký a dojemný, ale člověk se musel  soustředit  zase „jen“ na účastníka,  

od maminky jsem tam cítila  stále  stejnou věc...všechno je  zbytečný,  dcera je  „mentálně  

postižená“ a to ovládá vše – jsou to věci, které k ničemu moc nejsou – stejně to nepochopí … 

no, tohle jsem z ní prostě furt cítila i na tom slavnostním zakončení, bohužel“.

5.3.4 Úroveň vztahů

Cílem analyzování uváděné dimenze je zhodnotit vztahy, které programoví pracovníci 

navázali s účastníky programu a jejich rodinami. Pozornost je zaměřena především na dvě 

základní oblasti: na zhodnocení úrovně vztahů mezi asistenty a účastníky a na zhodnocení 

vztahů mezi asistenty a rodinami účastníků. Zkoumán byl obecný pohled asistenta na jeho 
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vztah s účastníkem / rodinou, zjišťovány byly jak stinné, tak i kladné stránky jejich vztahů 

(co vztah ovlivnilo pozitivně, co negativně). Zjišťován byl také přístup asistentů k lidem 

s mentálním postižením po deseti měsících společné práce.

A. Spokojenost programových pracovníků v oblasti vztahů s účastníky
Jako  první  byly  vyhodnoceny  vztahy  mezi  asistenty  a účastníky.  K oblasti 

se vyjádřilo všech dvacet devět zúčastněných. Šestnáct z nich označilo vzájemný vztah jako 

výborný, devět jich hodnotilo úroveň vztahu jako velmi dobrou, čtyři dotazovaní považovali 

vztah s účastníkem za uspokojivý. (Srov. Graf č. 5).

Graf č. 5 Vyhodnocení vztahů mezi asistenty a účastníky

Zdroj: vlastní analýza, 2006

Další oblastí, ke které se asistenti vyjadřovali, bylo identifikování náročných situací, 

které nastaly v průběhu programu ve vztazích s účastníky. Průběh vztahu s účastníkem 

vyhodnotilo  pětadvacet  z 29  asistentek  s konstatováním  toho,  že alespoň  jednou  došlo 

k situaci,  kterou  pro  ně  bylo  náročné  překonat.  Na navazující  otázku,  o jakou  situaci 

se jednalo, odpovídali asistenti různě. Jejich komentáře lze shrnout do následujících sedmi 

kategorií:  1. obtíže v porozumění  mluvě účastníka (n = 5),  2. způsob  komunikace (n = 4), 

3. hranice ve vztahu (n = 4), 4. obtíže ve verbální komunikaci ze strany účastníka (n = 4),  

5. reakce  veřejnosti  na přítomnost  člověka s postižením (n = 3),  6. témata pro společnou 

komunikaci (n = 3), 7. zvládnutí umíněného chování (n = 2).
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Uvedené problémové situace byly, dle výpovědí pracovníků, způsobeny nejčastěji tím, 

že jim vždy určitou dobu trvalo, než se naučili účastníkově mluvě rozumět, případně než 

porozuměli omezenému slovníku či mimoslovním způsobům komunikace (gesta, posuňky, 

komunikace s pomocí  obrázků),  které  účastník  používal.  Někteří  viděli  problém 

v počátečním  nastavení  způsobu  komunikace s účastníkem  tak,  aby  účastník  rozuměl, 

případně byl schopen s asistentem komunikovat. Nejvíce se studenti obávali toho, aby svým 

stylem  komunikace účastníka neranili,  aby byl  jejich komunikační  styl  vůči  účastníkovi 

dostatečně  citlivý.  Čtyři  pracovníci  označili  jako  problematické  zachovávání  hranic 

ve vztahu. Studenti, kteří měli poskytovat osobní asistenci v oblasti osobní hygieny, nebyli 

na tuto službu dostatečně připraveni a určitou dobu jim trvalo, než překonali své zábrany 

a začali  k pomoci  při  osobní  hygieně  přistupovat  jako  k samozřejmé  součásti  jimi 

poskytované  asistence.  Jiní  si  v průběhu  programu  s účastníkem  vymezovali  hranice 

v dotykové  oblasti.  Účastníci  často  nerozpoznávali  osobní  zóny  a asistentům  to  bylo 

nepříjemné. Jak sami studenti vypověděli, časem si ony hranice vymezili. Čtyři pracovníci 

považovali  za náročné  vyrovnat  se či  adaptovat  se na obtíže  ve verbální  komunikaci 

ze strany účastníka. Jednalo se například o pracovnici, která asistovala člověku s autismem. 

Zvláště  na počátku  pro  ni  bylo  těžké  naučit  se komunikovat  tak,  aby  to  účastníkovi 

vyhovovalo a aby i ona měla z průběhu komunikace uspokojivý pocit. Jiný pracovník čelil 

obtížím  souvisejícím  s účastníkovým  omezeným  slovním  a převažujícím  mimoslovním 

vyjadřováním.  Jedna  asistentka  vypověděla,  že se dostala  do krizové  situace  v okamžiku, 

kdy účastnice začala při procházce městem křičet a asistentka nevěděla proč. Jiná pracovnice 

se učila  komunikovat  s člověkem,  který  žije  s mentálním  postižením  v kombinaci 

se sluchovým. Pro zajímavost jeden komentář:

„… když  účastnice  začala  na ulici  –  tady  ve městě  strašně  křičet.  Já  jsem vůbec 

nevěděla, co s ní mám dělat. Snažila jsem se jí ucpat uši a ona řvala furt. Bylo to pro mě 

děsivý, protože jsem to zažila poprvé, nevěděla jsem jak dlouho to bude trvat, jestli to bude 

ještě  gradovat.  Pak  jsme  se schovaly  do prodejny  mobilních  telefonů  a tam se zklidnila.  

Volala jsem mamince,  ta  bohužel  nebyla na příjmu,  ale  nakonec  jsme dojely  v pořádku 

domů.  Ale  protože  jsem se s tím setkala  poprvé,  a byla  to  moje  chyba,  protože  mně to  

nedošlo. Na náměstí zvonily zvony, do toho začala cinkat tramvaj, za ní jela druhá… to už 

na ni bylo moc vjemů, ona to neunesla a pak strašně řvala. Lidi se otáčeli,  dívali se, co 

se děje a bylo to takové nepříjemné. Jako mně nevadilo, že se otáčeli, ale měla jsem strach,  

jestli to bude gradovat, jestli tu situaci zvládnu a jestli ji uklidním. Trvalo mi dlouho než 

jsem to zpracovala (14 dní), bylo to náročné překonat. Měla jsem z toho šok. Maminka mi 

řekla, že se to může stát, že se to ale upraví“.
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Tři pracovníci označili za obtížné situace, se kterými se v průběhu programu setkali, 

reakce veřejnosti na přítomnost člověka s postižením. Své tvrzení přitom doplnili údivem 

z toho,  že v naší  společnosti  tento  jev  stále  přetrvává.  Svědčí  o tom  výpověď  jedné 

z asistentek:

„…  jeli  jsme  autobusem  a byla  tam  taková  partička  kluků  a ti  na něho  různě 

pokřikovali  a prostě  je,  helé  a ten  se tváří,  smáli  se …a on  to  nevydržel  a začal  na to 

reagovat a být agresivní… že je zabije a takový řeči… a oni nedali pokoj a furt do něj ryli…, 

tak to bylo tohle [a jak jsi na to reagovala?] No, nejdřív jsem se snažila říct účastníkovi, ať  

si z toho nic nedělá, ať si jich nevšímá, ať je ignoruje… a pak, když to neustalo, tak jsme 

vystoupili z autobusu a počkali na další spoj, protože on se rozlítil a celé se to vyhrotilo“.

Stejný počet  asistentů pociťoval  obtíže  v oblasti  témat  pro  společnou komunikaci. 

Konstatovali,  že někdy  nebylo  jednoduché  najít  společná  témata.  Někteří  tento  problém 

spojovali i s obavou z toho, že si někdy nebyli jisti, zda náplň schůzky splnila účastníkova 

očekávání. Dva pracovníci se vyjadřovali v tom smyslu, že pro ně bylo obtížné zvládnout 

účastníkovo umíněné chování.

Na otázku,  zda došlo  k situacím, které  naopak pozitivně  ovlivnily  další  vztahy 

mezi asistenty a účastníky, se všech dvacet devět programových pracovníků shodlo v tom, 

že ve vztahu mezi nimi a účastníkem došlo v průběhu programu k situaci, která ho pozitivně 

ovlivnila, případně podpořila a motivovala tak do další práce. Tyto identifikované situace je 

možné rozlišit  do následujících pěti  kategorií:  1. projevy radosti  a spokojenosti  (n = 13), 

2. vytvoření  kamarádství  (n = 6),  3. bezprostřednost  účastníka  (n = 3),  4. zapojení  přátel  

asistentky a pozitivní reakce účastníka (n = 2), 5. objevení stejných zájmů (n = 2).

Nejsilnějším  momentem,  který  pozitivně  ovlivnil  další  vztah  mezi  účastníkem 

asistentem, byl projev radosti a spokojenosti účastníků. Asistenti uváděli, že projev radosti 

a spokojenosti byla pro ně ta nejlepší zpětná vazba, jakou si kdy mohli přát. Komentovali to 

například slovy:

„…moje účastnice nekomunikovala verbálně – za tu dobu, co jsme se spolu setkávaly 

jsem  se naučila  rozpoznávat  její  gesta.  Jednou  se mi  například  stalo,  že jsem  se k ní 

naklonila, abych se lépe podívala, co mi gesty naznačuje a ona mě vzala a objala a dala 

pusu. To jsem byla z toho celá úplně paf … Nebo se smála – hodně moc, to dříve nedělala – 

smála se třeba čtvrt hodiny nepřetržitě třeba 15 minut“;

„…mě co  třeba  hrozně  motivovalo…to  jsem věděla,  že třeba…hmm je spokojená, 

že dycky když jsme šly někam, kde se jí to líbilo nebo..., že mi dycky na konci poděkovala. 

Řekla děkuju ti za hezký odpoledne“;
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„… bylo to hlavně tím, že ze začátku ta komunikace trošku vázla, protože byl takovej 

uzavřenej ze začátku. A motivovalo mě vlastně to, když se se mnou začínal víc bavit a byl 

komunikativnější a už na něm bylo třeba vidět, že má radost, když mě vidí. [Můžeš to nějak 

specifikovat?] Ze začátku mě přišlo, že je mu úplně jedno, že se mnou chodí ven, ale pak 

třeba, když jsme šli a dávala sem ho k mamince, tak děkoval třeba,  že se mu to líbilo nebo 

zase…mě už vyhlížel ze školy, už mi mával, už byl připravenej“.

Šest pracovníků uvedlo, že okamžikem, který pozitivně ovlivnil jejich další vztah, byl 

moment,  kdy  si  uvědomili  kamarádské  pouto  s účastníkem.  Z jejich  výpovědí  vyplývá, 

že v programu nejde jen o profesionálně poskytovanou osobní asistenci. Jde o něco víc, jde 

o něco, co nabývá  „lidského rozměru“,  rozměru „člověka, který stojí tváří v tvář jinému 

člověku“. Svědčí o tom následující výpovědi:

„… návštěva u účastníka doma. Tam jsem zjistila, že je úplně jinej člověk než jakého 

ho znám já, když si ho někde vyzvednu a dělám co většinou já vymyslím. [A co z toho plyne?] 

Měla jsem pak daleko větší chuť do práce, co dál s ním dělat. [A proč máš tu chuť?] Protože 

jsem ho poznala, poznala jsem co má rád, co dělá, že komunikuje a vyjadřuje věci, které má 

rád“;

„… bylo to celkově příjemné a obohacující po celou dobu trvání programu. Získala 

jsem v něm přítele  a kamaráda,  protože  účastník  je  hodně  komunikativní,  on  se ničemu 

nebránil,  chtěl  jít  do všeho,  co jsme navrhly  a kolikrát  došlo  k tomu,  že se naše  setkání 

protáhlo a neomezovali jsme se hodinami“;

„… když byl v nemocnici a já jsem měla přijít, ale pak mi do toho něco vlezlo, tak jsem 

to volala mamče a ona mu to zapomněla vyřídit. Potom, když jsem tam jela druhej den, tak 

jsem se dozvěděla, že tam brečel, kde jsem, takovej menší záchvat, tak mi to bylo líto, ale  

zase mě hrozně potěšilo, že pro něj hrozně znamenám, to bylo nádherný, když mě prostě 

objal a křečovitě mě držel, to bylo fakt hezký“.

Tři  pracovníci  uvedli,  že pro  další  práci  je  motivovala  a jejich  vztah  s účastníkem 

hodně  utužila  jeho  bezprostřednost.  Dva  asistenti  se shodli  na tom,  že vztah  mezi  nimi 

a účastníky byl hodně podpořen v momentě, kdy do činnosti programu zapojili i své přátele. 

Pozitivním impulsem pro další  práci pro ně byly kladné reakce účastníka.  Svědčí o tom 

například následující výpověď:

„… tak aniž bych to nějak plánovitě zamýšlela, rozhodla jsem se na některé schůzky 

vzít  svého přítele.  To náš  vztah posunulo docela dost.  Přes  toho přítele,  i když  jsem si  

zpočátku myslela, že na něho účastník nebude ani reagovat – tak právě na něho reagoval 

až moc dobře až mi někdy přišlo, že kdyby tam kluci byli sami, že by se nic nestalo. Ale to je 
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daný asi tím, že by možná potřeboval více kluka. Tato setkání byla jedna z nejvydařenějších 

a panovala na nich skvělá atmosféra. Měli jsme z toho dobrej pocit“.

Dva asistenti uvedli, že je do další práce s účastníkem motivovalo objevení společných 

zájmů, kterým se posléze mohli věnovat.

Na otázku,  co  v pracovnících  vztah  s mentálně  postiženým člověkem zanechal, 

odpověděli  následovně:  1. pocit  osobního naplnění,  pocit  vytvořeného přátelství  (n = 8),  

2. ztrátu pocitu nejistoty,  strachu z neznámého a jiného (n = 5),  3. dobrý,  příjemný pocit 

(n = 5), 4. rozporuplný pocit – ze začátku tím, že s ním člověk vlastně ani nechtěl chodit ven, 

na konci, že ho naopak člověk zase poznal a teď to vlastně skončí (n = 1), 5. uvědomění si,  

jaké je to vychovávat dítě s mentálním postižením (n = 1).

Programoví  pracovníci  v této  souvislosti  hovořili  nejčastěji  o pocitu  osobního 

naplnění, o pocitu vytvořeného přátelství. Ve výpovědích se často objevovalo konstatování, 

že si  asistent  sám  sobě  dokázal,  že danou  práci  zvládl  a že nezklamal.  Pět  pracovníků 

se vyjádřilo  tak,  že v nich  vztah  s účastníkem zanechal  uvědomění  si  toho,  že se jim už 

„nestane, že se na ulici budou bát otočit za postiženým člověkem“. Svědčí o tom i následující 

výpovědi:

„… hlavně  překonání  strachu z těchto  lidí.  [Co ten  vztah v tobě  zanechal?]  Jako 

uvědomění  si,  že jako…tihle  lidé jsou vlastně lidé.  Jako,  že to není  ňáká skupina,  která 

se z lidský  společnosti  nějakým způsobem vyčleňuje,  že mají  prostě…že můžou  normálně 

pracovat  a tím  obohacovat  tu  společnost.  A takhle  bysme  se na to  měli  dívat  všichni.  

A nejsou to žádní chudáčkové, který je třeba litovat“;

„… pozitiva, že těch lidí se nemusíš bát, že nemáš důvod mít k nim negativní postoj,  

nebo se od nich odvracet. Postoj k nim je z očí do očí“.

V pěti asistentech zanechal vztah s mentálně postiženou osobu dobrý a příjemný pocit 

opřený o citovou zkušenost, o posílení hodnot typu přátelství,  láska, lidská jedinečnost či 

respekt k druhým.  Jedna  studentka  hovořila  o rozporuplném  pocitu  z nově  navázaného 

vztahu, který vznikl podle jejích slov tím, že s ní účastník zpočátku vlastně ani ven chodit 

nechtěl. Na konci programu však měla studentka pocit, že mu ubližuje tím, že s ním vztah de 

facto ukončuje. Svědčí o tom její výpověď:

„… měla jsem divnej pocit z toho konce – naše loučení probíhalo tak, že mě chytl 

za ruku a pomalu mě nechtěl pustit. Tak z toho má člověk takovej špatnej pocit – takový,  

že teď jsem se s tebou skamarádil a teď tě tady nechám na pospas … mám z toho takovej 

zvláštní pocit. Moje maminka mi říká, tak se na něj někdy jeď podívat. Jak říkám, mě to 

oddělalo na začátku a pak na konci, já jsem taková citlivka na tyhle věci. Ze začátku tím, 

že s ním člověk vlastně ani nechtěl chodit ven, na konci, že ho naopak člověk zase poznal 
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a teď to vlastně skončí. Na poslední schůzce jsem nevěděla, jestli třeba nezačnu i brečet. Ten 

konec byl pro mě vypětí“.

Jedna  asistentka  konstatovala,  že si  díky  programu  uvědomila,  jaké  to  vlastně  je 

vychovávat  dítě  a posléze  být  oporou  dospělému  člověku  s mentálním  postižením. 

Vypovídala:

„…  dříve  jsem  si  to  neuměla  představit,  nevím,  jestli  bych,  kdybych  se dostala 

do podobné situace, nechala takové dítě doma. Uvědomuji si různé konsekvence – např. to,  

že rodiče stárnou a co pak s ním až už se oni nebudou moci starat … je to náročné. Je to 

velmi těžké vyjádřit to. To slovo je 'obava'“.

B. Spokojenost programových pracovníků v oblasti vztahů s rodinami
Svůj  vztah  s rodinou  účastníka hodnotilo  sedmnáct  z celkového  počtu 

29 programových pracovníků jako výborný, devět jich hodnotilo úroveň vztahů jako velmi 

dobrou, jeden považoval svůj vztah s rodinou za uspokojivý a  dva spíše za neuspokojivý 

(srov. Graf č. 6).

Graf č. 6 Vyhodnocení vztahů mezi asistenty a rodinami

Zdroj: vlastní analýza, 2006

Na otázku,  zda-li  si  asistenti  uvědomují,  že v jejich  vztahu  s rodinou  došlo 

k okolnostem, které pro ně bylo náročné překonat, odpovědělo jedenáct asistentů kladně. 

Ostatních  osmnáct  vypovědělo,  že u nich  k takovým  skutečnostem  nedošlo.  Jednání 

iniciované  ze strany  rodiny,  které  asistenti  vnímaly  jako  náročné,  lze  shrnout  do šesti 
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následujících  kategorií:  1. neztotožnění  se se stylem  komunikace „rodič – malé  dítě“ 

pozorované  v rodině  s dospělým  členem  s mentálním  postižením  (n = 5),  2. problém 

chybějící zpětné vazby (n = 2), 3. familiární chování ze strany rodiny versus přílišný odstup 

patrný  ze strany  rodiny  (n = 2),  4. nedodržování  „hranic“  ve vztahu  ze strany  rodiny 

(n = 2), 5. nespolehlivost rodiny (n = 1), 6. nedosažitelnost rodiny (n = 1).

Pět programových pracovníků se nedokázalo ztotožnit se stylem komunikace v rodině, 

který probíhal na bázi „rodič – malé dítě“, přestože osoba s postižením již byla dospělá. Tito 

pracovníci  předpokládali,  že účastníkovi  a rodině  budou  partnerem,  neboť,  jak  sami 

konstatovali, k tomu směřovala i doporučení získaná v rámci úvodního proškolení. Nešlo to. 

Pracovníci  uvedli,  že je  takovýto  postoj  ze strany  rodiny  zaskočil  a nevěděli,  jak  s ním 

naložit.  Vnitřně cítili,  že se s tímto přístupem nemůžou ztotožnit,  na druhé straně si  však 

uvědomovali svou nekompetentnost do takto citlivých záležitostí zasahovat. Dva asistenti 

vypovídali o chybějící zpětné vazbě ze strany rodiny. Často se prý dostali do situace, kterou 

nikdy předtím neřešili, a cítili potřebu o ní s rodinami hovořit. Chyběla jim však otevřenost 

ze strany  rodiny  a chuť  zpětnou  vazbu  poskytnout.  Dva  jiní  pracovníci  viděli  problém 

v přístupu rodiny. Objevovaly se dva různé extrémy: na jedné straně bylo chování rodiny 

příliš familiární, na druhé straně příliš rezervované. Ani jednu z těchto situací nepovažovali 

programoví  pracovníci  vzhledem k povaze  práce  osobního  asistenta,  která  od nich  byla 

očekávána, za optimální. Svědčí o tom jejich výpovědi:

„… okamžitě mi nabídli tykání...já na to nejsem zvyklá a abych pravdu řekla nemám to 

moc ráda. Já mám ráda ze začátku trochu odstup, prostě mi to bylo jenom trochu proti srsti  

trošku, ale během hodiny už to bylo samozřejmé....to byl jenom spíš můj osobní problém“;

„…  rodiče  jsou  poměrně  staří  lidé,  v průběhu  programu  jsme  se vzájemně 

nepřipouštěli k tělu. Řekli jsme si co a jak, ale hodně dlouho mi trvalo než jsem se s nimi 

třeba zapovídala. Teď (pozn.: na konci programu) už si třeba rozumíme, ale hodně dlouho to  

trvalo.  Účastníka  si  „přebrali“,  zeptali  se,  jestli  je  vše  v pořádku  a odešli.  Situaci  mi 

stěžoval jejich odstup“.

Jako problém vnímali pracovníci nedodržování hranic ve vztahu „rodina – programový 

pracovník“. Hovořili o tom, jak pro ně bylo těžké tento fenomén rozpoznávat a i když si ho 

po čase  uvědomili,  nedokázali  na něj  reagovat.  Dělo  se tak  i přesto,  že byli  s touto 

problematikou  v rámci  úvodního  proškolení  seznámeni.  Někteří  v sobě  sebrali  odvahu 

a přinesli problém na supervizi, jiní v průběhu kvalitativního  rozhovoru přiznali, že k tomu 

odvahu nenalezli. Výpovědi některých z nich byly následující:

„… bylo  to  možná  to,  že…ta  matka  byla  ráda,  že konečně  ten  kluk  má  ňákýho 

kamaráda, kterej  se mu bude věnovat v oblastech, kterých jako zatím nebylo možný, aby  
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se mu takhle věnoval, třeba v otázce toho sportu a komunikace a právě, že tam byl problém, 

jako, že si mě hodně připoutal. Ta matka, že si mě také hodně připoutala, takže…problém 

byl…jakoby jí někdy odmítnout. Že ona chtěla, abych s ním dál pokračovala, prostě…hodně 

mi volala, často a…když jsem třeba vůbec neměla čas, tak mi pořád přemlouvala, abych 

jako…pro mne to nebyl problém s  ním pár hodin tejdně bejt, ale to navíc už bych jako 

nestíhala“.

Asistenti zmiňovali jako překážku v dobrých vztazích mezi nimi a rodinou účastníků 

nespolehlivost  rodiny.  Jedna  studentka  si  stěžovala  na nedosažitelnost  rodiny,  která 

spočívala v tom, že se s rodinou nemohla telefonicky kontaktovat.

Dvaadvacet asistentů odpovědělo kladně na otázku, zda jsou si vědomi situace, která 

pozitivně  ovlivnila  jejich  další  vztah  s rodinou.  Sedm  pracovníků  takové  okolnosti 

nezaregistrovali.  Faktory pozitivně ovlivňující  vztah mezi asistentem a rodinou spočívaly 

v obecném  slova  smyslu  v aktivním  zapojení  rodiny  do programu.  Projevovalo 

se dlouhodobou podporou a zájmem o společné aktivity účastníka a jeho asistenta. Výpovědi 

asistentů je možné rozlišit do několika jemněji nahlížených kategorií: 1. projevovaný vděk 

ze strany rodiny a pravidelně poskytovaná  zpětná vazba od rodiny (n = 13), 2. otevřenost 

rodiny  (n = 5),  3. podpora  a projevovaný zájem ze strany  rodiny  (n = 4),  4. projevovaná 

důvěra ze strany rodiny (n = 2).

Je patrné, že to, co některým programovým pracovníkům ve vztahu chybělo a v čem 

spatřovali potíže či negativa, jiní pracovníci označili za přínos, který pozitivně ovlivnil jejich 

další  vztah  s rodinou.  Nejvíce  jich  za aktivátor  dalšího  vztahu  s rodinou  označilo 

projevovaný vděk ze strany rodiny. Dle jejich slov pro ně bylo důležité mít od rodiny určitou 

pozitivní zpětnou vazbu. V souvislosti s tím jich většina dodávala, že prioritní pro ně byla 

pozitivní  zpětná vazba od samotných účastníků. Zároveň s tím asistenti konstatovali, že by 

pro ně bývalo bylo těžké, kdyby zpětné vazby účastníků a jejich rodin byly z dlouhodobého 

hlediska v rozporu. Uvádíme výpovědi některých asistentů:

„... maminka je opravdu skvělá, dávám ji jedničku s hvězdičkou podtrženou, naprosto 

super ženská. Svého syna bere takového, jaký je. Neočekává od něho, že by se třeba nějak 

třeba zlepšil, bere ho takového, jaký je. I se k němu tak chová a prostě miluje ho nadevše.  

Nikdy jsem s ní žádný problém neměla, kdykoliv jsem zavolala, tak byla milá, souhlasila. Ať  

jsem řekla,  kam půjdeme, někdy jsem to ani  neřekla a ona se ani  zkoumavě nebo třeba 

podezíravě neptala. Znamenalo to pro mě, že mi dala velký díl důvěry“;

„… bylo  to  vlastně  to,  že účastníkovo  maminka  napsala  dopis  a poslala  ho  mým 

rodičům a napsala tam hrozně hezký věci. [Co to s tebou udělalo?]  Jako já jsem si říkala,  

že to není možný, že si to určitě někdo spletl a pak jsem to četla a bylo to strašně hezký,  
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strašně příjemný … Ona mi tam chválila, psala, že její  syn je se mnou rád … pak jsem 

se tam i víc těšila, protože jsem věděla, že ten účastník se mnou chodí rád, že si z toho něco 

bere, že to nebere jako povinnost, jako že se mnou musí“;

„… hodně  mě  povzbuzovali,  když  svoji  dceru  vyzvedávali,  tak  bylo  vidět,  že jsou 

hrozně rádi. Vzali mě na večeři, to mě hodně potěšilo, to bylo hezký“.

Čtyři  pracovníci  kladně hodnotili  a za velmi důležité  považovali  otevřenost  rodiny. 

Konstatovali, že zejména zpočátku potřebovali k tomu, aby svoji práci asistentů vykonávali 

kvalitně,  více  informací  o postižení  dotyčného  člověka.  Chtěli  lépe  porozumět  jeho 

speciálním potřebám, dokázat  s ním komunikovat  a také navázat  hodnotný vztah.  Z toho 

důvodu si  otevřenosti  rodin velmi  cenili.  Za další  důležitou komponentu,  nezbytnou pro 

navázání  kvalitního  vztahu  mezi  rodinou  a programovým  pracovníkem,  byla  označena 

podpora  a zájem,  který  rodina  projevovala.  Motivačně  na asistenty  působilo  to,  když 

se rodina zajímala o činnosti, které byly náplní volného času účastníka s asistentem. Jedna 

studentka vypověděla následující:

„… zpočátku to nechávala rodina úplně na mně – nějaký program a tak. Postupně 

se rodina zapojila – třeba maminka, se kterou jsem byla nejvíce v kontaktu,  občas sama 

přišla s nápadem nebo radou, kam bychom mohli jít.  To mně celkově tak nějak nakoplo 

k další práci, že i ta rodina má o program zájem a tímto způsobem se ho snaží projevit“.

Jako velkou podporu  ze strany  rodiny  vnímali  asistenti  pro  posílení  svého  vztahu 

s rodinou důvěru, kterou jim rodina projevovala.

5.3.5 Celkové hodnocení programu programovými pracovníky
Poslední část  rozhovoru s programovými pracovníky se zaměřovala na získání jejich 

obecného  pohledu  na program.  Cílem  bylo  zjistit,  do jaké  míry  shledali  programoví 

pracovníci  v roli  asistentů  program  za přínosný,  obohatil-li  je  osobně  či  přinesl-li  jim 

poznatky  užitečné  pro  jejich  další  praxi.  Studentům byla  též  položena  otázka,  zda  by 

doporučili účast v programu svým vrstevníkům.

Dvacet šest z celkového počtu 29 oslovených asistentů odpovědělo na otázku, zda-li 

byl pro ně program přínosem, „spíše ano“ nebo „naprosto ano“. Tři asistenti vypověděli, 

že pro ně program příliš velký význam neměl. Kromě jednoho by všichni oslovení studenti 

doporučili program svým vrstevníkům.
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6 DISKUZE A DOPORUČENÍ PRO PRAXI

V podkapitole  4.3.1 s názvem „Zkoumané  programové  dimenze“  vymezila  autorka 

práce  teoretické  předpoklady,  které  na tomto  místě  srovnává  s výsledky  analýzy 

spokojenosti. Vzhledem k tomu, že spokojenost jednotlivých skupin účastníků, z nichž každá 

má  v programu  jinou  roli,  není  možné  analyzovat  v rámci  pevně  daných  a jednotně 

stanovených  programových  dimenzí,  bude  srovnání  provedeno  pro  každou  ze skupin 

účastníků zvlášť. Srovnání teoretických předpokladů s výsledky analýzy spokojenosti je dále 

interpretováno za pomoci tzv. satisfakčního modelu.

Velikost analytického souboru byla předem určená počtem účastníků programu, což 

zcela  neodpovídá  postupu  doporučovanému  při  vytváření  vzorku  v kvalitativním 

výzkumu (25). Tento  postup  nemohl  být  dodržen,  a byl  proto  nahrazen  tzv.  záměrným 

výběrem.  Vzhledem  k malému  rozsahu  daného  souboru  a skutečnosti,  že se nejednalo 

o reprezentativní  vzorek,  protože  při  jeho  výběru  nebyla  akceptována  výše  zmiňovaná 

podmínka náhodného výběru z populace, nelze výsledky analýzy zobecnit. Vztahují se proto 

pouze k souboru, který je předmětem analýzy. Přesto však lze předpokládat, že závěrečná 

zjištění mohou být formulována jako doporučení pro realizaci dalšího ročníku programu či 

programu s podobným zaměřením.

6.1 OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Spokojenost  uvedené  skupiny  účastníků  byla  zkoumána  v rámci  třech  dimenzí; 

dimenze času, dimenze obsahu programu a dimenze úrovně vztahů.

Z hlediska  časového  odkryly  výsledky  analýzy dvě  zásadní  kritéria  spokojenosti 

relevantní  pro  časový  rámec  programu:  1.  spokojenost  s dobou  trvání  jednoho  ročníku 

programu, 2. spokojenost s frekvencí schůzek.  Doba trvání programu vyhovovala více než 

polovině  účastníkům,  monitoring  četnosti  schůzek  pak  ukázal,  že účastníci  se svými 

asistenty scházeli minimálně jedenkrát týdně. Objevilo se však větší množství těch, kteří by 

rádi program prodloužili z akademického roku na celý rok, někteří i na dobu trvání dvou či 

více  let.  Výsledky  korespondují  s úhlem  pohledu  skupiny  účastníků  osob  s mentálním 

postižením a kritérium je možno vyhodnotit jako ne zcela naplněné. Je však nutné zamyslet 

se nad  tím,  do jaké  míry  je  možné  přáním  této  skupiny  účastníků  ze strany  realizátora 

vyhovět. Je nutné zvážit i to, jaký vliv by prodloužení mělo na poslání programu, jeho hlavní 

cíl a principy práce v něm. Otázkou například může být, zda-li by se prodloužením doby 

trvání programu a tím pádem i prodloužení doby trvání vztahu jednoho účastníka a jednoho 

asistenta nepodporoval fenomén sociálního vyloučení skupiny osob s mentálním postižením. 

Polemizovat by se dalo i nad tím, zda by prodloužení programu na delší časové úseky bylo 
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možné vzhledem k personálním možnostem zajištění programu. Dlouhodobější, i několik let 

trvající,  zapojení  dobrovolníků lze jen velmi těžko ovlivnit.  Realizátor programu by měl 

ve svých úvahách zvážit uvedené otázky a podle toho se rozhodnout. Poměrně velký počet 

osob  s mentálním  postižením  podotkl,  že by  se rád  scházel  vícekrát  týdně.  Jako  důvod 

odhalily  svoje  potřeby přátelit  se s lidmi  stejného  věku,  možnost  popovídat  si,  dostat 

se do společnosti  a dělat  věci,  které  je  baví.  Lze  tedy  konstatovat,  že uvedené  potřeby 

korelují  s hlavním  cílem  programu  (umožnit  lidem  s mentálním  postižením  věnovat 

se koníčkům  a jiným  volnočasovým  aktivitám  směřujícím  k zachování  plnohodnotného 

života  a k sociálnímu začlenění)  a poukazují  tím na jeho významnost.  Uvedené kritérium 

spokojenosti  je možno vyhodnotit  jako naplněné. Celkově je možno vyhodnotit zmíněný 

teoretický  předpoklad  za pravdivý,  neboť  diskuzí  nad  výsledky  autorka  práce  dospěla 

k tomu, že časový rámec programu účastníkům vyhovuje, pokud uspokojuje jejich potřeby. 

Je však známo, že potřeby lidí s mentálním postižením byly po léta opomíjeny a jsou tedy 

z dlouhodobého hlediska nenasyceny. Ani analyzovaný program není s to, uspokojit potřeby 

stoprocentně.  Jak  již  bylo  výše  řečeno,  realizátor  programu by  měl  zvážit  přání  osob 

s mentálním postižením na jedné straně a možnosti  programu a programových pracovníků 

na straně druhé.

 Ve zkoumané dimenzi obsahu programu analýza nejen naplnila teoretický předpoklad 

vymezený  v kapitole  4.3.1  nazvané  „Zkoumané  programové  dimenze“  ale  dospěla 

i ke kritériím, která daný předpoklad přesahují. Autorka na základě zjištěných údajů dospěla 

ke třem  kritériím  spokojenosti,  kterým  skupina  účastníků  přisuzovala  největší  význam; 

1. rozsah činností a z toho plynoucí účastníky označené nejoblíbenější aktivity, 2. způsob 

rozhodování  o činnostech,  3.  význam společných akcí. Z analýzy byla  zjištěna  celá  řada 

činností,  kterým  se účastníci  za pomoci  svých  asistentů  mohli  věnovat.  Mezi  tři,  které 

účastníci  označili  za nejoblíbenější,  patřily  výlety  a procházky,  aktivity,  při  kterých 

se chodilo  na návštěvy  a poznávali  se noví  lidé,  a sportování.  I zde  lze  zjištěné  propojit 

s hlavním cílem programu a s potěšením konstatovat, že program byl designován právě pro 

to,  aby  se účastníci  těmto  činnostem  mohli  věnovat.  Spokojenost  s činnostmi  účastníci 

podmiňovali faktory typu „asistent je kamarád“ či „asistent ví, co dělá, a má v tom jistotu“. 

Kritérium  přesahuje  původní  teoretický  předpoklad.  Analýzou  bylo  dále  zjištěno, 

že účastníci  přisuzovali  význam  nejen  společným  akcím,  ale  veškerým  činnostem 

realizovaným  v rámci  programu.  Rozsah  činností  a konkrétní  typy  činností,  kterým 

se účastníci  za pomoci  svých  asistentů  mohli  věnovat,  měl  přímý  dopad  na jejich 

spokojenost.  Vliv  na spokojenost  s obsahem  programu  měl  i způsob  rozhodování 

o činnostech. Důležitým se zdá být zjištění, že do rozhodování byl vždy zapojen i účastník, 
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že rozhodování o činnostech neprobíhalo bez něj. Účastníci vnímají program z jejich úhlu 

pohledu jako „zaměřený na klienta a respektující klientovy zájmy“. V pořadí třetí kritérium 

spokojenosti,  na které  analýza  poukázala,  se shoduje  s původně  vymezeným teoretickým 

předpokladem. Skupina  osob  s mentálním  postižením přisuzuje  společným akcím velký 

význam. Společné akce, které jsou v programu dvě (první při příležitosti zahájení ročníku, 

druhá  při  příležitosti  jeho  zakončení),  podtrhují  jeho  komunitní  charakter.  Setkávají 

se na nich všichni zúčastnění, dále pak i odborná a laická veřejnost.  Na každou akci jsou 

pozvána  i média  a o akcích  se tak  dozví  i ti,  kteří  na ní  ve skutečnosti  nebyli  přítomni. 

Zúčastnění na akci vystupují jako rovnocenní partneři. Do dění na obou akcích jsou ve velké 

míře  zapojeni  i samotní  účastníci  s handicapem. To  je  také  to,  na co  poukazovali  a co 

označovali za přínosné. Význam konání společných akcí z pohledu osob s postižením může 

být interpretován i jako nástroj pro to, aby mohli prožívat svoji dospělost. Uvedené kritérium 

spokojenosti je možno považovat za naplněné.

Z analýzy spokojenosti v rámci dimenze úrovně vztahů bylo identifikováno kritérium 

spokojenosti  podmíněné  úrovní  naplnění  základních  principů  a filosofie  programu. 

Ze získaných dat  vyplynulo naplnění  základních  principů  a filosofie  programu z pohledu 

skupiny  osob  s mentálním  postižením.  S výsledky  by  se však  mohlo  polemizovat 

v souvislosti s tím, co bylo řečeno již v kapitole 4.1.2 s názvem „Vysoká míra spokojenosti, 

možné zdroje zkreslení“. Příčiny zkreslení mohou souviset s tím, že uživatelé služeb mají 

k dispozici pouze malý výběr služeb, alternativa k programu ZKUSME TO v dané lokalitě 

neexistuje. V tomto případě může být nereprezentativnost výsledků zapříčiněna i nižší mírou 

odpovědí.  Výsledky  mohly  být  ovlivněny  i v  naší  společnosti  jednoznačně 

identifikovatelným  jevem  spočívajícím  v tom,  že cílová  skupina  osob  s mentálním 

postižením není doposud v dostatečné míře aktivizována a není příliš časté, že tito lidé mluví 

sami  za sebe.  Tím  spíše  se objevuje  fenomén,  že na otázky  odpovídají  pozitivně, 

tzv. z vděčnosti.  Shrneme-li  výše  uvedené,  autorka  práce  se pokusila  o získání  informací 

v dané oblasti. Je však nezbytné považovat tato zjištění za orientační. V případě potřeby či 

hlubšího  zájmu  identifikování  míry  naplnění  principů  a filosofie  programu  očima  osob 

s mentálním  postižením  by  bylo  dobré  věnovat  této  oblasti  větší  pozornost  formou 

samostatné  analýzy.  Srovnání  teoretických předpokladů  s výsledky  analýzy  spokojenosti 

skupiny  osob  s mentálním  postižením  lze  interpretovat  za pomoci  satisfakčního  modelu 

vytvořeného  na základě  zkoumaných  programových  dimenzí  u dané  skupiny  účastníků 

a z analýzy vzešlých kritérií spokojenosti (srov. Obrázek č. 1).
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Obrázek č. 1 Satisfakční model intepretující spokojenost mentálně postižených osob 
s programem

Zdroj: Vlastní analýza, 2006

6.2 RODINY OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Spokojenost uvedené skupiny účastníků byla zkoumána v rámci čtyř dimenzí; dimenze 

očekávání od programu, dimenze času, dimenze obsahu programu a dimenze úrovně vztahů.

Výsledky  analýzy  poukázaly  na fakt,  že rodiny  měly  před  zahájením  dostatek 

informací  o programu proto,  aby  byly schopny vytvořit  si  taková očekávání,  která  bylo 

posléze reálné naplnit.  Informovanost se stala zásadním kritériem spokojenosti pro danou 

oblast. Nejvíce rodin si představovalo, že program jejich dětem umožní naučit se navazovat 

sociální  vztahy a poznat  nové lidi.  Rodinami  předjímaná očekávání  se shodují  s hlavním 

i dílčími cíli programu. Nenaplněná očekávání souvisela s časováním programu, ojediněle 

pak  s jinou  představou  o povaze  asistence  účastníkům  s handicapem,  kterou  někteří 

předjímali  spíše  jako  zaměření  na pomoc  při  samoobslužných  činnostech  než-li 

na zprostředkování  kontaktu  se společenským  prostředím. Lze  konstatovat,  že původní 

teoretický  předpoklad  vycházející  z toho,  že pakliže  jsou  rodiny  v dostatečné  míře 

o programu informovány, dokáží si o něm udělat obrázek a formulovat i svá očekávání, která 

jsou reálně naplnitelná, byl potvrzen. Realizátorům programu lze doporučit, aby v dosavadní 

dobré praxi pravidelného informování rodin o průběhu programu pokračovali.

Z hlediska časového vymezení programu dospěla autorka práce k obdobným závěrům 

jako u analýzy téže dimenze u účastníků s postižením. I zde vykrystalizovala dvě zásadní 

kritéria určující spokojenost rodin;  1. doba trvání programu, 2. frekvence schůzek. Velký 
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počet rodin by byl rád, kdyby program trval celý rok a ne jen akademický rok. Někteří by 

dobu trvání programu prodloužili i na více let. Polemiku nad danou oblastí je možno provést 

podobným  způsobem  jako  u skupiny  osob  s mentálním  postižením.  I zde  přání  týkající 

se změny  časového  rámce  narážejí  na personální  i organizační  kapacitu  programu. 

Doporučení  realizátorům  programu  směřují  k informovanosti  rodin  o kapacitních 

možnostech programu, k efektivnější a intenzivnější komunikaci s nimi.

Jak  již  bylo  řečeno  výše,  spokojenost  rodin  s programem  představuje  jev 

multidimenzionální.  Dotyčný  může  například  vnímat  velké  množství  silných  stránek 

programu, současně s tím však může vnímat i stránky slabé. Kromě těchto dvou komponent 

vnímá i příležitosti  a na druhé straně rizika či  hrozby pro program. I v této  oblasti  hraje 

důležitou  roli  v úrovni  spokojenosti  kritérium  informovanosti  o programu. Uvedené 

kritérium propojuje dimenzi s dimenzí očekávání od programu. Zjištěné se dá interpretovat 

tak, že rodiny si na základě míry informovanosti o programu formují svá očekávání, které 

následně promítají i do spokojenosti s obsahem programu. Čím více jsou očekávání rodin 

vlivem dostatečné  informovanosti  reálná,  tím spíše  je  program z hlediska  svého obsahu 

v očích  rodin  naplněn.  Dalším  faktorem,  který  spokojenost  ovlivňuje,  je  porozumění 

komunitnímu charakteru programu a možnosti vlastního zapojení a přičinění se o to, jakou 

podobu program bude mít. To ovlivňuje i vnímání příležitostí pro program. Ve zkoumaném 

souboru  se objevili  respondenti,  kteří  sice  vnímali  nedostatky  programu  a s některými 

dílčími  věcmi  byli  nespokojeni,  na druhé  straně  však  spatřovali  i mnoho  příležitostí 

pro program  a byli  ochotni  o konkrétních  problémech  diskutovat  a navrhovat  řešení. 

Kritériem spokojenosti pro danou oblast se staly i společné akce, kterým rodiny podle všeho 

přisuzovaly velký význam, a to jak pro sebe, tak i pro své děti. Výsledky analýzy silných 

a slabých stránek programu formulují doporučení pro praxi. Vzhledem k rodinami nejvíce 

pociťovanému  nedostatku  spočívajícím  v připravenosti  a výběru  asistentů  směřuje 

doporučení k propracování interních dokumentů týkajících se způsobu oslovování asistentů 

z řad dobrovolníků či  studentů,  způsobu jejich výběru a zjišťování,  zda-li  jsou způsobilí 

do programu  v roli  asistentů  vstoupit.  Analýza  též  ukázala,  že program  trpí  akutním 

nedostatkem asistentů mužského pohlaví. Doporučení proto směřují  i k oslovování mužů, 

například na školách technického zaměření. Nezmění-li se v čase způsob oslovování, výběru 

a udržení  vhodných  programových  pracovníků,  vnímají  to  rodiny  jako  možné  ohrožení 

programu.  Analogicky  zařadily  rodiny  totéž  i do příležitostí.  Vnímají  to  jako  výzvu 

realizátorům,  které  chtějí  podpořit  v tom,  aby  rozvíjeli  způsoby  v hledání  a motivování 

nových asistentů pro výkon dobrovolnické služby.

91



Dimenze úroveň vztahů poodkryla dvě významná kritéria spokojenosti; 1. asistentovo 

porozumění účastníkovým potřebám, 2. spokojenost účastníka s postižením. Kritéria korelují 

s teoretickým předpokladem vymezeným v kapitole 4.3.1 nazvané „Zkoumané programové 

dimenze“. Naprostá většina respondentů označila svoje vztahy s asistenty za velmi dobré či 

výborné.  Nespokojenost  rodin  odrážela  nespokojenost  samotného  účastníka  zahrnující 

v sobě  časté  zaneprázdnění  asistentů,  případně  nevyzrálost  asistentů.  Spokojenost  rodin 

naopak posilovalo vědomí, že asistentka pomáhá rodině skrze zajištění respitní péče, svým 

vstřícným chováním a hezkým vztahem navázaným s účastníkem. Základní kámen formující 

spokojenost účastníků a potažmo i jejich rodin tvoří pro program vhodně vybraní asistenti, 

kteří umějí rozpoznat účastníkovy leckdy velmi speciální potřeby. K tomu, aby toho asistenti 

byli schopni, napomáhá proškolení a další metodické vedení. Doporučením pro realizátory 

programu tedy je pokračovat v dosavadním dobrém systému proškolování programových 

pracovníků a jejich zasvěcování do práce s lidmi s mentálním postižením a jejich rodinami. 

Následuje  satisfakční  model vytvořený  na základě  zkoumaných  programových  dimenzí 

u dané skupiny účastníků a z analýzy vzešlých kritérií spokojenosti (srov. Obrázek č. 2).

Obrázek č. 2 Satisfakční model interpretující spokojenost rodin s programem

Zdroj: Vlastní analýza, 2006

6.3 PROGRAMOVÍ PRACOVNÍCI
Dimenze  očekávání  od programu odhalila  kritérium spokojenosti  „informovanost“, 

které se ukázalo býti zásadní. Ovlivňuje průběh toho, jak student program v roli asistenta 

vnímá, jaká očekávání od programu má a jaké představy si  o něm vytváří. Analýzou byly 
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zjištěny  nedostatky  spočívající  právě  ve způsobu  informování  a následném  zapojování 

studentů  do programu.  Analýza  ukázala,  že typ  studia  kandidátů  na asistenty,  převážně 

se sociálním a zdravotním zaměřením, není bohužel pro vybrání vhodných studentů určující. 

Někteří z asistentů vstupovali do programu s mlhavými představami o něm. Informace sice 

od realizátorů  získali,  ale  přesto  nebyli  schopni  dopředu reflektovat,  o čem program je. 

Na druhou stranu naprostá většina z nich postupem času prvotní ostych překonala a sama 

poukazovala na to, jak moc byl program přínosný a co všechno si   uvědomili. Většina z nich 

při  tom  poukázala  na to,  jak  moc  pro  ně  bylo  cenné  úvodní  proškolení.  Teoretické 

předpoklady byly u dané dimenze potvrzeny.

Mlhavé informace na počátku a zapojení do programu v rámci odborné praxe studentů 

přinesla  otázky,  zda  je  tento  způsob  z hlediska  přesvědčení  studentů,  efektivní.  V této 

souvislosti  se objevila  protichůdná  tvrzení  studentů  –  asistentů.  Někteří  poukázali  na to, 

že program byl přínosem proto, že pro ně představoval praxi,  která se od těch klasických 

lišila a mnohé jim přinesla. Jiní poukázali naopak na to, že program se dle jejich názoru lépe 

hodí  pro  dobrovolníky,  tedy  osoby,  které  se pro  danou  činnost  rozhodli  z vlastního 

přesvědčení  na základě  svobodné vůle  bez  nároku na odměnu.  Tímto  směrem přicházejí 

i doporučení  pro realizátory programu. Konkrétně by bylo dobré zvážit způsoby oslovování 

potenciálních asistentů, rozšířit  a zintenzivnit způsoby informování a propagace programu 

na veřejnosti.  Nabízí  se i otázka,  zda-li  není  lepší  změnit  charakter  programu 

na dobrovolnický  s ošetřením  choulostivých  míst.  Těmi  mohou  být  například  vytvoření 

pravidel pro výběr vhodných asistentů,  do praxe zavést nástroje,  které v maximální  míře 

ochrání práva osob s mentálním postižením a ošetří i vhodný způsob komunikace asistentů 

s nimi.  Nastíněné  směřuje  i k doporučení  pro  realizátory  programu  získat  akreditaci 

pro dobrovolnickou  službu  od Ministerstva  vnitra,  která  by  programu dala  určitý  rámec 

a mnohé z výše uvedeného by vyřešila. Rizikem takového počínání však může být i neochota 

veřejnosti zapojovat se do dobrovolnické činnosti a s tím spojené riziko nedostatku asistentů. 

Předpokladem  pro  takové  počínání  je  bezesporu  dobře  zacílená  propagace  programu 

na veřejnosti.

Spokojenost zjišťovaná v rámci dimenze formy vedení programu byla dále rozebírána 

v rámci  několika  podkategorií;  metodického vedení  a podpory  asistentům,  systém vedení  

programu, supervize, pravidelná setkávání s vedením programu.  Právě ty se ukázaly býti 

určujícími kritérii spokojenosti studentů s danou oblastí. Veškeré výsledky, které byly v dané 

oblasti  zjištěny mohou realizátoři  zcela  jistě  použít  pro svoji  další  práci  a zkvalitňování 

programu z hlediska personálního. V každé z  uváděných oblastí, asistenti poukázali na silné 

i slabé  stránky.  Doporučení  pro  realizátory  směřuje  ke zvážení  toho,  zda-li  by  získané 
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výsledky analýzy spokojenosti  programových pracovníků nestálo  za to  využít  při  tvorbě 

dalšího  strategického  plánu  programu.  Analýza  provedená  v uvedené  oblasti  přinesla 

důležitou  informaci,  částečně  související  s výsledky  dimenze  předchozí.  Asistenti 

v mnohých případech odpovídali coby asistenti, nicméně vycházející z řad studentů. Tím, 

že byli zároveň studenti a programu se účastnili v rámci své odborné praxe, svým způsobem 

předjímali, že s nimi s vědomím toho bude i jednáno. Toto sebou nutně přinášelo úskalí  či 

napětí  v oblasti personálního vedení.  Program, respektive realizátor od asistentů očekával 

zodpovědné, profesionální chování programových pracovníků. Z výpovědí asistentů nicméně 

vyplynulo, že se spíše chovali jako studenti, kterým je nutné říkat co a jak dělat. Z pohledu 

hodnotitele,  na základě získaných informací i vlastního pozorování dospěla autorka práce 

k tomu,  že v programu  docházelo  k situacím,  kdy  asistenti  vystupovali  spíše  v roli 

sekundární cílové skupiny, nežli v roli programových pracovníků. Doporučení v této oblasti 

vedou podobně jako u oblasti předchozí k tomu, aby realizátoři zvážili změnu charakteru 

programu na program dobrovolnický s ošetřením choulostivých míst.

Kritériem určujícím spokojenost programových pracovníků s obsahem programu bylo 

označeno  kritérium  význam  přikládaný  společným  akcím.  Jednalo  se o akce,  kterých 

se účastnili kromě asistentů, realizátorů programů i osoby s mentálním postižením a jejich 

rodiny a v mnohých případech i veřejnost a média. Asistenti je hodnotili  velmi pozitivně, 

neboť  se jednalo  o aktivity,  kterých  se účastnili  společně,  nepociťovali  tudíž  osamocení 

a mohli si vzájemně předávat zkušenosti a cenné rady. Tím, že se společných akcí účastnily 

i rodiny  handicapovaných,  získali  asistenti  zpětnou  vazbu,  kterou  velmi  potřebovali. 

I veřejnost zde sehrála svoji roli. Programoví pracovníci brali účast veřejnosti a to jak laické, 

tak i odborné jako veřejné ocenění  své práce.  Všechny tyto faktory,  přispěly k poměrně 

vysoké míře spokojenosti  se sledovanou dimenzí.  Doporučením pro realizátory může být 

zachovat dosavadní dobrou praxi pořádání společných akcí, neboť jak analýza poukázala 

kromě  toho,  že podmiňují  celkovou  spokojenost  asistentů  s programem a podtrhují  jeho 

komunitní charakter, přispívají i k naplnění dílčích i hlavního cíle programu.

Ve zkoumané dimenzi úrovně vztahů poukázali respondenti na dvě důležité oblasti, 

které ovlivnili jejich spokojenost a lze je tudíž možno považovat za kritéria spokojenosti. 

Odvíjela  se od úrovně  asistentova  porozumění  účastníkovým  potřebám a dále  od úrovně 

aktivního  přístupu  rodiny  k programu a potažmo i k asistentovi.  Asistentova  spokojenost 

se vztahem, který vznikl mezi ním a postiženým, odrážela z velké míry to, jak byl  schopen 

porozumět účastníkovým potřebám, poodhalit jejich specifika a způsoby jejich naplňování. 

Sem patřila například dovednost komunikovat s postiženým, porozumět tomu, čemu účastník 

přikládá  význam,  čemu  se rád  věnuje.  Asistenti  v tomto  pociťovali  úskalí  zejména 
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na počátku  programu,  postupně  však  ztráceli  původní  ostych  a získávali  výše  popsané 

dovednosti.  Tento postřeh uvedla naprostá většina z nich při rozhovoru, který byl s nimi 

učiněn  po ukončení  programu.  Ti,  kterým  se porozumět  potřebám  nepodařilo,  byli 

analogicky méně spokojení. Druhé kritérium směřovalo k rodině, která měla velmi důležitý 

podíl na tom, jak asistent vztahy s ní vnímal. Za zvlášť důležité spatřovali asistenti vědomí 

toho, že rodina programu přikládá smysl, bere ho vážně, cení si ho. Asistenti hovořili o tom, 

že ne vždy si byli jisti tím, že rodina se do programu zapojuje v dostatečné míře. Některé 

rodiny  navíc  degradovaly  význam  uskutečňovaných  aktivit  svých  dětí  a asistentů 

s konstatováním toho, že jejich postižený potomek činnosti neocení, protože si není schopen 

uvědomit jejich význam. Uvedené lze vyhodnotit jako fenomén, který negativně ovlivňuje 

program  a druhotně  i vztahy  mezi  samotnými  asistenty  a účastníky.  Jestliže  rodina 

v dostatečné míře neocení  pomoc a podporu,  kterou jí  asistent  skrze program poskytuje, 

významně to ovlivňuje motivaci asistentů. Doporučení pro realizátory směřují ke stanovení 

si dlouhodobého cíle, spočívajícího v jasném vymezení spolupráce rodiny a programových 

pracovníků. Účelné by bylo vypracovat vnitřní pravidla, která budou spolupráci definovat. 

I zde  se nabízí  otázka,  zda-li  zmíněný  cíl  nezačlenit  do strategického  plánu  programu. 

Předpokladem proto, aby pravidla fungovala a plnila svůj účel, je i zapojení rodin do vstupní 

přípravy. I v případě uváděné skupiny je doložen  satisfakční model vytvořený na základě 

zkoumaných  programových  dimenzí  a z analýzy  vzešlých  kritérií  spokojenosti 

(srov. Obrázek č. 3).

Obrázek č. 3 Satisfakční model interpretující spokojenost asistentů s programem

Zdroj: Vlastní analýza, 2006
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ZÁVĚR

K volbě  tématu  mne  vedla  cenná  osobní  zkušenost,  kterou  jsem získala  při  práci 

s lidmi s mentálním postižením v Bostonu, USA a následné zapojení se do projektu nestátní 

neziskové organizace Partners Czech, o.p.s.. Program s názvem Best Buddies, kterým jsem 

se nechala  inspirovat,  se stal  předmětem  diplomové  práce,  jejímž  cílem  byla  jeho 

evaluace – analýza spokojenosti.

Analýza  přinesla  jak  cenné  poznatky  v metodologii,  tak  i informace  o konkrétních 

nedostatcích  v praxi.  Jedním  z nejpodstatnějších  předpokladů  evaluace  bylo  dokonalé 

seznámení všech zúčastněných – osob s mentálním postižením, jejich rodinných příslušníků 

i studentů v roli asistentů s jejím cílem; bylo nutné přesvědčit je, že nešlo o nástroj, který měl 

za cíl  nebo  mohl  vyústit  v osobní  antipatie,  ale  o pozitivně  orientované  vyhledávání 

nedostatků  s cílem  učinit  opatření  k jejich  předcházení.  Do programové  evaluace  bylo 

v zájmu maximální  objektivity  a reprezentativnosti  získaných údajů  nutno  zapojit  pokud 

možno  všechny  zúčastněné.  I tak  jde  o poměrně  malá  čísla,  u kterých  je  problematické 

hodnocení  metodami  matematické  statistiky.  Hodnocení  bylo  proto  vedeno  na základě 

smíšené výzkumné strategie.

Mezi  zjištěnými  nedostatky  je  řada  drobných,  odstranitelných  či  řešitelných 

krátkodobými  opatřeními.   Na druhé  straně  byly  zjištěny nedostatky,  pro  jejichž  zdárné 

vyřešení je zapotřebí dlouhodobější intervence ze strany realizátorů programu. U nedostatků 

tohoto typu se zdá být účelné, zvážit jejich prioritu s možností zařadit je do strategického 

plánu programu tak, aby se očekávaného cíle,  respektive nápravy, dosáhlo pokud možno 

systematickým způsobem. Programová evaluace přinesla i pozitivní zjištění v tom, že většina 

zúčastněných  projevila  zájem  o zlepšování  programu  a o zavedení  pravidelné  evaluace 

po každém ukončeném ročníku programu. Domnívám se, že analýza zachycující spokojenost 

účastníků s programem vykazuje vysokou míru spokojenosti s programem a aniž bych tyto 

výsledky chtěla jakkoliv přeceňovat, domnívám se, že je lze považovat za známku kvality 

uskutečňovaného programu.

Na vzniku, zavedení i evaluaci programu volnočasových aktivit ZKUSME TO jsem 

měla  z pozice  jeho  iniciátorky,  posléze  koordinátorky  a v současné  době  projektové 

manažerky přímý vliv. Práce je snahou o podání nápadů a inspirace na cestě ke zlepšení naší 

– české občanské společnosti a zároveň na cestě ke kvalitnějšímu životu pro všechny lidi, 

kteří  žijí  společně  se svým postižením.  Slovem kvalitnější  mám na mysli  spravedlivější, 

nikoliv lepší, neboť zastávám názor, že podstatou problematiky zdravotního postižení není 

otázka soucitu, ale otázka dodržování lidských práv.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1
Rozhovor s mentálně postiženými osobami
Pro snadnější  porozumění  otázkám byly škály převedeny pro účastníky do následujících 
piktogramů:

škála 1 ─ 2:      1 ano  ,  2 ne  

škála 1 ─ 3:      1 ano  , 2 ano i ne , 3 ne 

kontaktní informace:
pohlaví: 1  muž 2 žena
věk: ____
počet doposud absolvovaných ročníků programu: ____
navštěvovaný program / vzdělávací instituce: __________________________
člen SPMP: 1 ano 2 ne

I. Dimenze „Čas“
➔ Program  ZKUSME TO  trvá  vždy  jeden  školní  rok  (začíná  na podzim  a končí 

na jaře).
1. Do jaké míry Vám/ti vyhovuje doba trvání programu? (škála 1  ─ 3; 1 vyhovuje, 

dobu trvání jednoho ročníku bych neměnil, 2 chtěl bych, aby ročník trval celý rok 
a ne jen školní rok, 3 nevyhovuje, ročník by měl být kratší)

2. Do jaké míry Vám/ti vyhovuje doba trvání programu? (škála 1  ─ 3; 1 vyhovuje, 
dobu trvání jednoho ročníku bych neměnil, 2 chtěl bych, aby ročník trval celý rok 
a ne jen školní rok, 3 nevyhovuje, ročník by měl být kratší)

➔ V programu ZKUSME TO se účastní a jeho společník (asistent & kamarád) scházejí  
1x týdně.

1. Jak často se s kamarádem scházíte?  (škála 1  ─ 3; 1 jednou týdně, 2 víc jak jednou 
týdně, 3 méně jak jednou týdně)

2. Vyhovuje Vám/ti to? (častost schůzek)  (škála 1  ─ 3; 1 vyhovuje, nic bych neměnil, 
2 chtěl bych se scházet častěji 3 chtěl bych se scházet méně)

3. V případě, že jste u předchozí otázky vybral možnost „2“ zamyslete se prosím nad 
tím, proč by jste se chtěl/a scházet častěji?

4. V případě, že jste u předchozí otázky vybral možnost „3“ zamyslete se prosím nad 
tím, proč by jste se chtěl/a scházet méně?

➔ Kamarády  /  asistenty  v programu  ZKUSME TO  jsou  studenti  VŠ  a /  nebo 
dobrovolníci  a z tohoto  důvodu  je  program  v půli  přerušen  (obvykle  období 
leden/poč. února)

1. Došlo v zimě k přerušení tvých schůzek s kamarádem? (škála 1  ─ 2; 1 ano, 2 ne)
2. Co to pro Vás/tebe znamenalo, jak jste se/ses cítil? (škála 1  ─ 4; 1 chyběli mi naše 

schůzky,  stýskalo  se mi,  2  nevadilo  mi  to,   bylo  mi  to  jedno,  3  byl  jsem rád, 
že se nějakou dobu neuvidíme, 4  jiná možnost … jaká?)

II. Dimenze „Obsah programu“
➔ Hlavním  cílem  programu  je  umožnit  jeho  účastníkům  věnovat  se koníčkům 

a volnočasovým aktivitám, kterým by se bez pomoci nemohli věnovat.
1. Zamyslíš-li se nad tím, co jste spolu s kamarádem / asistentem dělali, které 3 schůzky 

Vám/Ti utkvěli v paměti?
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2. Které tří schůzky se Vám / ti nejvíce líbily?
3. Do jaké míry jste byl / jsi byl s tím, co jste spolu s kamarádem / asistentem spolu 

podnikali spokojen? (škála 1 ─ 3; 1 ano, 2 ano i ne, 3 ne)
4. Jakým způsobem probíhalo  rozhodování  o tom,  co  budete  spolu  s kamarádem  / 

asistentem  dělat?  (a)  měl/a jsem  možnost  o tom  rozhodovat  já  a vybrat  si,  b) 
rozhodoval o tom asistent, c) rozhodoval o tom rodič, d) rozhodoval o tom asistent 
a rodič,  e)  dali  jsme „hlavy dohromady“ a společně vždy něco vymysleli,  f)  jiná 
možnost …. jaká?)

5. Co se Vám / Tobě na programu ZKUSME TO nejvíce líbí?
6. Je něco, co Vás / Tě na programu štve? (škála 1 ─ 3; 1 ano, 2 ano i ne, 3 ne)
7. V případě, že jste /jsi u předchozí otázky vybral možnost 1 (ano), podej/te prosím 

komentář (co Vás /Tě štve):

III. Dimenze „Společné akce“

➔ V průběhu  programu  ZKUSME TO proběhly  tři  větší  společné  akce  (Víkendové 
setkání v domě Exodus ve Třemošné, Mikulášská besídka, Slavnostní zakončení) .

1. Účastnil ses víkendového setkání v domě Exodus? (škála 1 ─ 2; 1 ano, 2 ne)
2. Účastnil ses Slavnostního zakončení? (škála 1 ─ 2; 1 ano, 2 ne)

➔ Víkendové setkání v Exodu
1. Do jaké míry jste/jsi byl/a s víkendovým setkáním spokojena? (škála 1 ─ 3; 1 ano, 2 

ano i ne, 3 ne)
1. Co se Vám / Ti na setkání líbilo nejvíce?
2. Co se Vám / Ti na setkání nelíbilo?

➔ Slavnostní zakončení
1. Do jaké míry jste/jsi byl/a se Slavnostním zakončení spokojena? (škála 1 ─ 3; 1 ano, 

2 ano i ne, 3 ne)
1. Co se Vám / Ti na slavnostním zakončení líbilo nejvíce
2. Co se Vám / Ti na slavnostním zakončení nelíbilo?

IV. Dimenze „Úroveň vztahů“
Nyní  se prosím  zamyslete/li  a zkuste  povědět,  jaké  bylo  Vaše  kamarádství  (Vás/tebe 
a Vašeho/tvého  asistenta/ky  –  kamaráda/ky).  Uvedeme  Vám/tobě  několik  příkladů,  jak 
se k sobě může asistent a účastník chovat. Vy/ty zkus/te prosím zhodnotit, jak cítíte/cítíš, 
že se k Vám/tobě  asistent/ka  choval.  Máme  tři  čísla  (1,  2,  3)  a tři  kartičky  s obrázky  - 
„smajlíky“. Pozn.: č. 1 značí charakteristiku uvedenou zleva, č. 3 značí opak charakteristiky,  
která je uvedena pod č. 1, č. 2 značí nenaplnění ani jedné z uvedených charakteristik.

1. Asistent mi naslouchá. (1 ano, 2 ano i ne, 3 ne) Asistent neposlouchá co říkám.
2. Asistent nedělá vše za mě. (1 ano, 2 ano i ne, 3 ne) Asistent dělá vše za mě.
3. Asistent  se mnou jedná jako se sobě rovným. (1 ano,  2 ano i ne,  3 ne)  Asistent 

se mnou mluví jako s dítětem.
4. Asistent mi pomáhá učit se užitečným a potřebným věcem. (1 ano, 2 ano i ne, 3 ne) 

Asistent mně nepomáhá učit se užitečným a potřebným věcem.
5. Asistent za mě nerozhoduje. (1 ano, 2 ano i ne, 3 ne) Asistent za mě rozhoduje.
6. Jak hodnotí/š Váš / Tvůj vztah s kamarádem – asistentem? (škála 1 ─ 3; 1 dobrý, 

2 nic moc, 3 špatný)
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Příloha č. 2
Rozhovor se zástupcem rodiny

kontaktní informace
pohlaví: 1 muž 2 žena
vztah k účastníkovi:
rodina je členem SPMP: 1 ano 2 ne

I. dimenze „Míra naplnění očekávání“
1. Jaká  byla  očekávání  Vaší  rodiny  o programu  ZKUSME TO  na počátku  (tj.  co 

konkrétně si Vaše rodina představovala, co od programu čekala)?
2. Která z očekávání naplněna byla?
3. Do jaké míry program Vaše původní očekávání splnil? (škála 1  ─ 5; 1 naprosto, 

2 spíše ano, 3 ani ano ani ne, 4 spíše ne, 5 vůbec)
4. Která z Vašich očekávání naplněna nebyla?

II. dimenze „Čas“
Program  ZKUSME TO  trvá  vždy  jeden  školní  rok  (začíná  v září  a končí  v květnu). 
Následující  otázky  si  kladou  za cíl  zjistit  spokojenost  účastníků  s programem z hlediska 
časového

1. Do jaké míry Vám vyhovuje doba trvání programu? (škála 1 ─ 3; 1 vyhovuje, dobu 
trvání jednoho ročníku bych neměnil, 2 ročník by měl trvat celý rok a ne jen školní 
rok, 3 ročník by měl být kratší

2. Vlastní komentář.

III. dimenze „Obsah programu“
1. V čem spatřuje zástupce rodiny silné stránky programu?
2. V čem spatřuje zástupce rodiny slabé stránky programu?
3. V čem spatřuje zástupce rodiny ohrožení / rizika programu?
4. V čem spatřuje zástupce rodiny příležitosti pro programu?
5. Do jaké míry jste s obsahovou náplní programu spokojen/a? (škála 1 ─ 5; 1 naprosto, 

2 spíše ano, 3 ani ano ani ne, 4 spíše ne, 5 vůbec)
6. V případě, že jste odpověděl/a 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5, v čem toto spočívá?
7. Jaká opatření pro zlepšení navrhujete?
8. Co se Vám z hlediska programové náplně programu konkrétně líbilo nejvíce?

➔ Společné akce
Víkendové setkání v Exodu

1. Účastnila se Vaše rodina víkendového setkání v Exodu?
2. Co Vám víkendové setkání přineslo?
3. Do jaké míry jste byla s uvedenou akcí spokojena? (škála 1 ─ 5; 1 naprosto, 2 spíše 

ano, 3 ani ano ani ne, 4 spíše ne, 5 vůbec)
4. V případě, že jste odpověděl/a 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5, v čem toto spočívá?
5. Jaká opatření pro zlepšení navrhuje?

➔ Slavnostní zakončení
1. Účastnila se Vaše rodina slavnostního zakončení?
2. Co Vám slavnostní zakončení přineslo?
3. Do jaké míry jste byla s uvedenou akcí spokojena? (škála 1 ─ 5; 1 naprosto, 2 spíše 

ano, 3 ani ano ani ne, 4 spíše ne, 5 vůbec)
4. V případě, že jste odpověděl/a 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5, v čem toto spočívá?
5. Jaká opatření pro zlepšení navrhuje?
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IV. dimenze „Úroveň vztahů“
1. Jak   hodnotíte  vztah  Vaší  rodiny  s kamarádem /  asistentem Vašeho syna/dcery? 

(škála  1  ─  5;  1 výborné,  2  velmi  dobré,  3  uspokojivé,  4 spíše  neuspokojivé, 
5 neuspokojivé)

2. Zamýšlíte-li  se nad  komunikací  a vztahem  s kamarádem  /  asistentem  Vašeho 
syna/dcery,  uvědomujete si  jednání,  které pro Vás bylo náročné překonat? (škála 
1 ─ 2; 1 ano -  v případě Vaší kladné odpovědi, pokračujte prosím další otázkou, 2 
ne)

3. Popište takové jednání.
4. Zamýšlíte-li  se nad  komunikací  a vztahem  s kamarádem  /  asistentem  Vašeho 

syna/dcery,  uvědomujete-li  si  jednání,  které  pozitivně  ovlivnilo  Váš  další  vztah? 
(škála  1  ─ 2;  1  ano  -  v případě  Vaší  kladné  odpovědi,  pokračujte  prosím další 
otázkou, 2 ne)

5. Popište takové jednání

„Obecný pohled na program“
1. Doporučil/la byste účast v našem programu dalším rodinám? (škála 1 ─ 2; 1 ano, 

2 ne)
2. Do jaké míry byl pro Vás (Vaši rodinu) program přínosem? (škála 1 ─ 5; 1 naprosto, 

2 spíše ano, 3ani ano ani ne, 4 spíše ne, 5 vůbec)
3. Pokud byl, čím konkrétně?
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Příloha č. 3
Rozhovor s programovými pracovníky

kontaktní informace
věk: ________________
škola: ________________
obor: ________________
předchozí zkušenost v práci s lidmi s mentálním postižením: ______
I. Dimenze „Míra naplnění očekávání“

➔ Následující otázky jsou zaměřeny na zjištění očekávání účastníků o programu, tj. co 
konkrétně si představovali, co od programu čekali.

1. Jaká byla vaše očekávání o programu ZKUSME TO v rámci volitelného předmětu / 
praxe na počátku?

2. Která vaše očekávání naplněna byla?
3. Do jaké míry program vaše  původní očekávání splnil? (škála 1 ─ 5; 1 naprosto, 2 

spíše ano, 3 některá, 4 spíše ne, 5 vůbec ne)
4. Na otázku odpovídáte v případě, že jste na předchozí otázku odpověděla (2, 3, 4 nebo 

5). Která z vašich očekávání naplněna nebyla?

II. Dimenze „Forma vedení programu“
II.I. Vedení

➔ Následující  otázky  jsou  zaměřeny  na zjištění  spokojenosti  s vedením  programu 
ze systémového  hlediska  –  tj.  kdo  se vedení  programu  účastnil,  v jaké  roli 
se nacházel a do jaké míry tento systém účastníkům vyhovoval. Vedení programu je  
ze systémového  hlediska  založeno  na práci  1  koordinátora  a 3  vedoucích  skupin 
složených ze studentek se zkušenostmi z  předcházejícího ročníku.

1. Vidíte v tomto systému vedení programu výhodu? (škála 1 ─ 3; 1 ano, 2 ano i ne, 3 
ne)

1. Co pozitivního jste shledala v uvedeném systému vedení programu?
2. Co negativního jste shledala v uvedeném systému vedení programu?
3. Jaká opatření pro zlepšení systému vedení programu navrhujete?

II.II. Pravidelná setkávání studentů s vedoucími skupin a koordinátorkou programu
➔ V průběhu programu docházelo k pravidelným setkáním studentů s vedoucími skupin 

a koordinátorkou programu. Jejich cílem bylo předávání  pro program důležitých 
informací, předávání si zkušeností, vzájemné povzbuzení a motivování se, pravidelné 
vyhodnocování  dosavadního  průběhu  programu,  otevření  případných  problémů,  
reflexe vztahů s účastníky a jejich rodinami.

1. Jak setkání hodnotíte co do užitečnosti, tj. naplnila-li setkání vytčené cíle?  (škála 
1 ─ 5; 1 naprosto spokojena,  2 spíše spokojena,  3 někdy ano, někdy ne,  4 spíše 
nespokojena, 5 naprosto nespokojena)

2. Jak  hodnotíte  setkání  co  do doby trvání?  (škála  1   ─ 5;  1  naprosto  spokojena-
dostačující, 2 spíše spokojena - spíše dostačující,, 3 někdy ano, někdy ne, 4 spíše 
nespokojena-spíše nedostačující, 5 naprosto nespokojena – naprosto nedostačující)

3. Jaký hodnotíte setkání co do jejich četnosti (1x měsíc)? (škála 1  ─ 5; 1 naprosto 
spokojena, 2 spíše spokojena, 3 někdy ano, někdy ne, 4 spíše nespokojena, 
5 naprosto nespokojena)

4. Co pozitivního Vám setkávání s vedením programu přineslo?
5. Co negativního Vám setkávání s vedením programu přineslo?
6. Jaká opatření pro zlepšení organizování schůzek s vedením programu navrhujete?
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II.III. Supervize
➔ V uplynulém  roce  se studenti  –  asistenti  začali  účastnit  v rámci  programu 

ZKUSME TO pravidelných skupinových supervizí s externím supervizorem. Pojďme 
si  ještě  jednou shrnout  co  supervize  znamená a co je  jejím cílem.  Jako  definici  
supervize lze například použít tu, která supervizi popisuje jako čistou mezilidskou  
interakci,  jejímž  obecným  cílem  je,  aby  se jedna  osoba,  supervizor,  setkávala 
s druhou osobou nebo osobami ve snaze zlepšit jejich schopnosti účinně pomáhat  
lidem.  Je  ji  též  možno charakterizovat  jako  kvalifikovaný  dohled  nad průběhem 
programu zaměřený na kvalitu činnosti pracovníků.

1. Do jaké  míry  jste  byla  s proběhlými  supervizemi  spokojena?  (škála  1   ─  5; 
1 naprosto  spokojena,  2  spíše  spokojena,  3  někdy  ano,  někdy  ne,  4  spíše 
nespokojena, 5 naprosto nespokojena)

2. Co pozitivního jste shledala v supervizním způsobu podpory?
3. Co negativního jste shledala v supervizním způsobu podpory?
4. Jaká opatření pro zlepšení tohoto způsobu podpory navrhujete?

II.IV. Metodické vedení a podpora při výkonu činnosti
1. Do jaké  míry  jste  byla  spokojena  s množstvím  podpory,  kterou  vám 

Diakonie ČCE ─ středisko  v Plzni  zastřešující  program  ZKUSME TO  v průběhu 
programu poskytovala? (škála  1   ─ 5;  1  naprosto spokojena,  2  spíše  spokojena, 
3 někdy ano, někdy ne, 4 spíše nespokojena, 5 naprosto nespokojena)

2. Co pro vás bylo z poskytnutého metodického vedení nejpřínosnější? (uveďte prosím 
1 ─ 3 věci)

3. Co vám v této oblasti naopak chybělo?  (uveďte prosím 1 ─ 3 věci)

III. Dimenze „Obsah programu“
V průběhu programu proběhly 3 větší společné akce:

• proškolení, jehož cílem bylo předat účastníkům metodickou podporu v práci s lidmi 
s postižením,

• víkendové  setkání,  jehož  smyslem bylo  poskytnout  všem účastníkům prostor  pro  
prvotní seznámení a vzájemné poznání,

• slavnostní  zakončení  spojené  s konferencí,  jehož  smyslem  bylo  společně  se sejít  
reflektovat vztahy, které byly uplynulý rok navázány.

➔ Proškolení
1. Co vám proškolení přineslo?
2. Do jaké  míry  jste  s uvedenou  akcí  byla  spokojená?  (škála  1 ─ 5;  1 naprosto 

spokojena,  2  spíše  spokojena,  3  někdy  ano,  někdy  ne,  4  spíše  nespokojena, 
5 naprosto nespokojena)

➔ Víkendové setkání
1. Co vám víkendové setkání přineslo?
2. Do jaké  míry  jste  byla  s uvedenou  akcí  spokojena?  (škála  1  ─  5;  1  naprosto 

nespokojena,  2  spíše  nespokojena,  3  někdy  ano,  někdy  ne,  4  spíše  spokojena, 
5 naprosto spokojena)

➔ Slavnostní zakončení spojené s konferencí
1. Co vám slavnostní zakončení přineslo?
2. Do jaké  míry  jste  byla  s uvedenou  akcí  spokojena?  (škála  1   ─  5;  1  naprosto 

spokojena,  2  spíše  spokojena,  3  někdy  ano,  někdy  ne,  4  spíše  nespokojena, 
5 naprosto nespokojena)
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IV. Dimenze „Úroveň vztahů“
➔ Vztahy s účastníkem
1. Jak hodnotíte vaše vztahy s účastníkem? (škála 1 ─ 5; 1 výborné, 2 velmi dobré, 

3 uspokojivé, 4 spíše neuspokojivé, 5 neuspokojivé)
2. Zamýšlíte-li  se nad  komunikací  a vztahem s účastníkem,  uvědomujete  si  jednání, 

které pro vás bylo náročné překonat? (škála 1  ─ 2; 1 ano - v případě vaší kladné 
odpovědi na, pokračujte prosím další otázkou, 2 ne)

3. Popište prosím takové jednání:
4. Zamýšlíte-li  se nad  komunikací  a vztahem s účastníkem,  uvědomujete  si  jednání, 

které  pozitivně  ovlivnilo  váš  další  vztah,  případně  vás  podpořilo  a motivovalo 
do vaší  další  práce?  (škála  1   ─ 2;  1  ano -  v případě  vaší  kladné  odpovědi  na, 
pokračujte prosím v otázce č. 32, 2 ne)

5. Popište prosím toto jednání.
6. Co ve Vás vztah s člověkem s mentálním postižením zanechal?

➔ Vztahy s rodinou
1. Jak hodnotíte vaše vztahy s rodinou účastníka? (škála 1  ─ 5; 1 výborné, 2 velmi 

dobré, 3 uspokojivé, 4 spíše neuspokojivé, 5 neuspokojivé)
2. Zamýšlíte-li se nad komunikací a vztahem s rodinou, uvědomujete si jednání, které 

pro vás bylo náročné překonat? (škála 1  ─ 2; 1 ano - v případě vaší kladné odpovědi, 
pokračujte prosím další otázkou, 2 ne)

3. Popište prosím takové jednání.
4. Zamýšlíte-li se nad komunikací a vztahem s rodinou, uvědomujete si jednání, které 

pozitivně ovlivnilo váš další vztah, případně vás podpořilo ve vaší další práci? (škála 
1  ─ 2; 1 ano - v případě vaší kladné odpovědi, pokračujte prosím další otázkou, 2 
ne)

5. Popište prosím toto jednání.

„Obecný pohled na program“
1. 1.Do jaké míry byl pro vás program přínosem - obohatil vás osobně, přinesl vám 

poznatky užitečné pro vaši další praxi, atp.?  (škála 1  ─ 5; 1 naprosto ano, 2 spíše 
ano, 3 ano i ne, 4 spíše ne, 5 naprosto ne)

2. Pokud byl, čím?
3. Doporučila byste účast v našem programu svým vrstevníkům? (škála 1 ─ 2; 1 ano, 

2 ne)
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MEDAILON AUTORKY PRÁCE

Bc. Šárka Mádlová

Mádlová  Šárka  (narozena  31.  10.  1978,  Plzeň),  působí 
od roku  2004  v nestátní  neziskové  organizaci  Diakonie 
ČCE – středisko v Plzni.
V roce 2000 dokončila bakalářské studium oboru Sociální 
péče  na Fakultě  pedagogické  Západočeské  univerzity 
v Plzni.  Od roku 2001 studuje denní  formou magisterský 
navazující  program  oboru  Občanský  sektor  na Fakultě 
humanitních studií Karlovy univerzity v Praze a souběžně 
s tím  kombinovanou  formou  magisterský  navazující 
program  oboru  Sociální  politika  se zaměřením 
na personální  řízení  na Fakultě  sociálních  studií 
Masarykovy  univerzity  v Brně.  V roce  2002  ─  2003 
absolvovala zahraniční odbornou stáž v nestátní neziskové 
organizaci  Work  Inc.  v Bostonu,  Massachusetts,  USA. 
Po návratu do České republiky v roce 2003 se stala členkou 

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Okresního výboru v Plzni, kde iniciovala program 
volnočasových  aktivit  pro  lidi  s mentálním  postižením  ZKUSME TO.  Od tohoto  roku 
se aktivně podílí na činnosti místního sdružení a přispívá do časopisu „Mentální retardace“: 
Projekt „ZKUSME TO“   ─  zkušenosti a inspirace z USA (2004), Projekt ZKUSME TO – 
reflexe vztahu studentek certifikátového programu speciální pedagogiky Pef ZČU v Plzni 
a účastníků  projektu  ZKUSME TO  (2004),  Ohlédnutí  za II.  ročníkem  programu 
volnočasových  aktivit  ZKUSME TO  (2005).  Svým  malým  dílem  přispěla  i do svazku 
Panorama  biologické  a sociokulturní  antropologie  –  modulového  učebního  textu  pro 
studenty  antropologie  a příbuzných  oborů s názvem „Občanská  společnost:  Minulost  – 
současnost  –  budoucnost“  (2004).  Po roce  pilotního  vyzkoušení  projektu  ZKUSME TO 
napomohla jeho profesionalizaci. Od roku 2004 se stala placenou pracovnicí Diakonie ČCE 
– střediska v Plzni, ve které program „ZKUSME TO“ do června 2006 koordinovala. V roce 
2004  ─   2005  iniciovala  a následně  koordinovala  i přípravu  dvou  projektů  investičního 
a neinvestičního rázu, financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie  ─  Společného 
regionálního operačního programu.  Projekty směřovaly ke zřízení  a k následném provozu 
programu pracovní  rehabilitace  pro  osoby  s mentálním  postižením  s názvem „Kavárna 
a čajovna Kačaba“,  jenž se také v prosinci roku 2005 úspěšně podařilo otevřít.  V období 
červen  2005  ─  červen  2006  oba  evropské  projekty  administrovala  a koordinovala  tým 
složený  z pěti  pracovníků.  Od června  2006  působí  ve stejnojmenné  organizaci  na pozici 
projektové manažerky a PR pracovnice.
Odborná  profilace  autorky  se v čase  posunula  od problematiky  tzv.  přímé sociální  práce 
s klienty sociálních služeb k problematice organizačního, personálního a čím dál tím více 
i finančního  zabezpečení  sociálních  služeb  zajišťovaných  poskytovateli  v nestátním 
neziskovém sektoru.  V současnosti  se intenzivně  zabývá problematikou finanční  stability 
a udržitelnosti  těch  programů neziskové  organizace,  které  ze své  činnosti  generují  zisk. 
V organizaci vede tým  pracovníků, který tvoří „výbor pro sociální podnikání“.  V této věci 
spolupracuje na projektu mezinárodní  neziskové organizace „Nesst“  (Nonprofit  Enterpise 
and Self ─ sustainability Team) a firmy SABMiller ─ Plzeňský Prazdroj s názvem „Rozvoj 
sociálního podnikání“.
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SLOVNÍČEK DŮLEŽITÝCH JMEN A POJMŮ

Best  Budies,  nestátní  nezisková  organizace  založená  v USA  s mezinárodní  působností. 
Svými programy zprostředkovává přátelství mezi lidmi s postižením a bez postižení, kromě 
toho zajišťuje  také služby podporovaného zaměstnávání.  Od doby svého založení  v roce 
1989  se organizace  rozrostla  z původně  jediné  univerzitní  základny  na mezinárodní 
organizaci s 50 000 členy na 900 středních a vysokých školách ve 36 státech USA, dále pak 
v Kanadě, na Kubě, v Egyptě, Řecku, Irsku, na Filipínách, v Saudské Arábii a ve Švédsku. 
Další programy vznikají také v Brazílii, Guatemale, Mexiku a Turecku. V současnosti tato 
organizace nabízí šest programů: Best Buddies Middle School a Best Buddies High Schools 
(na středních školách), Best Buddies Colleges (na vysokých školách), Best Buddies Citizens 
(zaměřeno  na širokou  veřejnost)  a Best  Buddies  Jobs  (program  podporovaného 
zaměstnávání).  Kromě  tradičních  univerzitních  dobrovolnických  programů pomáhá  Best 
Buddies lidem s mentálním postižením spojit se s druhými skrze online program s názvem 
„E-Buddies“.  Posláním  organizace  je  vzdělávat  středoškolské  a vysokoškolské  studenty, 
občany,  podniky,  firmy  a zaměstnavatele  v problematice  lidí  s mentálním  postižením 
a napomoci  tak  k jejich  integraci  do společnosti.  Kontakt:  Global  Headquarters, 100 
Southeast Second Street, Suite 2200, Miami, FL 33131, www.bestbuddies.org

cílová skupina,  skupina definovaná nepříznivou sociální situací,  které je určena sociální 
služba či program. Tato nepříznivá situace může být vyvolána věkem, nemocí, zdravotním 
postižením,  životními návyky,  nepříznivým prostředím,  ohrožením ze strany jiných osob 
atp.

cíl programu,  platný popis předpokládaných výsledků programu. Formulace cíle na sebe 
klade jisté požadavky; především má být formulován konkrétně, realisticky a pokud možno 
měřitelně. Jedná-li se o cíl programu ve smyslu cíle poskytované služby, měl by takový cíl 
být odvozen z obecněji formulovaného poslání organizace.

Diakonie  Českobratrské  církve  evangelické,  křesťanská  nestátní  nezisková  organizace 
s celorepublikovou působností,  která  nabízí  sociální,  zdravotnické,  duchovní  a pastorační 
služby člověku v nouzi. Je zřizovatelem 33 středisek – samostatných právnických osob, které 
tvoří  síť  Diakonie  ČCE  v ČR.  Střediska poskytují  různé  typy  sociálních  a sociálně  - 
zdravotních služeb.

Diakonie ČCE − středisko v Plzni, křesťanská nestátní nezisková organizace, která vznikla 
v roce 2003. Je jedním ze 33 středisek Diakonie ČCE na území České republiky. V roce 
2004  středisko  provozovalo  program  Denní  centrum  Človíček  pro  děti  a dospělé 
s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením s cílem dosáhnout u těchto lidí lepší 
kvality  života  a program  volnočasových  aktivit  pro  lidi  s mentálním  postižením 
ZKUSME TO. V roce 2006 provozuje středisko 5 programů; 1. Denní centrum Človíček, 2. 
program volnočasových aktivit ZKUSME TO, 3. Centrum SOS Archa, 4. program pracovní 
rehabilitace Kavárna a čajovna Kačaba,  5.  program chráněného a podporovaného bydlení 
Můj  1+0.  Kontakt:  Roman  Hajšman,  ředitel  organizace,  Prokopova  17,  301  00  Plzeň, 
plzen@diakoniecce.cz, www.diakoniecce.cz.

dobrovolník,  člověk,  který  bez  nároku  na finanční  odměnu  poskytuje  svůj  volný  čas, 
energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti.

Denní centrum Človíček, jeden z programů nestátní neziskové organizace Diakonie ČCE – 
středisko  v Plzni  poskytující  sociální  služby dětem,  mládeži  a dospělým  s mentálním 
a kombinovaným postižením  z Plzně  a blízkého  okolí.  Kontakt:  Bc.  Barbora  Mikulová, 
vedoucí  programu,  Kralovická  35,  323  00  Plzeň,  mikulova.plzen@diakoniecce.cz, 
www.diakoniecce.cz.
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dimenze,  rozměr,  rozsah  nebo  též  zaměření.  V práci  je  pojem  používán  v souvislosti 
s tříděním úhlů pohledu na spokojenost účastníků s předmětným sociálním programem.

Hendl, Jan (Doc. RnDr. Csc.), přední odborník v oblasti metodologie vědy a zpracování dat. 
Zabývá se kvantitativními i kvalitativními metodami v oblasti sociálních a biomedicínských 
věd. Přednáší na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze a na Fakultě tělesné kultury 
Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem četných odborných sdělení a několika knih.

implementace,  poskytování praktického  efektu  a dosahování  aktuálního  naplnění  podle 
konkrétních měřítek.  Pojem je též  možno definovat  jako takové aktivity veřejných nebo 
privátních  aktérů,  které  jsou  zaměřené  na dosahování  sestavy  cílů  vytvořených 
v předchozích politických rozhodnutích.

kategorie,  základní a nejobecnější pojem vědy, možno definovat jako skupinu nebo třídu 
jevů určitého třídicího hlediska; též i úroveň v hierarchické klasifikační stupnici.

Kennedy  Shriver  Anthony,  synovec  bývalého  prezidenta  USA  Johna  Fitzgeralda 
Kennedyho, zakladatel a stávající prezident nestátní neziskové organizace Best Buddies

Kennedy Shriver Eunice, matka Anthony Shriver Kennedyho (prezidenta organizace Best 
Buddies)  a sestra  Johna  Fitzgeralda  Kennedyho  (bývalého  prezidenta  USA).  Je  též 
zakladatelkou Speciálních olympijských her (Special Olympics Games) pro lidi s mentálním 
postižením.

komunikace,  proces  dorozumívání  prostřednictvím sdělování  a přijímání  informací  mezi 
lidmi nebo živými organismy přímo řečí,  posunky, dotykem atd.  nebo nepřímo písmem, 
rozhlasem, televizí atd.

koordinátor  programu,  programový  pracovník zodpovědný  za sladění  (koordinaci) 
jednotlivých programových aktivit; též osoba zajišťující chod celého programu, zodpovědná 
za jeho správné fungování.

komunitní akce, akce na podporu požadavků deprivované skupiny.

klub  Vlaštovka,  svépomocná  skupina  rodičů  a přátel  osob  s mentálním postižením bez 
samostatné právní subjektivity. Klub Vlaštovka je v provozu každou středu od 16:00 – 18:00 
hodin  v prostorách  Speciální  Základní  školy  v Plzni  v Tachovské  ulici.  Klub  je  jednou 
z aktivit  organizace  Sdružení  pro  pomoc  mentálně  postiženým  Okresní  výbor  v Plzni 
působící  v rámci  celorepublikové  sítě  této  organizace.  Kontakt:  Jaroslava  Kellerová, 
Karlovarská 42, vlastovky@seznam.cz.

Ledovec,  nestátní nezisková organizace – občanské sdružení, které usiluje o větší zapojení 
osob se specifickou potřebou,  hlavně osob s psychiatrickými  problémy a/nebo mentálním 
handicapem, do společnosti. Pracuje na Plzeňsku. Kontakt: Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček, 
ředitel organizace, Ledce 1, 330 14, ledovec@ledovec.cz, www.ledovec.cz.

Masarykovo  gymnázium  v Plzni,  střední  škola  s čtyřletým  a osmiletým  studijním 
programem.  Studenti  této  školy  pomohli  svou  dobrovolnickou  činností  zajistit  aktivity 
druhého ročníku programu ZKUSME TO.

monitoring, monitorování, tj. soustavné sledování nebo také vyhodnocování.

Matoušek, Oldřich (Doc. PhDr.), vedoucí katedry sociální práce na Filosofické fakultě UK 
v Praze,  přednáší  rovněž  na Západočeské  univerzitě  v Plzni  a působí  v poradenské praxi. 
Vydal  řadu  odborných  a populárních  publikací,  např.  Kontexty  neuróz,  Potřebujete 
psychopterapii, Práce s rizikovou mládeží, Mládež a delikvence, Ústavní péče, Rodina jako 
instituce a vztahová síť, jako editor připravil i několik učebnic, např. Základy sociální práce, 
Metody a řízení sociální práce, Sociální práce v praxi.
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náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro marketing, neziskové organizace a cestovní 
ruch,  volené místo v Radě Plzeňského kraje t.č. obsazené  paní Mgr. Olgou Kalčíkovou. 
Jmenovaná  vystudovala  Filosofickou  fakultu  UK  v Praze,  působila  v oblasti  kultury 
a vzdělávání, od roku 1990 pak ve státní správě. Od roku 2000 je členkou Rady Plzeňského 
kraje  pro  oblasti  kultury,  památkové  péče  a cestovního  ruchu.  Je  členkou  občanského 
sdružení  pro pomoc mentálně postiženým, od roku 2003 členkou Republikového výboru 
Sdružení  pro  pomoc mentálně  postiženým a zároveň patronkou programu  ZKUSME TO 
realizovaného  ve spolupráci  organizací  Sdružení  pro  pomoc  mentálně  postiženým Plzeň 
a Diakonií ČCE – středisko v Plzni. Je také zakládající členkou společnosti Úhlava o.p.s..

nestátní nezisková organizace, termín používaný k postižení různých druhů dobročinných, 
sociálních, občanských a jiných neziskových organizací.

neziskový  sektor,  jeden  ze sektorů  národního  hospodářství;  řadíme  sem  všechny 
ekonomické instituce, které jsou institucionalizované, neziskové, nestátní a dobrovolné; tyto 
instituce jsou samostatnou právnickou osobou, a tudíž mají svá práva a povinnosti.

organizace,  velká  skupina  lidí,  mezi  nimiž  existují  konkrétní  vztahy  definované  mírou 
autority, statutem, stanovami atp.

Partners  Czech  o.p.s.,  nevládní  nezisková  organizace,  která  působí  více  než  deset  let 
v oblasti  vzdělávacích  programů  pro  nejrůznější  skupiny  osob,  především  pro  učitele, 
příslušníky  minorit,  úředníky,  policisty  a jiné  neziskové  organizace.  Usiluje  o podporu 
demokratických struktur ve společnosti, udržitelný rozvoj spolupráce státního, soukromého 
i neziskového sektoru a integraci znevýhodněných skupin. Cestou vzdělávání, poradenství, 
poskytování  služeb  a realizací  projektů  chce  podporovat  profesní  i osobní  růst  cílových 
skupin,  a tím přispívat  ke snižování  napětí,  prevenci  a řešení  konfliktů.  Organizace  byla 
založena v roce 1992 americkou organizací „Partners for Democratic Change“ jako jedna 
ze sítě  center.  Centra  Partners  dnes  pracují  v Albánii,  Argentině,  Bulharsku,  České 
republice, Gruzii, Kosovu, Litvě, Maďarsku, Polsku, na Slovensku, v Rumunsku a  v USA. 
Kontakt:  PhDr.  Dana  Rabiňáková,  ředitelka  organizace,  Lomená  515,  162 00,  Praha  6, 
partners@partnersczech.org, www.partnersczech.cz.

Patton, Michael Quinn (Ph.D.), působí na Univerzitě v Minesotě na Institutu magisterských 
studií, kde byl také ředitelem Centra pro výzkum v sociálních vědách. Jako autor prosazuje 
směr evaluace zvaný „evaluace zaměřená na využití“ (Utilization-Focused Evaluation).  Je 
autorem četných  publikací   zabývajících  se evaluací,  např.  v nakladatelství  Sage  Books 
vyšlých Utilization-Focused Evaluation, Creative Evaluation, Practical Evaluation, How to 
Use Qualitative Methods in Evaluation, and Family Sexual Abuse: Frontline Research and 
Evaluation.  Jako editor připravil publikaci  Culture and Evaluation.  V minulosti předsedal 
Americké asociaci pro evaluaci (American Evaluation Association),  byl také oceněn řadou 
prestižních cen.

Paulík,  Karel  (Prof. PhDr. Csc.),  vysokoškolský učitel na katedře psychologie a sociální 
práce Filosofické fakulty Ostravské univerzity. Pedagogicky působí v kurzech zaměřených 
na neuropsychickou  zátěž  vybraných  profesí,  profesionální  satisfakci  učitelů,  obecnou 
psychologii,  psychologii  managementu  a psychologie  sportu.  Publikačně  se zaměřuje 
na téma spokojenosti v sociálně - psychologickém kontextu.

Plzeňský kraj, jeden ze čtrnácti samosprávných krajských celků. Je samosprávným celkem, 
to znamená, že není spravován státem, ale zvoleným zastupitelstvem. To by mělo přinést 
občanům kraje větší kontrolu nad jeho činností a více možností ovlivňovat dění na území, 
na kterém žijí. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při 
plnění  svých  úkolů  chrání  též  veřejný  zájem  vyjádřený  v zákonech  a jiných  právních 
předpisech. V souladu se zákonem o podpoře regionálního rozvoje tvoří spolu s Jihočeským 
krajem jednu z celkových osmi statistických jednotek území tzv. NUTS II Jihozápad.
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poslání organizace,  stručné vyjádření smyslu existence organizace, jež je součástí jejího 
statutu.  Směřování  celé organizace napomáhá co nejstručněji  formulovaná verze poslání, 
která může mít podobu jednoho tvrzení, jež říká, proč organizace existuje.

pozorování  v evaluační  praxi,  není  vedeno  systematicky,  ale  vyskytuje  se spontánně 
v průběhu celé evaluace. Při pozorování jde o to, být citlivý k různým způsobům, jakými 
se lidé chovají a jak spolu komunikují.

pragmatický  model  evaluace,  model  evaluace  sociálních  programů  též  zvaný  jako 
„evaluace  zaměřená  na využití“,  jejímž  hlavním  protagonistou  je  Dr.  Michael  Patton. 
Uvedený  model  akcentuje  definici  evaluace  jako  systematického  sběru  informací 
o aktivitách,  charakteristikách  a výstupech  programu  s cílem  činit  soudy  o programu 
a zlepšit jeho efektivitu. Jedná se o mode evaluace činěné pro specificky určené použití.

princip, základní myšlenka, obecná zákonitost či výchozí zásada. V souvislosti s programem 
sociálních služeb jde o vymezení základních myšlenek a filosofie daného programu – resp. 
poskytované sociální služby.

projektový  cyklus, popis  jednotlivých  dílčích  kroků  projektu  od fáze  plánování,  přes 
realizaci  až po vyhodnocení.  Následkem  fáze  hodnocení  úspěšnosti  projektu  ve většině 
případů  dochází  k identifikaci  nových  problémů,  které  považujeme  za nutné  řešit.  Tak 
se kruh uzavírá a řešitelé se nacházejí na počátku nového projektu.

program Chráněné a podporované bydlení Můj 1+0, jeden z programů nestátní neziskové 
organizace  Diakonie ČCE – středisko v Plzni.  V současnosti  se nachází  ve své přípravné 
fázi.  Kontakt:  Mgr.  Jana  Kalousová,  vedoucí  programu,  Kralovická  35,  323  00  Plzeň, 
kalousova.plzen@diakoniecce.cz, www.diakoniecce.cz

program pracovní rehabilitace Kavárna a čajovna Kačaba,  jeden z programů nestátní 
neziskové  organizace  Diakonie  ČCE –  středisko  v Plzni  poskytující  službu  pracovní 
rehabilitace dospělým s mentálním postižením z Plzně a blízkého okolí.  Kontakt:  Bc.  Jiří 
Kruba,  vedoucí  programu,  Prokopova  17,  301  00  Plzeň,  kruba.plzen@diakoniecce.cz, 
www.kacaba.cz

programový  pracovník, člověk  starší  18 let,  který  se v rámci  programu  ZKUSME TO 
schází s člověkem s mentálním postižením a tráví s ním volný čas. Je to neplacený pracovník 
neziskové  organizace  Diakonie  ČCE – středisko  v Plzni,  a proto  se řídí  jejími  vnitřními 
předpisy  a pravidly.  Plní  povinnosti,  ke kterým se zavázal  svojí  účastí  v programu,  a při 
jejich nedodržení si je vědom sankcí (16). Ve II. ročníku vystupovalo  v roli programových 
pracovníků 29 studentů svou plzeňských vysokých škol.

příjemce služeb, osoba, která využívá / přijímá / jsou jí poskytovány sociální služby. Tatáž 
osoba může může být označována i jako klient nebo uživatel.

realizátor  programu,  instituce,  která  program  zajišťuje  z pohledu  personálního, 
obsahového a finančního.

respekt, hodnotová kategorie vyjadřující vážnost, úctu či ohled, kterou jednotlivec projevuje 
jednotlivci, jednotlivec sociální skupině, sociální skupina jednotlivci nebo sociální skupiny 
sobě navzájem.

rozhovor  jako  výzkumná  metoda, metoda  shromažďování  dat  o realitě  spočívající 
v bezprostřední verbální komunikaci výzkumníka a respondenta. Velkou výhodou rozhovoru 
oproti jiným výzkumným metodám je navázání osobního kontaktu, který umožňuje hlubší 
proniknutí do motivů a postojů respondentů.

satisfakční  model,  graficky  znázorněný  model  spokojenosti,  který  obsahuje  kritéria 
spokojenosti a jednotlivé dimenze) zkoumaného objektu z pohledu jeho účastníků.
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Sdružení občanů Exodus, samostatná dobrovolná organizace založená dle zákona č.83/90 
Sb. o sdružování občanů se sídlem v Plzni. Svoji činnost vyvíjí na území České republiky, 
jeho cílem je  pomoc při  zapojení  a integraci  zdravotně postižených osob do společnosti. 
Jedná se o pomoc při  integraci  společenské,  sociální,  pracovní,  kulturní,  zájmové a další. 
Sdružení je nezávislé na politických stranách, hnutích, na státních i hospodářských orgánech. 
Sdružení může být členem jiných organizací, včetně mezinárodních. K naplnění svých cílů 
může vytvářet  a zřizovat  hospodářská,  účelová,  příp.  zájmová seskupení.  Kontakt:  Mgr. 
Miroslav  Svoboda,  ředitel,  Sdružení  občanů  Exodus,  Požárníků  51,  330  11  Třemošná, 
svoboda@exodus.cz, www.exodus.cz.

Sdružení  pro pomoc mentálně postiženým Okresní výbor Plzeň,  organizace,  která je 
samostatnou právnickou osobou, působí v rámci celonárodní organizace SPMP ČR. Jejím 
cílem  je  pomáhat  osobám  s mentálním  a kombinovaným  postižením  a jejich  rodinám, 
podporovat  všechny  iniciativy  zabezpečující  trvalé  zlepšení  podmínek  jejich  života, 
prosazovat  rovnoprávné  postavení  občanů  s mentálním postižením a provádět  osvětovou 
činnost  na veřejnosti.  Ve svých  aktivitách  má  sdružení  dlouholetou  zkušenost,  získanou 
od svého založení  v roce 1969.  Po republice funguje síť organizačních jednotek sdružení 
se samostatnou  právní  subjektivitou  na krajské,  městské  a u velkých  statutárních  měst 
i obvodní úrovni.

sebepojetí,  představa  jedince  o svém  já.  Vyvíjí  se ve vztahu  k okolnímu  světu,  je  jím 
ovlivňována a je před ním bráněna.  Má řadu dimenzí;  např.:  zobrazení já,  hodnocení já, 
směřování  já,  vyjádření  moci,  vyjádření  role.  Vyvíjí  se ve styku  s rodiči,  sourozenci, 
vrstevníky, kamarády, učiteli,  spolupracovníky. Umožňuje člověku orientovat se ve světě, 
stabilizovat svou činnost.

Smutek, Martin (Mgr.), odborný asistent na Katedře sociální práce a politiky Pedagogické 
fakulty Univerzity Hradec Králové. Pedagogicky působí v kurzech zaměřených na sociální 
politiku  a politiku  zaměstnanosti  a teorii  a metody  sociální  práce.  Současně   s tím  je 
studentem doktorského studijního programu Sociální politiky a práce na Fakultě sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně. Výzkumně se podílel na projektech z různých oblastí 
sociální  politiky,  např.  v roce  2005  byl  řešitelem grantu  PdF  UHK „Evaluace  projektů 
v sociální  politice  a sociální  práci“,   téhož  roku  spolupracoval  s Krajským  úřadem 
Královehradeckého kraje na projektu „Vzdělávání úředníků a pracovníků sociálních služeb, 
v roce 2001 byl hlavním řešitelem výzkumného projektu Evropské municipality a sociální 
služby  pro  Výzkumný  ústav  práce  a sociálních  věcí  v Praze.  Publikačně  se zaměřuje 
na témata  teorie  a metody  sociální  práce,  evaluace  sociálních  programů,  tvorbu 
a implementaci  programů  sociálních  služeb  intervenčního  typu.  Je  autorem  monografie 
Evaluace sociálních programů (2005).

sociální  práce,  společenskovědní  disciplína  i oblast  praktické  činnosti,  jejíž  cílem  je 
odhalování,  vysvětlování,  zmírňování  a řešení  sociálních  problémů.  Je  profesionální 
aktivitou zaměřenou na pomáhání  jednotlivcům, skupinám nebo komunitám zlepšit  nebo 
obnovit  jejich  schopnost  sociálního  fungování  a na tvorbu  společenských  podmínek 
příznivých pro tento cíl.

sociální  služby,  všechny  služby  krátkodobé  i dlouhodobé,  poskytované  oprávněným 
uživatelům,  jejichž  cílem je  zvýšení  kvality  klientova  života,  případně  i ochrana  zájmů 
společnosti.

sociální  vyloučení,  označuje  obvykle  komplexně  podmíněnou  nedostatečnou  účast 
jednotlivce, skupiny nebo místního společenství na životě celé společnosti. Může mít různou 
úroveň a měnit se v čase.

speciální  pedagogika,  vědní  obor,  který  se zabývá  teorií  a praxí  rozvoje,  výchovy 
a vzdělávání  jedinců  s různým  typem  zdravotního  postižení.  V současné  době  přechází 
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speciální pedagogika od zaměření na školní věk k celoživotní péči o jedince se speciálními 
potřebami, přispívá k řešení otázky integrace zdravotně postižených mezi běžnou populaci.

Střední lesnická škola ve Žluticích, vznikla v roce 1988, je příspěvková organizace, jejímž 
zřizovatelem je od 1. 4. 2001 Krajský úřad Karlovy Vary. Organizace sdružuje školu, domov 
mládeže,  školní  jídelnu,  školní  polesí  a myslivecký  revír.  Úkolem školy  je  připravovat 
lesníky  pro  práci  v základních  jednotkách  lesního  provozu.  Po předepsané  praxi  mohou 
absolventi  zastávat  i funkce  odborných  lesních  hospodářů.  Mohou  se tedy  uplatnit 
v organizacích  Lesů  České  republiky,  lesních  akciových  společností,  městských  lesů, 
organizacích  provozující  myslivost  a v organizacích  státní  správy.  Studenti  této  školy 
pomohli svou dobrovolnickou činností zajistit aktivity II. ročníku programu ZKUSME TO.

studijní  obor  ergoterapie,  vysokoškolský  studijní  obor.  Profil  absolventa  je  vymezen 
dovednostmi  hodnotit  úroveň  klientových  sebeobslužných  dovedností  a hodnotit  jeho 
svalové a pohybové dispozice. Ergoterapeut posuzuje klientovu vybavenost kompenzačními 
pomůckami  a doporučuje  optimální  řešení.  Poradenská  práce  s klientem  se orientuje 
na úpravu domácího prostředí, nácvik sebeobsluhy, plánuje rukodělné a výtvarné aktivity, 
které  zlepšují  jemnou  motoriku  a úchop  klienta.  Ve společné  pracovní  terapii  se snaží 
posilovat psychickou rovnováhu klientů.  Ergoterapie využívá nejen práci v užším smyslu 
slova,  ale  také  jakoukoliv  pro  klienta  smysluplnou  činnost,  přičemž  působí  jako  prvek 
léčebný a zároveň jako prvek resocializační.  Studenti  uvedeného oboru se účastnili  v roli 
programových pracovníků – asistentů II. ročníku programu ZKUSME TO.

studijní  obor  humanistika,  vysokoškolský  studijní  obor.  Studium připravuje  odborníka 
humanitního  zaměření  s teoretickými  znalostmi  interdisciplinární  povahy,  s rozvinutým 
tvořivým myšlením nezbytným ve všech sférách lidské činnosti. Interdisciplinární povahu 
oboru  zajišťuje  vyvážené  zastoupení  historie,  filosofie,  sociologie,  psychologie,  kulturní 
antropologie,  religionistiky,  cizích  jazyků  a informatiky.  Individuální  výběr  předmětů 
umožňuje  studentům  získat  hlubší  znalosti  ve zvolené  humanitní  disciplíně.  Studenti 
uvedeného  oboru  se účastnili  v roli  programových  pracovníků  –  asistentů  II.  ročníku 
programu ZKUSME TO.

studijní  obor  porodní  asistentka,  vysokoškolský  studijní  obor.  Profil  absolventa  je 
vymezen  schopností  samostatného  vedení  prenatální  péče  u fyziologického  těhotenství, 
fyziologického  porodu  a fyziologického  šestinedělí.  Absolvent  musí  umět  poskytnout 
kvalitní  ošetřovatelskou  péči  těhotné,  rodičce,  nedělce  a novorozenci,  zavčas  rozpoznat 
hrozící komplikace a patologie těchto stavů, umí poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči 
v oblasti  gynekologické  operativy  a konzervativní  gynekologické  léčby.  Umí  používat 
modely  sexuální  výchovy a zná  základní  principy  edukační  činnosti.  Zná  ošetřovatelský 
proces a umí ho využívat v klinické praxi i v domácí péči. Je schopen reagovat na zjištěné 
somatické,  sociální i spirituální problémy klientky. Studenti uvedeného oboru se účastnili 
v roli programových pracovníků – asistentů II. ročníku programu ZKUSME TO.

studijní obor sociální práce,  vysokoškolský studijní obor. Studium připravuje odborníky, 
kteří jsou na základě poznávání sociálních problémů, obtížných životních situací a různých 
způsobů  intervence  schopni  koncipovat  jejich  systémová  řešení  nebo  dílčí  inovace  jak 
na celospolečenské nebo místní  úrovni,  tak v rámci  dílčích  organizací  sociálních služeb. 
Předpokladem těchto  dovedností  a součástí  studia  je  také  příprava  na samostatnou práci 
s klienty. Studenti uvedeného oboru se účastnili v roli programových pracovníků – asistentů 
II. ročníku programu ZKUSME TO.

studijní obor všeobecná sestra,  vysokoškolský studijní obor. Profil absolventa je vymezen 
schopností  samostatné  práce,  rozhodováním,  formulováním a prosazování  svých  postojů 
na všech  úsecích  ústavní,  ambulantní  i domácí  zdravotní  péče.  Může  se uplatnit  jako 
všeobecná  sestra  s předpoklady  i pro  vedení  ošetřovatelského  týmu.  Studenti  uvedeného 
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oboru se II.  ročníku programu  ZKUSME TO účastnili  v roli  programových pracovníků – 
asistentů.

Styl  Plzeň,  firma,  výrobní  družstvo  invalidů  založeno  v prosinci  1957  a v roce  1993 
transformována  na družstvo  spoluvlastníků.  Je  členem  Svazu  českých  a moravských 
výrobních družstev, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených občanů, Hospodářské 
komory  v Plzni   a členem Sdružení  výrobních  družstev.  Je  firmou  s dlouholetou  tradicí 
výroby  a prodeje  textilních,  knihařských,  sítotiskových  výrobků  a těsnění  pro  stroje, 
automobily  a zařízení,  je  jednou  z předních  firem  v oblasti  zaměstnávání  zdravotně 
postižených občanů v ČR.

supervize, kvalifikovaný dohled nad průběhem programu nebo projektu zaměřený na kvalitu 
činnosti pracovníků (profesionálů či dobrovolníků). Podle většiny teoretiků má supervize 
čtyři funkce; vzdělávací, podpůrnou, řídící a zprostředkování při řešení konfliktů.

SWOT  analýza,  analýza  silných  stránek  (Strenghts),  slabých  stránek  (Weaknesses), 
příležitostí (Oportunities) a ohrožení (Threaths). Silné a slabé stránky jsou popisem vnitřního 
prostředí organizace, příležitosti a ohrožení jsou vnějšími faktory, které však také mohou být 
výsledkem působení organizace ve vnějším světě, mají spíše vazbu na budoucnost, ačkoliv 
musí být reálné už v době plánování.

uschopňování,  (enabling)  koncept  práce  používaný  v sociální  práci  s převažujícími 
antiopresivními  a antidiskriminujícími  prvky.  Je  chápán jako prostředek,  který  zabraňuje 
vzniku závislosti klienta na systémech pomoci. Je založen na takovém přístupu sociálních 
pracovníků, který pomáhá klientům sociálních služeb osvojit si takové dovednosti, které jim 
pomohou zvládnout podmínky, ve kterých žijí.

ÚSP Jitřenka, ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež v denním režimu. ÚSP 
provozuje příspěvková organizace Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Kontakt: 
Mgr. Mgr. Věra Hoťková,vedoucí oddělení ÚSP Jitřenka, Zábělská 43, 312 00 Plzeň

Work Inc., nestátní nezisková organizace – agentura sociálních služeb se sídlem v Quincy, 
ve státě  Massachusetts,  USA.  Poskytovanými  službami  jsou  rezidenční  sociální  služby 
ve formě  chráněného  bydlení  a dále  kontinuum  služeb  pracovní  rehabilitace.  Cílovou 
skupinou služeb jsou uživatelé s mentálním postižením a duševním onemocněním. Agentura 
podporuje denně na 600 osob. Kontakt: Sandra Fisher, Chief Operating Officer, 3 Arlington 
Street, Quincy, MA, 02171, sfisher@workinc.org, www.workinc.org.

Winkler, Jiří (PhDr., Ph.D.), odborný asistent na katedře sociální politiky a sociální práce. 
Pedagogicky působí v kurzech zaměřených na široké spektrum sociálních věd (sociologie, 
politologie,  teorie  organizace,  metodologie  výzkumu)  a na uplatnění  těchto  poznatků 
v procesech  implementace  a evaluace  programů  sociální  politiky.  Výzkumně  se podílel 
na mnoha projektech z různých oblastí sociální politiky, např. v letech 2003 a 2004 pracoval 
jako  vládní  expert  Roma  decade  programme  (pro  integraci  na trhu  práce)  World  Bank 
a současně jako národní expert Peer review Programme (pro disability management na trhu 
práce)  Evropské  komise.  Publikačně  se zaměřuje  na témata  tvorby,  organizace 
a implementace veřejných programů v oblasti trhu práce a rodiny. Je autorem monografie 
Implementace. Institucionální hledisko analýzy (2002).

Young Women Leadership  Institute  II.,  program Podpora  profesionálních  dovedností 
mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami podpořený Nadací Leviho Strausse 
(USA), koordinovaný sítí center Partners for Democratic Change International. Zúčastnily 
se jej  pětičlenné  skupiny žen z České republiky,  Slovenska,  Polska,  Maďarska  a Srbska. 
Mladé ženy, které byly v jednotlivých zúčastněných zemích vybrány ve výběrovém řízení, 
se v dubnu 2003 zúčastnily školení v Bratislavě. To se v první řadě zaměřilo na interaktivitu 
v dovednostech efektivní komunikace, řešení konfliktů a úspěšné spolupráce v lokalitě. Poté 
se pravidelně  konaly  schůzky  účastnic  v koordinátorských  organizacích,  na nichž  mladé 
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ženy  vytvořily  plány  vlastních  iniciativ  a postupně  je  ve svých  cílových  skupinách 
realizovaly. Každá z dívek v průběhu osmnácti měsíců zorganizovala v nevládní neziskové 
organizaci  minimálně  tři  akce  pro  znevýhodněné  osoby,  resp.  pro  další  lidi,  kteří  pro 
znevýhodněné  pracují.  Cílovými  skupinami  mohly  být  např.  děti  v dětských domovech, 
zdravotně postižení, Rómové a příslušníci menšin, cizinci žijící na našem území, uprchlíci 
z uprchlických táborů, ženy na mateřské dovolené, drogově závislí atd.

zmocňování,  (empowerment)  užívaný přístup v sociální  práci.  Pomáhá potřebným získat 
větší moc nad svými životy, je též účinným prostředkem v boji prosti opresi a diskriminaci 
a pomáhá těmto lidem pomoci taková omezení odmítnout a překonat.

zpětná vazba, jeden z nejdůležitějších prvků řízení různých systémů, vliv řízeného procesu 
na řídící orgán, přenos informace o výstupu určitého děje na jeho vstupní faktory. Kladnou 
zpětnou vazbou se rozumí  vliv  vedoucí  k zesílení  řízené  činnosti,  záporná  zpětná  vazba 
naopak zeslabuje danou činnost. Poskytování zpětné vazby je podstatou formativního učení.
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