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Abstrakt: 

Diplomová práce „Aktuální otázky vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích“ se 

zabývá současnými možnostmi a realizací vzdělávání během celé profesní dráhy 

pomáhajícího pracovníka. 

V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny obecné pojmy, které pomáhající profese 

charakterizují. Je uvedena problematika kompetencí, které se v současnosti stávají výstupními 

kategoriemi vzdělávání. Jsou popsány jednotlivé fáze profesní dráhy a možnosti vzdělávání, 

které se k nim vztahují. 

Na teoretickou část navazuje kvalitativní výzkum zaměřený na osobní zkušenosti 

pomáhajících pracovníků s profesním vzděláváním. 

 

 

Abstract: 

The diploma thesis “Current issues in adult education in the helping professions" deals with 

present possibilities of life-long education of a helping professional.  

In the theoretical part it focuses on the general terminology and specifies the terms that 

characterise the helping professions. It introduces the issue of competencies, which, at the 

present time, have become output categories in the educational process. The thesis describes 

individual phases of a professional career and educational opportunities which are connected 

with the different phases. 

The theoretical part is linked to qualitative research focused on personal experience of helping 

professionals with education.  
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       Předmluva 

        Pomáhající pracovníci jsou idealisté, žijící a pracující v realitě. Kdysi na začátku 

volili svou profesi na základě vědomých i nevědomých přání. Cesta pomáhající praxe je 

dlouhá a náročná a prvotní ideály, vlastní i nabyté vzděláváním se často vytratí. V té chvíli 

vnímám možnost vzdělávání jako součást záchranné sítě, která reguluje, usměrňuje, 

umožňuje sdílet a vrací na začátek, k  ideálům. Třeba se k nim dá dojít jinou cestou, nebo 

je potřeba je změnit, aktualizovat a proto jsem zvolila za téma své diplomové práce: 

„Aktuální otázky vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích.“ 
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1. Úvod 

Cílem diplomové práce je představit teoretické ukotvení vybraného tématu 

„Vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích“ v odborné literatuře a realizovat 

výzkumné šetření, které by umožnilo nahlédnout na dané téma v praxi. 

 Úskalí tématu spočívá ve spojení natolik odlišných oborů, jako je sociální práce, 

zdravotnická či výchovně vzdělávací činnost. Jsou to obory obsahově odlišné, ale v praxi se 

často prolínající.  

Ve druhé kapitole teoretické části nejdříve vymezím základní termíny, které se obecně 

profesního pomáhání týkají a přiblížím současný náhled na profesní pomoc a lidský vztah, 

který se k ní váže. 

Třetí kapitola je věnována problematice kompetencí, které se v současnosti stávají 

výstupní kategorií vzdělávání a zároveň požadavkem vstupu do praxe. Pojem kompetence 

v sobě zahrnuje všechny vědomosti, dovednosti, schopnosti, tak i postoje a hodnoty, které 

daný jedinec má a užívá v praxi. Vedle základního vymezení kompetencí jsou další 

podkapitoly věnovány podmínkám jejich rozvoje dané osobností pracovníka, jeho zralosti a 

schopnosti směřovat k uvědomělému řízení svého jednání. 

Stát legislativně dělí pracovníky pomáhajících profesí podle oblasti, v které 

vykonávají svou činnost. V těchto oblastech jsou kvalifikační požadavky upravované 

zákonem a zaměstnání není možné bez splnění těchto podmínek vykonávat. Čtvrtá kapitola 

popisuje nastavené stupně formálního profesního vzdělávacího systému, který je základem 

celoživotního učení pracovníka. 

V páté kapitole jsou ve vztahu k etapám profesní dráhy uvedeny jednotlivé možné 

formy vzdělávání, které se k nim vztahují a jsou součástí profesního rozvoje v organizacích. 

Toto neformální vzdělávání není právně regulované a na odbornou kvalitu svých členů by 

měly dohlížet profesní organizace. Závěr kapitoly je věnován otázce přístupu profesních 

organizací ke vzdělávání v etických kodexech. Šestá kapitola je zaměřena v rámci 

informálního vzdělávání na možnost sebevzdělávání. 

 Při práci s teoretickými podklady jsem si opakovaně kladla otázku, jak vzdělávání 

specifické pro oblast pomáhajících profesí skutečně probíhá v praktických podmínkách. Proto 

jsem stanovila jako hlavní výzkumnou otázku: „Jaká je osobní zkušenost pracovníků 

v pomáhajících profesích se vzděláváním?“ Protože oblast pomáhajících profesí je velmi 

široká, je kvalitativní výzkumná sonda zaměřena na odborné pracovníky v sociálních 

službách. 



10 

 

2. Pomáhající profese 

 

V každém povolání se můžeme setkat s prvkem pomáhání, ale pokud je pomoc 

hlavním cílem práce, mluvíme o pomáhajících profesích. Při jejich výkonu je pracovník 

v osobním kontaktu s příjemci pomoci. Do pracovního procesu zapojuje vlastní osobnost a 

navazuje citlivě a přiměřeně nastavený pomáhající vztah. Abychom se mohli zabývat 

vzděláváním pracovníků pomáhajících profesí, je potřeba si v následující kapitole tyto profese 

vymezit a popsat termíny, které jsou pro tuto specifickou oblast charakteristické. 

 

    2.1 Vymezení pomáhajících profesí  

 

Géringová (2011, s. 21) definuje termín pomáhající profese jako: „skupinu povolání, 

která jsou založená na profesní pomoci druhým lidem.“  

Profesi chápeme jako zaměstnání s jasně určenou pracovní rolí, vyžadující specifické 

znalosti a dovednosti. V určité profesi můžeme zastávat různá zaměstnání či specializace a 

samozřejmě můžeme zastávat různé pracovní pozice.  

.  

(Štech, 1994, s. 310-320) uvádí 5 hlavních rysů profesí, v nichž se shoduje většina 

sociologů: 

1. expertní teoretické a praktické znalosti nezbytné pro řešení důležitých společenských 

problémů 

2. zájem o větší prospěch společnosti 

3. autonomie v rozhodnutích týkajících se profese 

4. etický kód, podle kterého se musí příslušníci profese chovat a mít zodpovědnost 

5. existence „profesní kultury“ projevující se ve fungování profesní organizace 

 

 

Jako pomáhající profese jsou v současnosti označovány pouze obory věnující se 

pomoci lidem. „Pomáhající profese se vyznačují prací s lidmi, ať již je to v oblasti 

zdravotnické, výchovně vzdělávací či sociální.“ (Jankovský, 2009, s. 9) 
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„Většina povolání určitým způsobem slouží blahu a prospěchu lidí. Činnost lékařů, 

duchovních, učitelů, psychoterapeutů a sociálních pracovníků však zahrnuje speciální přímé 

výkony pomoci, určené především lidem nešťastným, nemocným nebo těm, kteří ztratili 

orientaci.“ (Güggenbuhl- Craig, 2007, s. 9) 

 (Vašutová, 1998, s. 29) uvádí, že: „pomáhající profese byly vždy chápány spíše jako 

poslání. To znamená, že společnost od nich očekává příspěvek pro její rozvoj.“  

Dle Matouška (2003) jsou pomáhající profese povolání podložená odbornou 

přípravou, čímž se odlišují od laického dobrovolného poskytování pomoci. Charakteristické 

dovednosti vychází z teoretického základu, vytvořeného akademickým vzdělávacím 

systémem. Teoretické znalosti jsou během přípravy k povolání propojovány s praktickou 

zkušeností. Teorie oboru se soustavně rozvíjí a doplňuje pomocí výzkumu.                   

Teorie, výzkum a praxe je u pomáhajících profesí zaměřena na „pomoc druhým, 

identifikaci a řešení jejich problémů a na získávání nových poznatků o člověku a jeho 

podmínkách k životu, tak aby pomoc mohla být účinnější.“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 185) 

Zvyšující se vstupní odborné vzdělání přináší pracovníkům větší autoritu u klientů a 

uznání společnosti, které je podloženo získáním osvědčení o kvalifikaci. Povinná profesní 

kvalifikace se podílí na zajištění bezpečné a odborné péče o jedince, kteří se ocitli v obtížné 

životní situaci. Kvalifikační regulací se omezuje přístup k výkonu odborného pomáhání, což 

přispívá k rozvoji profesních komunit. Tyto komunity vytváří své vlastní normy, hodnoty a 

symboly, které jsou součástí jejich profesní kultury. Jednání členů je regulováno etickým 

kodexem. 

 

2.2  Pomáhání 

Pohled na člověka – příjemce pomoci byl ve 20. letech 20. století ovlivněn holismem, 

filozofií celistvosti. Postupně se vytvářelo dnešní tradiční pojetí pacienta, klienta jako 

celistvé osobnosti se všemi fyziologickými, psychologickými, sociálními, kulturními a 

ekonomickými složkami. Usiluje se o rozpoznání všech aspektů života člověka a to v rámci 

rodiny, komunity, společenského i přirozeného prostředí. Pomáhající profese jsou v 

současnosti „povolání zaměřená na pomoc lidskému jedinci, který se nachází v určité situaci 

nouze, ale i pro pomoc zaměřenou na optimální rozvoj člověka.“ (Jandourek, 2001, s. 195) 
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Profesní pomoc je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální 

spravedlnosti. Pomáhající pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a  

jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech relevantních pro praxi, a to především ve 

Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o 

právech dítěte a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách. Dále se řídí Ústavou, 

Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony, které se od těchto dokumentů odvíjejí. 

 Pomáhající pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho 

původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, 

zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a 

bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Prostředky pomoci se humanizují. 

Mění se preference používaných prostředků, dává se přednost pomoci v přirozeném prostředí. 

 Společnost aktivně vystupuje proti všem formám násilí. Týrání seniorů, násilí na 

ženách a fyzické tresty dětí přestaly být „záležitostí rodiny“.  

 Hopf (2001) upozorňuje, že výchova potřebuje uvědomění si normality, na kterou pak 

vztahuje své cíle a prostředky. Dnes ze života jednotlivce mizí orientační body, tradice, 

normy, na jejichž základě budoval svou životní dráhu. Mizí řád a jednotnost, v minulosti 

vysoce považované hodnoty, které ztratily svůj původní význam. Nastupuje rozmanitost a 

nutnost vlastního rozhodnutí. Jedinec je nucen se neustále rozhodovat pod vlivem reklamy, 

masmédií a dočasně platných pravidel v řadě životních situací.  

 Pokud se pomáhající pracovník nemůže opřít o měřítka normality, které vyplývají 

z očekávaných společenských vzorů a specifického řádu; musí hledat: co je „normální“ 

nebo „vyhovující“, co je „odlišné“ nebo „problematické.“  

           Společnost hledá do jaké míry přijmout multikulturalismus, výsledky technického a 

vědeckého pokroku, osobní svobodu. Jaké sociální přizpůsobení má vyžadovat či tolerovat. 

 Humanitní obory, jako jsou sociální práce, psychoterapie, psychologie, sociologie, 

právo a další se vzájemně propojují. Toto provázání, které „vychází z nalézání a poznávání 

společných rysů a také společných těžkostí, si stále silněji žádá novou obecnou teorii.“ 

(Úlehla, 2007, s. 11) Potřebu teorie zdůrazňující jedinečnost a aktivní úlohu jedince 

v poznávání světa v dnešní době naplnil konstruktivismus, jehož aplikace na profesionální 

metody pomáhání se nazývá systemický přístup. Kritika tohoto směru upozorňuje na 

podcenění faktorů prostředí a to zejména sociálních.  

 Pomáhající pracovníci musí definovat nové hranice, toho co nelze tolerovat a nalézt nebo 

potvrdit metody, jak tyto hranice prosadit či ubránit. 
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2.3  Lidský vztah 

Podstatným rysem profesního pomáhání je zapojení osobnosti pomáhajícího a jeho 

vztah ke klientovi, který ovlivňuje průběh i výsledek pomoci. Dle Pedagogického slovníku 

(Průcha, 2003) je tento vztah ovlivněn: 

 obecně sociálními rolemi a statusy z nich vyplývajícími 

 specifičností obou aktérů (osobnostní rysy, očekávání, věk, pohlaví) 

 délkou a frekvencí vzájemných setkávání  

 zvláštnostmi jejich vzájemného působení 

 

V Psychologickém slovníku (Hartl, Hartlová) je v roce 2000 ještě uváděn jako 

obvyklý vztah v českém zdravotnictví -  vztah asymetrický; tedy dominance pomáhajícího a 

submise pacienta. 

 Direktivní pomoc byla spojována s profesionalitou.  Profesionál byl ten, který „ví, co 

dělá“ a tak má nad pacientem – klientem oprávněnou moc. Následující příval informací, 

změny a události nového století přinesly s ohledem na křehkost hodnotových systémů i 

potřebu všeobecného respektu. Autorita pomáhajícího přechází do úrovně facilitátora, 

pomocníka a poradce, který vytváří optimální podmínky pro příjemce pomoci. Pacient, klient, 

žák by měl být vnímán jako osobnost, individualita se svou osobnostní strukturou, která je 

respektována a rozvíjena.  

Profesní organizace přijímají nebo novelizují etické kodexy. Etický kodex České 

asociace sester byl přijat v roce 2003, Etický kodex Společnosti sociálních pracovníků v roce 

2006, Etický kodex České lékařské komory v roce 2007) a pomáhající pracovníci tak 

získávají model chování, kterým reprezentují svojí profesní skupinu. 

 Zdůrazňuje se: 

- podpora klientů k vědomí vlastní odpovědnosti 

- jednání ve vztahu s účastí, empatií a péčí 

- povinnost mlčenlivosti 

- poskytnutí dostatku informací 

 

Pokud vše funguje, vykonává pracovník svou profesi dobrovolně a poskytování 

pomoci je pro něj posláním a přináší mu uspokojení. Naopak pro příjemce pomoci je tato 

situace neobvyklá, neboť běžně své problémy řeší sám za přispění svého okolí. (Úlehla, 2007) 
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Dle (Matouška, 2008) vznikají pomáhající profese v souvislosti se slábnoucí úlohou 

rodiny a jiných tradičních systémů sociální podpory, jejich cílem je institucionalizované 

poskytování této podpory. 

            Emoční zátěž vycházející z pomáhajícího vztahu se ještě zvyšuje při práci s klienty, 

jejichž odezva je minimální nebo nesrozumitelná (lidé s autismem, s mentálním postižením, 

s duševní nemocí) nebo je jejich chování z hlediska obecné morálky nepřijatelné (pachatelé 

trestních činů). Velmi náročná je i práce s klienty, kteří jsou v zařízení nedobrovolně, s těžce 

nemocnými, případně s umírajícími nebo agresivními klienty. (Matoušek, 2008) 

 K tomu je potřeba dodat, že v pomáhajících profesích stále převládají ženy. „Dívky 

upřednostňují orientaci na kontakt s druhými, jsou spontánnější vůči svému okolí a schopnější 

přijímat druhou osobu, vycházet vstříc jejím potřebám a vciťovat se.“ (Štěpánková, 2002, s. 

164) 

Dle Kopřivy (2011, s. 49) je „pomáhání proces, kde jsou dva lidé a proto mezi nimi 

vzniká určité napětí při dialogu o tom, co je právě teď nejdůležitější a který krok je ten 

nejlepší.“ Nejde také říci, že v případě volby mezi direktivním a nedirektivním přístupem jde 

o volbu buď- anebo, neboť to jsou různé stupně na škále řízení – podpora. 

Aby byl pomáhající vztah symetrický, musí pomáhající i příjemce pomoci vzájemně 

respektovat svoji osobnost a lidskou hodnotu.  
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3. Profesní kompetence 

 

Tato kapitola je věnována problematice kompetencí, které se v  poslední době stávají 

výstupními kategoriemi v oblasti vzdělávání a zároveň požadavkem vstupu do praxe. Pojem 

kompetence v sobě zahrnuje všechny vědomosti, dovednosti, schopnosti, tak i postoje a 

hodnoty, které daný jedinec má a užívá v praxi. Vedle základního vymezení kompetencí jsou 

další podkapitoly věnovány podmínkám jejich rozvoje - osobnosti pracovníka, jeho zralosti a 

schopnosti směřovat k uvědomělému řízení svého jednání. 

    3.1 Vymezení kompetencí 

           Veteška, Tureckiová (2008) uvádí, že z psychologického hlediska jsou kompetence 

takové vlastnosti osobnosti, zejména však schopnosti a jim odpovídající vědomosti a 

dovednosti, které ve svém komplexu umožňují jejich nositeli vykonávat a zdokonalovat svou 

činnost v podmínkách často i nepředvídatelně se měnících situací v průběhu kariéry.  

         „Pojem kompetence se ve vzdělávacích disciplínách v posledních letech ujal, protože 

umožňuje zachytit přechod mezi světem vzdělávání a světem práce.“ (Vyhnánková, 2007, s. 

112) 

Kompetence mohou být členěny na základě znalostí: 

 

Faktická znalost 

(naučené poznatky) 

Teoretická znalost 

(získaná výzkumem) 

Vědomosti 

(znalosti) 

 

 

 

Kompetence 

(znalosti+psychické 

vlastnosti) 

Procedurální znalosti 

(znalost postupu práce) 

Praktická znalost 

Dovednosti 

Zkušenostní znalosti 

(získané zkušeností) 

Zkušenosti 

 

Tabulka 1 Členění kompetence (Vyhnánková, 2007, s. 112) 
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Obhájení kompetence je posuzováno úspěšností jedince při zvládnutí profesní situace.  Na 

kompetenci se podílí celá osobnost člověka: 

 

 chování 

 dovednosti 

 znalosti, zkušenosti 

 schopnosti  

 motivy – hodnoty, postoje, potřeby, zájmy 

 

 

Kompetence v sobě může obsahovat nejrůznější skladbu schopností, její význam je 

komplexnější než u schopnosti a je kontextově podmíněna.(Veteška, Tureckiová, 2008) 

 

 

                       Efektivní využití v kontextu situace: 

 

Schopnost   Kompetence 

vstup                                                                                   výstup 

potenciál k akci                                                                   efektivně zvládnutá akce 

 

 

Profesní kompetence můžeme rozdělit: 

 

- Odborné (kvalifikační) předpoklady 

- Osobnostní předpoklady 

 

           Odborné předpoklady jsou získávány v rámci počátečního vzdělávání a případně 

doplněny během dalšího vzdělávání. Předpoklady týkající se osobnosti pomáhajícího 

zahrnují: schopnost nést zodpovědnost, iniciovat změny, kritické myšlení, schopnost týmové 

spolupráce, tvořivost a dále vysokou úroveň socializace spojenou s porozuměním, empatií a 

tolerancí, morální kvality. (Vašutová, 1998) 

 



17 

 

„U lidí činných v rámci pomáhajících povolání očekáváme zcela spontánní prosociální 

jednání. Míníme jím jednání, jež respektuje prospěch jiných osob; ochotu  

pomoci druhému, empatické chování, schopnost sdílet problémy druhých, prosazování 

pozitivních společenských cílů atp.“ (Jankovský, 2003, s. 9) 

 V České republice jsou očekávané kompetence pro střední odborné vzdělávání 

vymezeny v rámcových vzdělávacích programech. „Tyto kompetence mají být dosahovány 

všemi žáky, avšak zatím nejsou k dispozici evaluační nástroje, které by vyhodnocovaly míru 

dosahování jednotlivých kompetencí.“(Průcha, Veteška, 2012, s. 150) 

 

Kvalifikace je soubor kompetencí uznaný externí autoritou. Jsou to popsané, reálné, 

ověřené výsledky učení. Kvalifikační standardy jsou uspořádané do jednotlivých úrovní v 

Národní soustavě kvalifikací. Ta je společným systémovým rámcem pro počáteční i další 

vzdělávání a pro uznávání výsledků učení dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání). Tento systémový rámec umožňuje srovnávání kvalifikací 

uznávaných v České republice s kvalifikacemi uznávanými v jiných evropských státech. 

Výhody systému (Vyhnánková, 2007): 

 

  Srozumitelný, transparentní, jasný pro všechny, objektivní 

 

Nevýhody: 

 

 Přílišná strukturovanost a danost 

 Neměnnost systému kvalifikací v porovnání s rychlými změnami trhu práce 

 Nutnost pružné reakce na nové a měnící se kompetence a pracovní pozice        
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Na utváření kompetencí působí během profesní dráhy pracovníka více činitelů:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Schéma 1 Profesní kompetence (zdroj: autorka) 

 

 

Profesní standardy 

(nezbytná formální kvalifikace) 

 Závazky kvalifikovaného a etického 

jednání a chování 

STÁT 

PROFESNÍ 

ORGANIZACE 

 Vzdělávání 

Etické kodexy 

PROFESNÍ 

KOMPETENCE 

pomáhajícího pracovníka 

ORGANIZACE 

Profesní rozvoj 

OSOBNOST 
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Zatímco získávání odborných předpokladů se dá v rámci vzdělávání naplánovat a 

průběžně doplňovat. Přístup vzdělávání k osobnostním předpokladům se teprve formuje. „V 

institucích, které se zabývají vzděláváním budoucích pracovníků pomáhajících profesí, téměř 

nebo úplně chybí vzdělávání zaměřené na rozvoj a budování osobnosti, jako je například 

učení se zvládat stres a krizové situace, komunikovat ve skupině, pracovat v týmu, předcházet 

vyhoření. Chybí informace o možnostech vzniku svépomocných intervizních profesních 

skupin a také informace o možnostech terapeutické podpory. V dalším vzdělávání pracovníků 

pomáhajících profesí chybí propracovaná koncepce, která by reagovala na potřeby a zátěže, 

kterou práce přináší.“ (Géringová, 2011, s. 36) 

 

    3.2 Osobnost 

Osobnost má vrozený základ a další vývoj staví na těchto základech. Osobnost je 

komplexní a relativně stabilní systém, který funguje jako celek a formuje se v průběhu 

celkové socializace jedince. (Průcha, Veteška, 2012) Pokud je ve vzdělávání uváděn rozvoj 

nebo kultivace osobnosti, nemíní se změna vrozeného základu, ale podpora žádoucího vývoje.  

       Předpokladem pro pomáhání je osvojení si modelu profesionálního chování. Každý 

člověk je individualita, ale své charakterové vlastnosti musí tomuto modelu přizpůsobit. 

Současně musí být pomáhající vnímán jako (Průcha, Walterová, Mareš, 2003): 

 svébytná osobnost, nikoli objekt manipulace; 

 osobnost, jejíž možnosti je třeba aktualizovat, neboť jinak nebudou plně využívány; 

 osobnost rozvíjející se, nikoli hotová; 

 osobnost, která má postupně převzít rozvoj do vlastních rukou, nespoléhat se na vnější 

řízení. 

 Dle Psychologického slovníku (Hartl, Hartlová, 2000) vzniká osobnost z interakce 

mezi určitými kvalitami, vlastnostmi a predispozicemi a mezi způsobem, jakým okolí ovlivní 

projevy a rozvoj oněch vlastností a tendencí. Osobnost je tedy formována sociálním učením a 

tlakem společnosti. „V celoživotní edukaci hovoříme o vzdělanosti jako o procesu kultivace 

člověka, o výsledcích změn jeho osobnosti. Vzdělanost je tak kultivace i rozměr 

civilizace.“(Pospíšil, 2001, s. 26)         
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     3.3 Zralost 

Úkolem vzdělávání pomáhajících pracovníků je získání a rozvinutí odborných a 

osobnostních kompetencí. K jejich rozvoji dochází při dostatečné vnější stimulaci a také za 

předpokladu, že organismus je pro daný úkol dostatečně zralý. „Je nutné, aby učení se 

novému přicházelo v takovém období, kdy je organismus schopen nové informace vzhledem 

ke své aktuální zralosti přijmout a zpracovat je.“ (Čechová, Mellanová, Kučerová, 2004, s. 

13) 

Zralost je často uváděna jako synonymum dospělosti a jejími hlavními znaky jsou (Hartl, 

Hartlová, 2000): 

 vytvoření sexuálních zájmů 

 vymanění se z domácí kontroly 

 volba profese 

 schopnost využívat volný čas 

 ztotožnění s vlastním já 

 ujasnění názoru na svět 

 Osobnostní předpoklady pomáhajícího -  ( schopnost nést zodpovědnost, iniciovat 

změny, kritické myšlení, schopnost týmové spolupráce, tvořivost a dále vysokou úroveň 

socializace spojenou s porozuměním, empatií a tolerancí, morální kvality) vyžadují jako 

základ hlavně psychickou a sociální zralost. Část odborného vzdělávání absolvují někteří 

pomáhající pracovníci už v období adolescence (dospívání). Úkolem této životní etapy je 

vedle profesní přípravy i dozrávání v samostatnou, vyspělou a nezávislou osobnost. Dle 

Čechové, Mellanové, Kučerové (2004, s. 29) v tomto období „stále ještě převládá emoční 

labilita, sklon k velkému nadšení pro nějakou novou věc či činnost, snaha řešit vše ihned bez 

odkladu, velmi radikálně. Dobrý záměr často ztroskotá na nedostatku zkušeností, ale rady 

starších jsou obvykle přijímány jen velmi neochotně.“ 

Psychickou zralostí je myšlena úroveň duševních funkcí běžně dosahovaná kolem 20 let věku. 

Její součástí je:  

- rozvinutý rozumový vývoj 

- vyhraněné zájmy a názory 

- sebevědomí, sebejistota a sebeúcta 

- citová stabilita 

- samostatnost v rozhodování 

- připravenost přebírat zodpovědnost 
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„Zralost sociální je společenskými normami vyžadovaná míra socializace projevující se 

postoji vůči sociálnímu prostředí“. (Hartl, Hartlová, 2000, s. 207) 

 „Socializací a vzděláním se utváří také sociální a profesní kompetence osobnosti, tedy 

schopnost jednotlivce úspěšně a efektivně řešit aktuální i standardní situace v životě i 

v pracovním procesu. To úzce souvisí s tzv. sociální zralostí osobnosti.“ (Kohoutek a kol. 

1998, s. 5)  

Sociální zralost – sociometrismus se projevuje jako (Čechová, Mellanová, Kučerová, 2004): 

 orientace na potřeby druhých 

  respektování činností a myšlení druhých lidí 

  tolerance, přizpůsobivost 

  autonomie (nezávislost na autoritách) 

  přiměřené sebehodnocení,  

  kooperace (schopnost spolupráce, daná pozitivním vztahem k lidem) 

  schopnost nést odpovědnost za druhé.  

 

Formálně dle zákona jedinec dosahuje dospělosti dovršením osmnácti let a po získání 

kvalifikace se může stát pomáhajícím pracovníkem. Tento předčasný vstup do náročného 

pracovního procesu se týká hlavně zdravotních sester.  

(Čechová, Mellanová, Kučerová, 2004) uvádí, že v České republice odchází 

každoročně ze zdravotnictví vysoké procento dívek, které se do této profese nikdy nevracejí. 

Jedním z důvodů by mohl být věk, kdy jejich odborná příprava začíná v 15 letech. Mladé 

dívky tak vývojově na svoji profesi nestačí.  V reakci na tento problém byla zavedena u 

všeobecných sester povinnost odborného dohledu po dobu tří let od získání odborné 

způsobilosti.  

    3.4 Kompetence v oblasti etiky 

Veteška,  Tureckiová (2008) uvádí, že tato kompetence je nejvíce spojena s motivační 

složkou osobnosti a s vlivem psychických vlastností, které se projevují v chování a jednání 

jedince. Morální motivace lidského jednání je vždy ovlivněna osobnostními dispozicemi 

konkrétního člověka a sociálními podmínkami, v kterých člověk žije. Tedy daným 

společenským řádem, existencí a dodržováním zákonů, uplatňovaným systémem výchovy a 

vlivem (tlakem) veřejného mínění.   
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Co vůbec umožňuje morálku? Abychom jednání člověka mohli považovat za mravně 

významné, musí v něm jít současně o tři věci (Munchová, 2011) :  

 

 Lidské chování: (etické argumenty uplatňujeme pouze u člověka) 

 Racionální myšlení: (týká se situace, ve které člověk mohl rozumově uvažovat o 

důsledcích svého konání)  

 Člověk má dostatečnou míru svobody, aby se mohl rozhodnout 

 

Aplikované etické disciplíny jako například lékařská etika nebo ošetřovatelská etika se 

zabývají konkrétními oblastmi profesního pomáhání, které nás přímo vybízejí k určitým 

morálním rozhodnutím.  Buď uplatňují určitou etickou teorii na konkrétní situaci anebo 

analyzují jednání lidí v konkrétní situaci a ptají se, zda jejich zdravý logický rozum vychází či 

nevychází z nějakého pojetí etiky a zda je taková aplikace na tento konkrétní případ správná. 

(Muchová, 2011) Etické poznání se promítá do profesních předpokladů a v podobě etických 

kodexů vede a formuje pomáhajícího pracovníka, aby se v praxi eticky a kvalifikovaně 

choval, jednal a rozhodoval na základě etických argumentů. A to jak v běžných situacích, tak 

i v případě řešení etických problémů či dilemat.      

Na otázky, které profesní pomáhání přináší, nebývá jednoznačná odpověď a nelze ji 

předem nastudovat. Tyto otázky vznikají zejména v souvislosti s náročnými nebo přímo 

konfliktními situacemi. 

Týkají se: 

- práva na sebeurčení 

- ochrany soukromí 

- přístupu k záznamům 

- nároku na služby 

- způsobu ukončování kontraktu 

- spolupráce s rodinou  

- ohlašovací povinnosti v případě překročení zákona 

- omezování svobody při sebeohrožení 

- konfliktu zájmů apod.        
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Abychom mohli morálně argumentovat, potřebujeme dostatek informací o situaci, 

kterou posuzujeme. Je potřeba si položit otázky: Jaké jsou motivy účastníků? Jsou věřící? Jak 

danou situaci posuzuje zákon? Jaké jiné výjimečné okolnosti situaci ovlivňují? Jaké jsou 

osobní preference zúčastněných? Jaké normy a hodnoty jsou nastavené v této době a v této 

společnosti, pro tuto profesi? Jsou dobře nastavené? Hodí se pro tuto situaci? Budu se jimi 

řídit nebo se rozhodnu sám, protože to tak cítím?  

Člověk je společností přijímán anebo alespoň netrestán pokud jedná v souladu 

s nastavenými morálními a právními normami. Pokud společnost z důvodu náboženského 

přesvědčení, zakořeněných předsudků nebo dokonce dle zákona odmítla či odmítá pomoc 

nebo přijetí například člověku s odlišnou sexuální orientací, pomáhající pracovník by měl 

zvážit vlastní rozhodnutí bez ohledu na sociální normy. „Pro situace, v nichž jedná člověk 

mravně, není charakteristický racionální kalkul, ale spíše cit a sebeúcta, onen zřetelný niterný 

imperativ naléhavě nám sdělující, že musíme „něco“ udělat, nehledě na aktuální důsledky 

našeho činu. Mravnost tak zdaleka není pouze záležitostí rozumu, ale má podstatnou vazbu na 

emocionální stránku člověka. Mravnost se nedá naučit, souvisí spíše s kultivací citové 

sféry.“ (Jankovský, 2003, s. 28) Mravně jedná člověk tehdy, pokud jedná (chová se) ve shodě 

se svým svědomím. Mravnost tak souvisí s charakterem. Ten představuje podstatný a trvalý 

rys či rámec osobnosti člověka projevující se v jeho jednání tak, že je v souladu s přijatými 

pravidly a hodnotovým systémem daným příslušnou morálkou. O mravnosti (mravním 

postoji, jednání) hovoříme zejména v těch situacích, kdy člověk jedná dokonce proti svému 

okamžitému prospěchu nebo zájmu. Na základě své autonomní morálky člověk vybírá cíl a 

reguluje směr a obsah svého jednání (chování). 

  Hlavní funkcí svědomí je protektivita, tedy schopnost varovat, upozornit na chybu. 

„Předchozí svědomí varuje a aktivuje proces zvažování, následné svědomí žene vůli, která 

nutí ke změně, tedy k nápravě chyb.“ (Štěpánková, 2002, s. 169) Svědomí člověku umožňuje 

uvědomění si možných negativních důsledků svého konání. Svědomí je tak prevencí 

nevhodného či rizikového chování.   
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Interakce jednotlivých složek osobnosti odráží zralost jedince, v níž se projevuje míra 

zvnitřněných etických principů, které jsou označovány jako morálka.  

 

Schéma 2 Morální jednání (zdroj: autorka) 

                                                        

              IMPULS 

                                                   Dynamická struktura osobnosti: 

 

Výběr cíle - potřeby, přijetí 

          Rozhodnutí, morální pohnutka                               

 

  

 

 

                                                                    

 

 

                   Dynamika      ……                                                     

 

                   Chci - úsilí     ……                                                      

 

 

REALIZACE ÚMYSLU  

 

 

 Emoce dodávají jednání dynamiku. Motivované chování je emočně zabarvené a tím 

silné. Emoce, myšlení, intuice a zkušeností se podílí na utváření postojů. Postoj je naučená 

tendence vnímat, hodnotit, cítit, myslet, prožívat a někdy jednat v kontaktu s určitou situací, 

osobou či předmětem. Jednání nemusí vždy odpovídat postojům jedince.  

Již bylo zmíněno, že odborné vzdělávání částečně probíhá v období adolescence a že 

psychické zralosti běžně dosahujeme kolem 20 let věku. 

 

Motivace  

Vůle  

Temperament 

Emoce  

Charakter 
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Ve vztahu základních postojů ke společenskému systému se „z hlediska Kohlbergovy 

kognitivní teorie morálky adolescenti nacházejí převážně v konvenčním, někdy 

v postkonvenčním stadiu morálky. Adolescenti v konvenčním stadiu morálky disponují jistou 

dávkou empatie a jednají morálně, aby splnili společenské závazky. V okamžiku, kdy jedinec 

považuje pocity a porozumění za důležitější než uspokojení vlastních zájmů, vstupuje do 

stadia postkonvenční morálky.“(Štěpánková, 2002, 164) Štěpánková dále uvádí, že 

adolescence je obdobím, které přináší změnu sebeprožívání a mění vztahy k okolí. 

Dospívající se od sebestřednosti otevírá směrem ven. Do popředí se vedle otázek 

spravedlnosti dostává také zájem a starostlivost o druhé. Zvyšuje se zájem o existenciální 

problematiku, (perspektiva budoucnosti, smysl a cíle v životě). Normy, pojmy dobra, zla nebo 

spravedlnosti si adolescent neosvojuje pouze v racionální podobě, ale i v podobě přání, 

sympatií, antipatiií.  

Člověk nemusí jednat podle svých postojů. Stav tohoto nesouladu - kognitivní 

disonance, jedinec prožívá nepříjemně. Je tedy motivován, aby je reguloval, nebo aby se jim 

vyhnul. Dosáhl harmonie a ochránil svou vnitřní integritu. Postoje jsou vázané na skupinové 

mínění a vytvářejí se ve skupinových interakcích. Osvojujeme si postoje skupiny, abychom 

byli akceptováni. V přítomnosti jiných lidí, přizpůsobujeme své chování sociálnímu 

okolí.(Kohoutek, 1998) Dle Nakonečného (1995, s. 195) lze chápat postoje jako hodnotící 

vztahy „proto i psychologicky nahlížené hodnocení je nutné chápat jako objevování toho, co 

je pro subjekt významné. Proto mají hodnoty motivující vliv a cílem jednání je vždy to, čím 

se realizuje nějaká hodnota.“ 

Aby se budoucí pomáhající pracovník posílil ve svém svobodném rozhodování, neměl 

by být „primárně přesvědčen a vycvičen v určitých postojích či dovednostech, ale své postoje 

či dovednosti má utvářet – učitel zde je spíše inspirátorem a průvodcem, než instruktorem či 

trenérem. To znamená, že výsledkem, hlavním smyslem je často právě vedený (náročný, 

kritický, filosofický) dialog, nikoli jeden z názorů, byť by byl zastávaný 

většinou.“(Svobodová, 2011, s. 34) 

 Štěpánková (2002, s. 171) považuje za smysluplnou otázku výchovy morálky a 

svědomí v duchu koncepcí humanistických, logoterapie nebo individuální psychologie 

„podstatou takového programu by nebylo moralizování, ale výchova k sebeúctě, uvědomění si 

sebehodnoty, směřování k dialogickému nastavení a otevřenosti, sociálnímu zájmu.“  
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4. Profesní vzdělávání 

 

Do pomáhajících profesí zařazujeme lékaře, psychology a psychoterapeuty, sestry, 

sociální pracovníky, učitele (hlavně speciální pedagogy). Stát legislativně dělí tyto pracovníky 

podle oblasti, v které vykonávají svou činnost. V těchto oblastech jsou kvalifikační 

požadavky upravované zákonem a zaměstnání není možné bez splnění těchto podmínek 

vykonávat. Čtvrtá kapitola proto popisuje nastavené stupně formálního profesního 

vzdělávacího systému, který je základem celoživotního učení pracovníka. 

 

     4.1 Celoživotní učení 

 Celoživotní vzdělávání pomáhajících pracovníků, uváděné v zákonných podmínkách 

vyjadřuje nutný nepřetržitý proces obnovování vědomostí, dovedností a způsobilostí 

odpovídající získané odbornosti v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými 

poznatky. Pospíšil (2001, s. 40) uvádí, že „mládež se pro život připravuje, dospělý již svůj 

život prožívá. Aby jej mohl prožívat nově, aby se vnitřně obohacoval, aby mohl chápat svět a 

přetvářet jej, vytváří se postupně představa i realizace permanentního, celoživotního 

vzdělávání.“ V současnosti je termín celoživotní vzdělávání nahrazován výrazem celoživotní 

učení, protože odpovědnost za získávání a rozvíjení schopností a dovedností, znalostí a 

kompetencí je přenesena na jednotlivce. (Průcha, Veteška, 2012) 

 

Celoživotní učení v sobě zahrnuje tři základní kategorie vzdělávání: 

 formální 

 neformální  

 informální 

 

Celoživotní učení probíhá ve dvou základních etapách vzdělávání: 

 počáteční 

 další 

 

 

 

 



27 

 

Kompetenci v pomáhajících profesích chápeme jako schopnost naplnit požadavky, 

které jsou na tyto profese kladeny. Formální část kompetencí, lze naplnit 

institucionalizovaným vzděláváním, jehož cíle a obsah jsou legislativně vymezeny. Hlavní 

cíle formálního vzdělávání dospělých shrnuje Strategie celoživotního učení, která byla přijata 

v roce 2007.  

 Především následující obecné cíle, v ní formulované, se týkají vzdělávání dospělých:  

 

 - posilovat přístup dospělých ke vzdělávání, podporovat vytváření 

alternativních forem vzdělávání, které by dospělým umožňovaly paralelní účast na vzdělávání 

při plné ekonomické, sociální a rodinné aktivitě (např. distanční vzdělávání) 

  

 - podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání 

dospělých; 

 - diverzifikovat vzdělávací nabídku a přizpůsobit ji potřebám zaměstnavatelů 

 - zajistit, aby kvalifikace získané prostřednictvím formálního vzdělávání 

odpovídaly Národní soustavě kvalifikací a umožnit získávání formální kvalifikace na základě 

neformálního či informálního vzdělávání. 

  

 Jednou z možností jak zpřístupnit vzdělávání jedincům, kteří se nemohou zúčastnit 

prezenční výuky. Distanční vzdělávání se rozvíjí především na vysokých školách, hlavní 

používanou formou je e-learning. Nejedná se o systém centrálně řízený jednou institucí, spíše 

je to síť spolupracujících subjektů přístupných všem, kteří jsou zapojení do této formy 

vzdělávání. Za účelem podpory rozvoje distančního studia na úrovni vysokoškolského 

vzdělávání vzniklo, jako součást Centra pro studium vysokého školství, v roce 1995 Národní 

centrum distančního vzdělávání. 

Distanční vzdělávání na sekundární a terciární neuniverzitní úrovni upravuje zákon č. 

561/2004 Sb. (školský zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna 2005. Veškeré distanční 

vzdělávání podle nových požadavků podléhá akreditačnímu řízení. Krátká doba platnosti 

tohoto zákona spolu s nutností akreditace jsou důvodem toho, že distanční forma studia není 

na této úrovni vzdělávání ještě příliš rozšířená. (Refernet, 2010) 
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          Vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí probíhá jako specializované odborné 

vzdělávání a výcvik, které jim umožňují získat potřebné znalosti, dovednosti a kompetence 

pro praxi. Vytváří žádoucí profesní postoje, návyky a další osobnostní kvality. 

 

 

Schéma 3 Systém odborného vzdělávání (zdroj: autorka) 

 

                                                   

                                                          příprava k profesi                            

                                                       

 

                                                   

                                                     

      vzdělávání     

     podpora 

     osvěta 

                                    

 

     4.1 Počáteční vzdělávání 

            Počáteční odborné vzdělávání zajišťuje převážně přímou vzdělávací činností vstupní 

přípravu k profesím. Je zaměřeno převážně na mládež. Na dospělé v případě, že si doplňují 

formální stupeň vzdělání. 

Jedná se tedy o formální vzdělávání, které:  

 

- se  realizuje  v institucích vzdělávacího systému; 

- má legislativně vymezené cíle a obsahy; 

- vede k získání kvalifikace; 

- má stanoveny podmínky pro vydání osvědčení; 

- je záměrné, plánované. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Odborné 

vzdělávání 

Další 

vzdělávání 

Počáteční 

vzdělávání 
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Školy poskytující odborné vzdělávání na sekundární a terciární úrovni se člení podle 

vzdělávacího stupně a podle charakteru poskytovaného vzdělávání: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                                                        

 

      

 

 

 
Schéma 4   Systém odborných škol (zdroj: autorka) 

 

 

 

  4.2.1 Sekundární úroveň 

Vzdělávání na středních odborných školách je vymezeno kurikulárními dokumenty. 

Tyto dokumenty jsou tvořeny na základě Národního programu vzdělávání v České republice, 

tzv. Bílé knihy, a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

  Kurikulární dokumenty jsou tvořeny na dvou úrovních: státní – v podobě Národního 

programu vzdělávání a rámcových vzdělávacích programů (RVP) a školní – v podobě 

školních vzdělávacích programů (ŠVP), podle kterých se uskutečňuje vzdělávání v konkrétní 

škole. Státem vydané pedagogické (kurikulární) dokumenty vymezují závazné požadavky na 

vzdělávání v jednotlivých stupních a oborech vzdělání, tzn. zejména výsledky vzdělávání, 

kterých má student dosáhnout, obsah vzdělávání, základní podmínky realizace vzdělávání a 

pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů. 

 

  odborné školy 

 

    terciární 

 

 sekundární 

   

   střední odborné školy 

   

   vyšší odborné školy 

 

  střední odborné učiliště 

       

        vysoké školy 
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 Učební plány si ředitelé škol mohou upravit podle stanovených pravidel s ohledem na 

nové technologie a modernizaci oboru. Školy mohou vytvářet i vlastní vzdělávací programy, 

které však mohou používat pouze po schválení MŠMT. 

   Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky: Všeobecně vzdělávací a odborná. 

Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní 

úroveň žáků a realizuje jejich středoškolské vzdělání. Tvoří ho vzdělání jazykové, 

společenskovědní, matematicko-přírodovědné, estetické a tělesná výchova.  Prostřednictvím 

odborné složky získávají žáci potřebné profesní znalosti a kompetence. Důraz se přitom klade 

na rozvoj jejich profesních osobnostních kvalit, zejména na bezpředsudkový přístup ke 

klientům, přiměřenou empatií, komunikativní dovednosti a profesní etiku. Vyučovací 

předměty se dělí na základní, profilující, výběrové a volitelné. Základní vyučovací předměty 

jsou povinné pro všechny žáky. Vedle předmětů všeobecně vzdělávacích k nim patří skupina 

předmětů odborných, které představují nezbytný odborný základ studijního oboru a příslušné 

profese. Nedílnou součástí odborné přípravy je odborná praxe na pracovišti, aby se seznámili 

v plné šíři s problematikou svého oboru. 

  
        4.2.2 Terciární úroveň – vyšší odborné školy 

      V této úrovni vzdělávací soustavy působí v ČR od školního roku 1995/96 vyšší 

odborné školy (VOŠ). Jde o profesně zaměřené školy. Každá jednotlivá škola si zpracovává 

svůj vzdělávací program. Ten však musí být schválen Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy na základě stanoviska Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání. Mezi 

hlavní přednosti vyššího odborného vzdělávání patří dlouhodobá odborná praxe, která 

umožňuje aplikovat získané znalosti, dovednosti a kompetence v příslušném relativně vysoce 

kvalifikovaném povolání. Dle Andragogického slovníku (Průcha, Veteška, 2012) není prestiž 

českých vyšších odborných škol vysoká a to zejména ve srovnání s vysokoškolským 

bakalářským vzděláním, na rozdíl od zahraničí, kde školy tohoto typu (např. v Německu 

Fachhochshulen) mají uznávané postavení. Novela zákona o vysokých školách z roku 2004 

zajistila snazší přestup z vyšších odborných škol terciárního stupně na vysoké školy. Vysoké 

školy mohou pro absolventy akreditovaných odborných vzdělávacích programů terciárního 

stupně nebo jejich částí stanovit jiné podmínky pro přijetí ke studiu.  
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  4.2.3 Terciární úroveň – vysokoškolské vzdělávání 

Podle typu poskytovaných studijních programů rozlišujeme univerzitní a 

neuniverzitní vysoké školy. Univerzitní studium je v terciárním vzdělávání převládající 

formou studia.  Studijní program zpracovává a předkládá k akreditaci vysoká škola, popř. 

instituce, která ho chce ve spolupráci s vysokou školou uskutečňovat. Akreditační komise je 

zřizována vládou. Studijní program je dán typem (bakalářský, magisterský, doktorský) a 

formou (prezenční, distanční nebo jejich kombinace). Neuniverzitní vysoké školy se nečlení 

na fakulty a nemohou uskutečňovat doktorské studijní programy. 

Univerzity poskytují všeobecné a odborné vzdělávání, stejně jako programy 

celoživotního vzdělávání. Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu 

povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Magisterský studijní program je 

zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, 

výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopnosti tvůrčí činnosti. 

Výuka v bakalářských a magisterských studijních programech se opírá o dvě hlavní metody – 

přednášky a cvičení. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního 

studijního plánu pod vedením školitele a je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí 

činnost v oblasti výzkumu. 

Pro výkon povolání některých pomáhajících profesí byla zákonem nově stanovena 

podmínka ukončeného vysokoškolského vzdělání. Tento závazek přispívá například v oblasti 

sociálních služeb k profesionalizaci sociálních pracovníků. Přehledová zpráva o systému 

odborného vzdělávání a přípravy v České republice (ReferNet, 2010) upozorňuje, že 

podmínky formálního vzdělávání se nepřizpůsobily vzniklé kvalifikační potřebě pracovníků 

z praxe.  Formální vzdělávání mládeže i dospělých upravují stejné právní předpisy, z toho 

důvodu jsou úrovně kvalifikace, studijní programy, zajišťování kvality a hodnocení stejné pro 

dospělé i mládež. Určitá nevýhoda je v tom, že ve školách ještě stále převládají tradiční formy 

výuky (přednášky, „frontální“ přístup při předávání vědomostí) a specifika vzdělávání 

dospělých nejsou zohledňována.  

Přijímací zkoušky, při kterých jsou mechanicky testovány znalosti nabyté v 

předchozím vzdělávání, často pro dospělé představují významnou překážku v přístupu ke 

vzdělání, obzvlášť se to týká vysokoškolského studia. Dospělí si často nepamatují danou 

látku, protože ji v osobním ani pracovním životě nevyužívali. To jsou hlavní příčiny nízké 

úspěšnosti dospělých v přijímacím řízení na vysoké školy.  
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Vzdělávací programy pro dospělé trvají stejně dlouho jako vzdělávací programy 

určené pro mládež (pouze distanční studium trvá o jeden rok déle).  

 

 

      4.3 Další profesní vzdělávání 

Toto vzdělávání probíhá v rámci celoživotního učení po ukončení počátečního 

odborného vzdělávání a vstupu na trh práce. Jeho hlavním úkolem je dotvořit pracovní 

způsobilost. Vytváří pracovní předpoklady pro samostatnost, odpovědnost za činnost jiných 

osob či správu majetku, specializaci v oboru. Další vzdělávání a zkušenosti jsou součástí 

profesionální dráhy pracovníka a mohou být součástí kariérového postupu. 

Dle andragogického slovníku (Průcha, Veteška, 2012) má přímou vazbu na profesní 

zařazení a uplatnění v rámci podniku a vyrovnává neustálé přizpůsobování kvalifikace 

pracovníka kvalifikovanosti práce. 

Profesní další vzdělávání realizují: 

 vzdělávací instituce  

 profesní sdružení 

 pracovní organizace 

  

     4.4 Zajišťování kvality 

Průběžné vnější hodnocení kvality vzdělávání poskytovaného středními školami a 

vyššími odbornými školami provádí Česká školní inspekce, což je správní orgán s celostátní 

působností. Dle přehledové zprávy o systému odborného vzdělávání a přípravy v České 

republice (ReferNet, 2010, s. 56) se Česká školní inspekce „nezabývá kvalitou ostatních 

forem vzdělávání, ani zatím nevypracovala žádnou komplexní analýzu této problematiky. 

Inspekce se zaměřuje pouze na denní studium a spoléhá na to, že jiné formy vzdělávání jsou 

stejně kvalitní.“ 

Kvalitu vzdělávacích programů poskytovaných vyššími odbornými školami a vysokými 

školami hodnotí akreditační komise. Ta je nezávislým orgánem a její členy jmenuje na návrh 

ministra školství vláda České republiky. Akreditační komise hodnotí činnost vysokých škol a 

kvalitu akreditovaných činností. Výsledky hodnocení zveřejňuje. 
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5. Neformální vzdělávání 

 

Pátá kapitola je zaměřena na neformální vzdělávání, které se vztahuje k profesní dráze 

pomáhajícího pracovníka a je součástí profesního rozvoje v organizacích. Neformální 

vzdělávání není právně regulované. Na odbornou kvalitu svých členů by měly mít vliv 

profesní organizace, a proto jsou zahrnuty do této kapitoly. 

 

    5.1 Vymezení neformálního vzdělávání   

Neformální vzdělávání je chápáno jako vzdělávání, které nevede k získání určitého 

stupně formálního vzdělání. Neformální vzdělávání neupravují ani neregulují žádné právní 

předpisy. „Jeho institucionální báze je značně diferencovaná, až roztříštěná, účinnost 

výchovně vzdělávacího působení značně kolísavá, dobrovolnost účasti jakožto dominantní rys 

aktivit vede i k pouhému příležitostnému kontaktu s pedagogickým akčním polem. Výsledky 

jsou stěží kontrolovatelné.“(Pospíšil, 2001, s. 40) Neformální vzdělávání není vázáno na 

soustavu institucí, ani na soustavu vyučovacích předmětů. 

Zákon reguluje pouze některé typy neformálního vzdělávání. Od roku 2007 existuje 

legislativa umožňující uznávání a ověřování znalostí a dovedností bez ohledu na to jakým 

způsobem byly získány (v praxi se to týká především výsledků neformálního vzdělávání). Po 

splnění příslušných podmínek je možné vydat formální osvědčení o profesních dovednostech 

(dle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). 

Neformální další odborné vzdělávání zajišťují:  

 komerční vzdělávací instituce nebo nezávislí konzultanti a lektoři  

 podniky vzdělávající své zaměstnance: podniky mající vlastní vzdělávací        

          zařízení        

  školicí zařízení orgánů veřejné správy  

  sociální partneři: sektorové/odvětvové vzdělávací instituty, odbory 

 školy: střední školy, vyšší odborné školy a vysoké školy, školy mohou také    

           poskytovat vzdělávání nebo rekvalifikace na komerční bázi 

  neziskové organizace  

  profesní organizace 
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    5.2 Vzdělávání v organizaci 

Počátkem osmdesátých let se v oblasti managementu začalo pohlížet na organizaci 

jako na svébytnou kulturu, která je utvářena sociálním učením. Tento přístup vnesl do 

pohledu na organizaci vliv tradic, symbolů, emocí, neformálních vztahů, sdílení sociální 

zkušenosti a komunikace. (Havrdová, 2011) 

 

Dle Musila (2004) můžeme organizaci pojímat ve dvou významech: 

 pracovní komplex – celek, ve kterém je více či méně účelně propojena 

funkce s podmínkami nutnými k jejímu naplnění; 

 způsob integrace lidí ve skupinách – způsob, jímž se lidé spojují do 

skupin. Vzájemné přizpůsobování, integrace „skupiny“, propojení 

vzájemnými vazbami. 

 

Důležitou vlastností pracovníků organizace je způsob jeho integrace ve skupině, 

opírající se o strukturní nebo kulturní vazby. Organizaci netvoří izolovaní jedinci, ale lidé, 

kteří mají společný cíl. Součástí kulturních vztahů je kolektivní vědomí, v kterém se spojují 

představy pracovníků o hodnotách, cílech a způsobech práce s klienty či nastavená úroveň 

vzájemného jednání. Kultura organizace nespočívá v nastolování „jednotného pohledu“, ale 

upozorňuje na potřebu určitého stupně shody. Lidé kolektivní představy přehodnocují a 

hledají způsob, jak je přizpůsobit vlastním preferencím. Pro vzájemnou souhru, je podstatné, 

aby pracovníci věděli, jaké postupy práce mohou očekávat u svých kolegů. Tyto postupy jsou 

regulovány: 

 pravidly přístupu ke klientům – uznávané představy o zvládání běžných pracovních 

podmínek a všedních dilemat vyplývajících z jejich nesourodosti; 

 pravidly uznávaných metodických postupů – teoreticky zdůvodněné přístupy a 

techniky práce s klientem, které se pracovníci učí během studia nebo výcviku. 

Tyto pravidla jsou součástí uznaných pravidel jednání: 

       Normy – návody žádoucího jednání, je garantováno mocensky nebo morálně vnější 

sankcí; 

       Vzory – způsoby jednání, kterých je podle pracovníka žádoucí dosáhnout; 

       Standardy – pravidla vymezující způsoby jednání, o které má být usilováno. 
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Vzdělávání v organizaci je souhrn edukačních aktivit, které organizace zajišťuje. 

Cílem je doplnit, rozšířit, prohloubit, zvýšit nebo změnit kvalifikaci pracovníka.  

Vzdělávacím systémem v organizaci se rozumí cílevědomé, plánovité a koordinované 

působení organizace na jednotlivé pracovníky. Systém by měl být vytvořen na základě 

definovaných potřeb. 

 

 

Schéma 5 Druhy vzdělávání pracovníků organizací (zdroj: autorka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Hartl, Hartlová (2000) uvádí, že termín učení v organizaci můžeme vnímat v těchto rovinách:  

 Výcvik  - pracovníci, získávají takové dovednosti, které vedou ke zvýšení a 

zkvalitnění jejich výkonu. 

 Osobní rozvoj – vedle nových znalostí se formují postoje, které sehrávají 

pozitivní roli v dlouhodobějším pohledu na jedince. 

 Rozvoj organizace – proces, který na základě analýzy potřeb zlepšuje práci 

organizace jako celku. 

 

 

Odborné vzdělávání 

v 

Povinné kvalifikační vzdělávání + 

zaškolení 

+ zaškolení 

Další odborné vzdělávání povinné 

v organizaci 

Specializační vzdělávání 

 

Rozšiřující vzdělávání Doplňující kurzy jazykové, PC 

 a jiné 

 



36 

 

 (Carrol, 2004, s. 82) uvádí, že výkon zaměstnanců nemůžeme pojímat jako: 

„izolovaný případ, ke kterému dochází díky vnitřním schopnostem zaměstnanců; souvisí 

s kulturou organizace, s motivací, se vztahy na pracovišti a doma. Mnoho faktorů v jejich 

chování je reakcí na situaci, v níž se ocitnou; neindikují špatný úmysl, špatné postoje, či 

potřebu výcviku.“ 

 Výkonem pomáhajícího pracovníka je samotné pomáhání. Jeho hlavním nástrojem je 

osobnost. Vedle výcviku je tedy důležitý hlavně rozvoj osobnosti. V rámci organizace je 

pracovník ovlivněn nezáměrným vlivem skupiny. V oblasti profesních hodnot se tak formuje 

pojetí slušného a neslušného, jednání s lidmi, správné zacházení s předměty, pravidla 

společenského chování, vnímání dobra a zla, hygienické a pracovní návyky. 

 V současnosti se vzdělávání v organizaci stalo celoživotním procesem a překročilo 

rámec původní profesní kvalifikační přípravy. V pomáhajících organizacích se zaměřuje na 

formování osobnosti pracovníka a osvojení si vlastností, které usnadňují jeho interakce v 

mezilidských vztazích. „Aby bylo možno vytvořit atmosféru permanentního vzdělávání, je 

třeba vzdělávání (učení se) přiblížit co nejblíže samé práci. Proto tam, kde je to jen možné, 

budou se rozvíjet supervize, koučování na místě, mentoring.“ (Šigut, 2004, s. 64) 

 Šigut (2004) dále uvádí, že v permanentním vzdělávání nestačí jen sdělování, 

trénování a pohyb vpřed. Je potřeba především sdílení, reflexe a sebereflexe. Pomáhající 

organizace často patří k těm, kde není možnost postupu v hierarchii. Osobnostní a profesní 

rozvoj může působit jako stabilizující faktor, pokud je otevřen spravedlivě všem 

zaměstnancům. Systém vzdělávání, který nedává stejnou příležitost všem, je jedním ze 

zárodků nedůvěry, která se projevuje myšlením typu „my“ a „oni“. 

           

     5.3 Profesní adaptace 

Profesní adaptace je individuální proces, v němž se pomáhající pracovník vyrovnává 

s náročností a složitostí svého oboru. Proces lze charakterizovat jako přivyknutí na některé, 

v očích laiků až dramatické události, přicházející  během pomáhání. Pracovník si vytváří 

subjektivní ochranu před psychickou traumatizací a neúnosně intenzivním prožitkem. 

Psychologickou podstatou této adaptace je ztotožnění – identifikace se svou profesionální rolí. 

Úspěšná realizace role přináší pocit spokojenosti, pocit uplatnění. Pokud hovoříme o procesu 

profesní adaptace, mluvíme o zaškolení, zaučení. 
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 Učení je zde psychickým procesem, který v jednotě tělesných a duševních 

předpokladů je rozhodujícím faktorem v adaptaci člověka na jeho profesní roli a  rozvoj jeho 

osobnosti.  

Průběh adaptace závisí nejen na osobnostní charakteristice pracovníka, ale i na kvalitě 

profesní přípravy. (Čechová, Mellanová, Kučerová, 2004) Časově se obvykle adaptace 

překrývá s nástupní praxí a je jedním z rozhodných faktorů pro setrvání v oboru. Proto je 

případný vliv zkušeného kolegy – školitele tak podstatný. Při pocitu nejistoty či stresu 

poskytuje radu a pomoc. Začínající pracovník má právo očekávat podporu v prvním 

náročném období, ale z jeho strany se musí jednat o aktivní přístup. Člověk nepřijímá 

podmínky, ve kterých pracuje, jenom pasivně, ale snaží se je přizpůsobit svým potřebám, 

zájmům, hodnotám či cílům. 

Cílem adaptačního procesu je co nejrychlejší zaškolení pracovníka, aby mohl uplatnit 

své znalosti, schopnosti a dovednosti. Nejefektivnější metoda seznámení nového pracovníka s 

organizací v rámci procesu jeho adaptace na nové pracoviště je tzv. rotace práce, kdy 

pracovník může získat praktické zkušenosti bez tlaku odpovědnosti a pracovních povinností. 

Proces adaptace musí být formalizován a řízen, sníží se tak riziko adaptačního stresu. 

 Průcha (2002) píše o šoku z reality u začínajících pracovníků. Jako jeho příčiny 

vymezuje: 

 Spjaté s osobností pracovníků – započatý výkon profese přináší poznání, že 

nejsou pro tuto práci psychicky vybaveni. 

 Spjaté s profesní kompetencí – zjištění, že jim předchozí studium neposkytlo 

takové vědomosti a dovednosti, které potřebují k běžným, rutinním činnostem. 

Příkladem jsou různé doplňující administrativní úkony. 

 Spjaté se situacemi v organizacích  - nevybavenost pomůckami, autoritativní a 

byrokratické vedení. 

    5.4  Mentoring 

I pomáhající pracovníci se občas ocitají v situacích, kdy potřebují pomoc druhých. 

Typickým obdobím je vstup do nové práce, zvlášť pokud se jedná o první zaměstnání. Jsou 

v té chvíli sice vybaveni dostatkem znalostí a v případě některých škol i praktickými 

zkušenostmi, ale nástup se přesto jeví jako náročné období. 

 Mentoring je možné pojímat jako sociální službu a intervenci u sociálně znevýhodněných 

dětí a mládeže, kterým má mentoringový program pomoci předcházet ohrožení nebo je 

redukovat.  



38 

 

Pro personalistiku je mentor průvodcem, který individuálně předává své zkušenosti a 

vědomosti méně zkušenému chráněnci. Je pro něj pozitivním vzorem a slouží jako model 

chování. (Brumovská, Seidlová, 2010) 

Průcha, Veteška (2012) zdůrazňují, že v tomto specifickém procesu je mentorem 

speciálně vyškolený jedinec, který poskytuje pracovníkovi praktické rady a soustavnou 

podporu při vstupu na nové pracovní místo. Jedná se tedy o formálně pověřeného pracovníka, 

který má určité pracovní zkušenosti a schopnost je předávat. Začínající pracovník by neměl 

nabýt pocitu, že je poučován, kontrolován či dokonce zesměšňován. I zde můžeme mluvit o 

„doprovázení“. 

 V pomáhající praxi stále platí, že chování organizace k pracovníkovi ovlivňuje i jeho 

vztah ke klientovi. Formálně pověřený mentor se v pomáhajících organizacích vyskytuje stále 

ještě řídce, bez jeho přítomnosti platí i nadále tento popis adaptace pracovníka: „V lepším 

případě se setkává s někým zkušenějším a může jeho způsob práce napodobovat, přejímat. 

Může problémové případy a situace konzultovat s osvíceným nadřízeným nebo 

s kolegy“(Šimek, 2004, s. 12) a dále uvádí: „Ti, kteří zaučovali, však také tápali, učili své 

mladší kolegy spíš intuitivně, bez nějakých ověřených postupů a pravidel. Odborná pomoc 

byla vnímána (např. formou hospitace, inspekce) spíše jako kontrola z pozice mocenské a 

administrativní autority.“ 

Mentoring můžeme pojímat jako individuální výcvik doplňující formální vzdělávání.  Funkcí 

instrumentální pomáhá mentoring získávat nové konkrétní dovednosti pro výkon svého 

povolání.  

Funkcí psychosociální naplňuje mentor chráněncovu potřebu sociální opory a osobního 

rozvoje. Obhajuje svěřencovi zájmy a upevňuje jeho odolnost vůči stresovým a zátěžovým 

situacím. 

Mentorský vztah by měl být vzájemný, empatický a důvěrný. 
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 Brumovská, Seidlová (2010) uvádí tyto přínosy vztahu v mentoringu: 

   

 Rozvoj v sociální a emoční oblasti  

Pozitivní zpětná vazba, povzbuzující a korektivní mechanismus, mentor vzorem 

chování. Podmínkou je, že chráněnec svého mentora respektuje a uznává. Ukazujeme mu 

strategie vyrovnávání se se stresem, vzor nebo cíl, kam by chráněnec chtěl dospět, motivační 

vliv na prosociální hodnoty a postoje, pozitivní vývoj svěřence. 

 

 Rozvoj dovedností a kompetencí 

Mentor je zkušenější a měl by být schopen vytvořit podmínky pro získávání nových 

zkušeností. Vedle vědomostí, dovedností, jsou to techniky, strategie, postupy, které může 

použít. Např. efektivní práce s časem a plánování. 

 

 Rozvoj identity a mezilidských vztahů 

Podporující chování mentora, jím poskytovaná sociální opora chráněnci pomáhá 

zvládat náročné a stresové situace. Poskytnutí rady, pomoci, informace a kontaktu. 

 Pomáhající pracovník může být ovlivněn špatnou zkušeností z primární emoční vazby 

s pečovatelem. Ta se promítá do výchozího nastavení vůči světu – očekávání. To sice není 

uvědomované, ale zcela jistě ovlivňuje další vztahy, které člověk navazuje. Pokud je mentor 

dostatečně zralou a vyrovnanou osobností, trpělivý a vytrvalý i otevřený změnám, dokáže 

vytvořit přinejmenším předpoklady pro korekci vztahových modelů z primární vazby. 

 Každá pracovní adaptace je ovlivněna nejen působením organizace, ale také vlastní 

jedincovou schopností a motivací se přizpůsobit. Pokud se organizace nechová vstřícně či 

empaticky a pracovníkova adaptabilita je snížená, mohou se u něj projevit různé adaptační 

poruchy – pocity nesounáležitosti ke skupině, stavy nejistoty, pocity méněcennosti, 

izolovanost, nedostatečná schopnost kooperovat s lidmi, prudké afekty v chování, nedostatek 

sebekontroly, nezralé chování, psychosomatické symptomy, napětí a z něho plynoucí 

konflikty s kolegy, nadřízenými, rodinou. Pokud se nejedná o vážnější poruchu chování, bude 

mít toto vybočení vycházející ze zátěžové situace pouze epizodický charakter. Když začínající 
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pomáhající pracovník tápe, začne se učit technikou  vlastních úspěchů a chyb, to trvá léta a 

cesta bývá trnitá i pro ty, o něž je pečováno. 

 

Mentoring má jako metoda blízko ke kognitivně sociálnímu učení a jeho dvěma 

projevům, observačnímu učení a socializační autoregulaci. Souběžně s aktivním působením 

mentora, probíhá observační učení, kdy se jedinec učí vnímáním a pozorováním chování 

vybrané osoby.  

Na základě hodnotové orientace si může vybrat někoho, koho obdivuje, uznává nebo 

dotyčný „prezentuje chování, kterým pozorující může kompenzovat nějaký svůj vlastní 

nedostatek, nebo odreagovat nějaké své vnitřní napětí“.(Helus, 2007, s. 125) Observační učení 

vede k naučení nových projevů chování, utlumování nebo aktivizování už naučených projevů, 

vyhraňování postojů, názorů, hodnot a cílů. 

Při autoregulaci (sebeřízení) se jedinec vlastním úsilím více či méně vymaňuje z tlaku 

působících vnějších činitelů a sám uplatňuje řízení svého chování, jednání, uvažování. 

Výchozími podněty jsou (Hellus, 2007, s. 127): 

 nespokojenost s rutinním, automatizovaným chováním, ústící ve snahu je překonat  

 nespokojenost s vnějším předepisováním, jak jednat a snaha vzít své jednání více pod 

vlastní kontrolu 

 

    5.5 Výcvik 

Výcvik pracovníků vede k  rozvíjení expertnosti a disciplinovanému reflektování. 

(Úlehla, 2007) Je prakticky zaměřený a vede k osvojování dovedností, které mohou 

pracovníci aktuálně využívat ve své pracovní pozici. Zároveň vede k požadovaným změnám 

v pracovním výkonu, pracovním chování a jednání. (Průcha, Veteška, 2012) V pomáhajících 

profesích je významný výcvik sebezkušenostní a výcvik ve specifických dovednostech. 

Smyslem sebezkušenostního výcviku je uvědomění si svých citlivých míst a emočních 

traumat, aby se zmenšila možnost, že daný vnitřní problém, odreaguje pracovník na klientovi. 

Pomáhající by se měl naučit pro svou profesionální dráhu sám sebe reflektovat. 

Sebezkušenostní výcvik nenahrazuje vlastní reflektující práci na sobě, jen pro ni vytváří 

podmínky. (Kopřiva, 2011) Nejkratší varianty těchto výcviků trvají 200 hodin, proto je mimo 

terapeuty absolvují pomáhající pracovníci jen zřídka. Pominout nelze ani faktor finanční.  
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Výcvik ve specifických dovednostech by optimálně měl navazovat na sebezkušenostní 

výcvik. Pomáhající se učí konkrétním interpersonálním dovednostem, které potřebuje pro 

každodenní kontakt s klienty. 

 

 

Výcviky ve specifických dovednostech (Kopřiva, 2011): 

 

 Focusing je metodou, která učí jak se dostávat k sobě a sám sebe reflektovat. 

Být v kontaktu s našimi skutečnými – i negativními – pocity, které vstupují 

mezi nás a našeho klienta. 

 Asertivita je nácvik obrany proti manipulaci nebo jako alternativa vůči 

pasivnímu nebo agresivnímu jednání. K asertivním dovednostem patří nebát 

se nesouhlasit, nestydět se o něco požádat, dát najevo své požadavky a trvat na 

nich. 

 Výcvik v systemickém přístupu umožňuje si osvojit způsob myšlení, který 

naučí uznávat vnitřní svět druhého člověka a uvažovat systémově. Cenná je 

technika kladení otázek, která vede klienty k nalézání vlastních řešení svých 

problémových situací. 

 Relaxace a systémy energetizujících tělesných cvičení 

 Kombinované výcvikové programy – kombinují nácvik základů několika 

technik 

 

    5.6 Supervize 

Kdo je či chce být dobrým pracovníkem po celou dobu své profesní dráhy, potřebuje 

tři prameny, z nichž čerpá (Úlehla, 2004, s. 116-117): 

 Učitele, čili někoho, o kom si pracovník může říci: tento člověk ví víc než já a 

chci se to od něj naučit. 

 Kolegu čili někoho, o kom si pracovník může říci: je na tom stejně jako já a 

chci si s ním povídat o naší společné situaci, případu, nápadech či potížích 

přímo, přímo, hned a na pracovišti. 

 Supervizora čili někoho, o kom si můžu říci: to je člověk, jehož požádám o 

pomoc, až si sám nebudu vědět rady se svou prací, až se mi nebude dařit, až se 
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zaseknu, až budu mít pocit, že mi vše utíká pod rukama, až mě má práce 

přestane bavit. 

 

 

 Dle  Hewsonové (2004, s. 98) je: „supervize komplexní, technickou, citlivou a celkem 

novou oblastí facilitace profesionální kompetence. Má víc společného se vzděláváním, než 

s poradenstvím, přesto však využívá mnoho dovedností a technik z psychoterapie a 

poradenství.“ Supervize není kontrolou, pomáhá vytvářet nadhled nad děním v organizaci, 

podporuje v dosažení změn, učí novým pohledům, novým názorům a novým přístupům. 

Supervize je vedle pomáhajících profesí využívána v mnoha oblastech společenské praxe 

(bankovnictví, marketing, obchod), kde je ale chápána ve významu kontroly a odborného 

dohledu. 

V sociální oblasti supervize souvisí se zaváděním standardů kvality sociálních služeb. 

Ve standardu č. 10 není sice přímo uveden termín supervize, ale v kritériu 10.6 je uvedeno: 

„Pro pracovníky, kteří se věnují přímé práci s uživateli (sociálních služeb), zajišťuje zařízení 

podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka za účelem řešení problémů, jež jednotliví 

pracovníci nebo pracovní týmy zažívají při výkonu zaměstnání“. 

Od supervize očekáváme: 

- ověření správnosti postupů a odbornosti při práci s klientem 

-  korekce neefektivních postupů 

- prevence poškození klienta pracovníkem 

- společné nalézání nových možností práce s konkrétním klientem 

- učení se a získávání zkušeností 

 

Ve své vzdělávací funkci supervize rozvíjí odbornost pracovníka, jeho dovednosti a 

znalosti. Každý jedinec má sklon používat své osvědčené postupy. Tyto stereotypy se často 

mohou pro danou situaci jevit jako nevhodné. Během supervize se pracovníci učí řešit 

problémy pomocí nových postupů, reagujících na měnící se potřeby. 

Supervize je i sociální oporou: 

 emocionální - poskytování důležitých emocí, například empatie; 

 hodnotící – vyjadřování respektu, posilování kladného sebehodnocení, sebevědomí, 

podporování snahy o autoregulaci; 
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 informační – zprostředkování informací či rad, které pomáhají vyrovnat se s osobními 

problémy. 

 

Jedinec se nerodí do jakési globální kultury dané společnosti, ale do určité subkultury, 

která má určitý systém hodnot a odráží komunitní, sociální a etnické postavení, jež jedinec 

spolu se svou rodinou zaujímá ve společenské struktuře.  

„Ať pracovník vědomě dodržuje hodnoty, v nichž byl sám vychován, nebo se proti 

nim bouří, nebo se snaží identifikovat se souborem profesionálních hodnot, všechny ho 

ovlivňují a vyžadují jeho vědomou reflexi. Měl by mít zpětnou vazbu. To sice tvoří důležitou 

část základního studia pomáhajících pracovníků, avšak mělo by být v podobě supervize i 

pravidelnou součástí režimu každého pracoviště.“ (Hartl, 1997, s. 118) 

Supervize vytváří prozatímní podpůrný vztah – citově zlepšující/ mentorující vztah, 

který bude sloužit supervidovaným i klientům.  Je jedním z předpokladů nejen pro výkon 

profese a profesní růst, ale i pro uchování zdraví (prevence syndromu vyhoření). 

Supervidovaní jsou v pozici dospělých studentů, kteří pracují se zranitelnými lidmi, a tudíž 

jsou často vystaveni nečekaně vysokým hladinám emocionálního působení. „Supervize jako 

živá práce na konkrétních praktických problémech je vhodnou metodou učení dospělých.“ 

(Kopřiva, 2011, s. 141) 

Supervize je založena na důvěře a vzájemné podpoře zaměstnanců i vedení. Učit se 

potřebují nejen jednotliví pracovníci, ale i týmy a celé organizace. Jde o prolomení tradičních 

myšlenkových schémat, orientaci na nové hodnoty či rozvoj nových strategií. (Matoušek, 

2003) Tímto způsobem se projevuje kultura „učící se organizace“. Pojem známý z oblasti 

managementu, týkající se především řízení transformace organizací. 

 Například ve zdravotnickém zařízení má supervize svá specifika, se kterými 

supervizor musí počítat: „výrazné, hierarchické uspořádání v organizaci, dichotomické 

vnímání a hodnocení (správně/chybně, zdravý/nemocný), důraz na výkon a efektivitu, časté 

přežívání biologické orientace medicíny, snaha vnímat supervizi jako hodnocení schopností 

zdravotnického personálu, snižování významu supervize – pouze hraní se slovíčky.“ (Šimek, 

2004, s. 114) 

Učící se organizace je cílový stav, kdy každý je schopen být sám sebou a ovládat sám sebe.  

Je vytvořena atmosféra podporující učení v týmu. Osobní rozvoj je umožněn všem. Vzájemné 

vazby a schopnost vidět věci komplexně. Sdílená vize. (Šigut, 2004) 
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    5.7 Vliv profesních organizací na vzdělávání 

Na profesní kvalifikaci a odbornou kvalitu svých členů dohlíží profesní organizace. 

Profesní organizace, profesní sdružení nebo odborná společnost je právnickou osobou nebo 

organizační složkou právnické osoby, která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo 

specializovanou způsobilostí vykonávající povolání, za účelem podpory odborné úrovně 

svých členů. Profesní organizace je tedy odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, 

nepolitická organizace s právní subjektivitou.  

Profesní organizace se zakládají na místní, národní nebo mezinárodní úrovni. Mezi jejich 

úlohy patří (Tóthová 2003, s. 324): 

- vytyčit normy praxe, vzdělávání a služeb 

- sestavit etický kodex 

- zabezpečit systém oprávnění (certifikátů) 

- podporovat výzkum v oboru 

- sloužit jako ústřední orgán pro sběr, analýzu a rozšiřování informací 

významných z hlediska oboru  

- poskytovat pracovníkům možnost odborného růstu 

- reprezentovat profesi  

„Prestiž profese stoupá s mírou její nezávislosti na správě státu, tj. s rozhodovací 

autonomií obce profesionálů (viz vysokou prestiž lékařů), s mírou vnitřní specializace, 

s jasným ohraničením vůči jiným profesím, s hierarchií profesionálních pozic, s možností 

vysokoškolského vzdělání v profesi a s dosažitelnými akademickými hodnostmi.“ 

(Matoušek, 2008, s. 156) Autonomie klade vyšší nároky na osobní chování a přijetí 

zodpovědnosti za své rozhodnutí. Společenská prestiž profese je veřejností posuzována podle 

toho, jakými hodnotami přispívají k jejímu prospěchu. (Vašutová, 1998) 

 Dalšími vlivy k posuzování mohou být:  

- v profesi pracuje mnoho lidí 

- v profesi pracuje mnoho žen 

- nižší sociální původ pracovníků 

- hierarchizace profese 

- plochost profesionální dráhy 

- specializované znalosti 

- náročnost profese 

- vysoká míra zodpovědnosti 
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V oblasti vzdělávání se mohou profesní organizace: 

 

  podílet na rychlém rozšiřování nových poznatků a zkušeností získaných v ČR i v 

zahraničí 

 umožňovat svým členům vzájemnou výměnu zkušeností 

 usilovat o to, aby na pracovních místech na všech úrovních byli pracovníci s 

příslušným odborným vzděláním  

 poskytovat svým členům odbornou poradenskou činnost 

 podílet se na dalším vzdělávání pracovníků 

 navazovat a udržovat mezinárodní styky v oboru  

 pořádat odborné konference (i s mezinárodní účastí), pracovní dny a semináře ke 

konkrétním zajímavým tématům 

 vydávat z těchto odborných akcí Sborníky 

 mít zástupce v radách časopisů  

 podporovat výzkum v oboru 

 

Profesní organizace tedy mají možnost aktivně rozšiřovat znalosti svých členů a zvyšovat 

jejich odbornou způsobilost.  Pomáhající pracovník při své činnosti pouze s odbornými 

předpoklady nevystačí, jeho pracovním nástrojem je vlastní osobnost. Jeho chování a jednání 

je posuzováno profesní etikou a dle jejích ustanovení regulováno a případně rozvíjeno.  

Jedním ze společných znaků, který spojuje natolik odlišné pomáhající disciplíny jako 

učitelství, lékařství či sociální činnost jsou emočně náročné, často i konfliktní a eticky 

nejednoznačné situace. 

Vácha (2012) doporučuje při setkání s jakýmkoli etickým dilematem následující postup:  

 

- ujasnit si, oč se vlastně technicky jedná 

- na základě těchto detailních „technických“ znalostí shromáždit 

všechny argumenty pro a proti 

- formulovat vlastní dobře argumentačně zajištěné stanovisko 
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Je rysem moderní doby, že některé etické problémy vyžadují hluboké ponoření do 

problematiky. S některými otázkami jsme dříve nebyli konfrontováni a odpovědi nelze najít 

v literatuře.  

Nevystačíme se znalostmi získanými v počátečním odborném vzdělávání.  Potřebujeme pro 

svá osobní rozhodnutí aktuální informace. Pokud tedy profesní organizace přímo nepořádají 

vzdělávací kurzy, měly by pro odborný rozvoj svých členů: 

 vytvořit systém získávání a předávání informací 

 akreditovat výcvikové kurzy, anebo stanovit pravidla pro jejich srovnatelnost. 

 aktivně podporovat výzkum 

 organizovat pravidelná setkání, aby mohly sdílet své poznatky z praxe  

 vydávat profesní časopis 

 dohlížet na kvalifikaci svých členů 

 spolupracovat se vzdělávacími institucemi 

 poskytovat poradenství 

Členstvím v profesní organizaci a vlivem vzdělávání dochází k socializaci pracovníka 

do dané profesní role, s kterou se pak více či méně identifikuje. To sebou může přinášet 

potřebu se vymezit vůči jiným profesím. Profesní identita je tím posílena, ale pro 

mezioborovou týmovou spolupráci vzniká možná bariéra.(Havrdová, 2010) 

 

  5.7.1 Etické kodexy  

Jedním z úkolů profesních organizací je stanovení etických zásad pro konkrétní 

profesionální činnost daného oboru.  Etický kodex profesní organizace vymezuje standardy 

profesionálního (žádoucího) jednání a chování pracovníků. Jedná se o soubor pravidel, která 

vycházejí z hodnot, postojů a principů profesní organizace. (Průcha, Veteška, 2012, s. 95) 

Zásady etického kodexu jsou pro jednotlivé členy závazné. Vedou pracovníka k etickému 

rozhodování a jsou podkladem pro případné řešení stížností. Profesní organizace může 

vyloučit ty členy, kteří porušují profesní kulturu a etiku. Většina kodexů byla přijata nebo 

novelizována v posledních deseti letech a jejich podoba není jednotná. V oblasti vzdělávání 

sdílí všechny etické kodexy závazek kvalifikovanosti. 

Etické kodexy mohou pomáhajícímu pracovníkovi nabídnout hodnoty, které se 

stanou cílem jeho jednání a motivací pro jeho další profesní rozvoj. Profesní organizace 

pak referenční skupinou, s kterou se ztotožňuje a to i v otázce svého přístupu ke vzdělávání. 
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6. Informální vzdělávání 

 

Informálním vzděláváním rozumíme proces formování kompetencí z každodenních 

zkušeností a činností. Na rozdíl od jiných forem vzdělávání je neorganizované a 

institucionálně neorganizované. Jeho součástí je i sebevzdělávání. 

 

   6.1 Sebevzdělávání  

          Blížkovský (1997, s. 35) uvádí, že „každý člověk je více či méně schopen uvědoměle 

řídit své jednání, vést a zdokonalovat sám sebe“. Výchova by měla tuto schopnost 

autoregulace rozvíjet, aby její působení ústilo v harmonickou seberealizaci, sebevýchovu. 

Jedinec je nejprve vzděláván jinými osobami, je objektem výchovy a samozřejmě je jako 

osobnost nezáměrně formován přírodními a sociálními okolnostmi. Jejich účinek, pozitivní či 

negativní může být pro jeho život bezvýznamný, velmi významný i rozhodující. Osobnost se 

také nezáměrně spontánně vyvíjí vlivem zkušeností, které přichází po celý život a jsou 

zpracovávány pod vlivem vrozených i získaných vlastností.  

 

Utváření         vnější                   intencionální (výchovné působení)  - záměrné 

                                    

                                         funkcionální (vliv prostředí) – nezáměrné, neuvědomělé 

 

           vnitřní               funkcionální (vliv vlastní osobnosti) – neuvědomělé 

 

                                     intencionální (sebevýchova) – záměrné, uvědomělé 

 

Schéma 6 Formování osobnosti (Blížkovský, 1997) 

 

                             

              Jednou ze základních podmínek sebevýchovy je sebevzdělávání. Sebevýchova je 

obsahově širším pojmem, protože vedle získávání vědomostí, dovedností a návyků se rozvíjí i 

jiné složky osobnosti, například vůle nebo charakter.(Kohoutek, 1998) 

Dle Pospíšila (2001) probíhá sebevzdělávání souběžně se sebevýchovou (formování životních 

názorů, způsoby hodnocení a prožívání, postoji). 
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Pro profesionální pomoc platí, že má vést k svépomoci. Vzdělávání by mělo vést 

zralého člověka k sebevzdělávání. V sebevzdělávání se subjekt a objekt ztotožňují a samotný 

fakt, že se subjekt rozhodl řídit své vlastní vzdělávání, svědčí o vlivu z vnějšku.  „Motiv sám 

se transformuje do podoby pedagogického cíle jakožto požadavku změny vlastní osobnosti 

jedince. Jedinec, který se sebevzdělává, chce nejen něco vědět, něco umět, ale také něčím 

být.“ (Pospíšil, 2001, s. 99) 

Člověk vnímá nenaplnění životní aspirace jako frustraci. Zklamáním se může stát i 

omezený přístup k dalšímu profesnímu vzdělávání, nemožnost svého vzdělání v praxi využít 

či nejsou-li jeho výsledky doceněny.  Pracovníkova odolnost proti těmto vlivům se snižuje, 

pokud byl naučen přijímat pasivně izolované poznatky a byl za to oceňován. „Se schopností 

se sebevzdělávat se člověk nerodí, může však k ní být disponován vlohou a samozřejmě také 

intencionálními cestami veden. Znamená to, že vzdělání člověka již od mládí musí být 

zaměřeno k vytváření, prohlubování a posilování této schopnosti.“ (Pospíšil, 2001, s. 100) 

Proces sebevzdělávání je aktivní, probíhá na základě volby a je limitováno výběrem 

informací, které jsou v souladu s naší motivací. Obsahem sebevzdělávání je realita, kterou 

jsme vybrali a zformovali. Volba sebevzdělávacího cíle u dospělých je více otázkou sociálně 

psychologickou než pedagogickou. „Sebevzdělávací cíl se tu stává součástí individuálně 

vytvořené a neopakovatelné hierarchie jednotlivcem uznávaných hodnot. Takový cíl je 

vytýčen individuem a platí jen pro něj.“ (Pospíšil, 2001, s. 106) Sebevzdělávací cíl tedy může 

být vytvořen jedincem nebo se formuje pod vlivem přímého a nepřímého výchovného 

působení. Je zvolen v souladu se sociální zkušeností, která ho stabilizuje, prohlubuje, ověřuje 

a násobí. 

 

Proces sebevzdělávání probíhá jako: 

 

• vyhledání, volba a diferenciace informací 

• schopnost rozeznat problém 

• propojení poznatků 

 

 

 

 



49 

 

Jedinec, který řídí sám svůj růst, se postupně vyvíjí v procesu sociální komunikace a v 

pracovním procesu. „Zkušenosti z praxe ukazují, že výsledky sebevzdělávání nespočívají ani 

tak ve vhodně volených formách a metodách sebevzdělávání, jako spíše v osobnosti 

studujícího vcelku. Odpovídajícím způsobem motivovaný pracovník, dokáže najít i 

nejvhodnější způsoby studia“. (Pospíšil, 2001, s. 97) Proces sebevzdělávání řídí samotný 

jedinec a není kontrolován. V některých profesích pracovníci řeší problémy a následně jednají 

na základě smyslového vnímání, které se pak stává výraznou součástí intelektuálních i 

senzomotorických dovedností a návyků. Na základě pozorování volí pracovník často 

stereotypní pravidla pro své jednání a chování. Tato dispozice se tak stává při sebevzdělávání 

dokonce indispozicí. Pomáhající pracovník by měl mít možnost si správnost svých postupů a 

odbornosti při práci s klientem ověřit supervizí, která mu zároveň umožní korigovat 

neefektivní postupy. Supervize přináší možnost sladit výsledky svého sebevzdělávání s 

potřebami klientů, kolegů i organizace. Supervize tento proces nekontroluje, ale usměrňuje. 

Vedle sebevýchovy a sebevzdělávání se setkáváme s pojmem sebekompetence. Ta 

vyjadřuje schopnost reflektovat vlastní jednání, učit se a rozvíjet se ve vlastní režii. Tato 

kompetence je také nazývána teorií praktiků nebo vědění praktiků (know how) a je cílovou 

rovinou jejich profesního rozvoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

7. Výzkumná část 

 

Výzkum rozvíjí poznání, utváří a rozšiřuje teoretickou základnu každého oboru, hledá 

a objevuje nové, nepoznané skutečnosti. Dalšími úlohami výzkumu je vypracování 

koncepčních modelů oboru, přenos poznatků z jiných disciplín, formování profesionální 

výchovy, managament, etické aspekty. (Mastiliaková, 1999) Výuka základních výzkumných 

metod a postupů i zhodnocení výsledků výzkumu by měla být zahrnuta do vzdělávání 

pomáhajících pracovníků. Výzkum je činnost vhodná pro všechny pomáhající obory a pro 

všechny úrovně pracovníků. Výsledky výzkumu je nutné zpřístupnit publikováním 

v odborných časopisech, či v rámci dalšího vzdělávání, speciálních seminářů a diskuzí. 

Pomáhající pracovníci by měli dostávat příležitost, aby kriticky zkoumali své pracovní 

prostředí. Na úrovni lokální spolupráce mohou pomocí vhodných metod shromažďovat 

informace, určovat potřeby a navrhovat strategie pro řešení problémů. Na úrovni regionů lze 

následně shromažďovat a analyzovat místní údaje a získávat tak srovnávací data pro daný 

region. 

Musil (2004) upozorňuje, že výzkum týkající se sociální práce dělají sociální 

pracovníci, kteří zvolili dráhu profesionála. V  kultuře organizací tak mohou existovat 

dilemata, kterým profesionálně orientovaní výzkumníci nevěnují pozornost proto, že se týkají 

rozhodnutí, která je jako profesionály nezajímají.   

Při práci s teoretickými podklady jsem si opakovaně kladla otázku, jak vzdělávání 

specifické pro oblast pomáhajících profesí skutečně probíhá v praktických podmínkách. Proto 

jsem stanovila jako hlavní výzkumnou otázku: „Jaká je osobní zkušenost pracovníků 

v pomáhajících profesích se vzděláváním?“ Protože oblast pomáhajících profesí je velmi 

široká, je kvalitativní výzkum zaměřen na zkušenosti se vzděláváním u pracovníků 

pracujících v oblasti sociálních služeb.  
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    7.1 Oblast sociálních služeb 

S pomáhajícími pracovníky sociálních služeb se klient setkává v nepříznivých 

sociálních situacích způsobených nejčastěji událostmi, jako jsou nemoc, úraz, invalidita či 

stáří. 

Sféra sociálních služeb se za posledních dvacet let výrazně reformovala. Před rokem 

1989 byly přístupné jen minimální alternativy vůči ústavní péči. Dnes existuje více než třicet 

druhů sociálních služeb. Sociální služby byly dříve výhradně záležitostí státu, v současnosti je 

nejvíce poskytovatelů z řad občanského sektoru (občanské sdružení, obecně prospěšné 

společnosti, účelová zařízení církví), který poskytuje hlavně ambulantní a terénní služby. 

V poslední době strmě narůstá počet soukromých poskytovatelů pobytových služeb. Což 

přináší možnost výběru služby, ale také určitá rizika. (Havrdová, 2012) 

V oblasti zaměstnanosti dochází k poklesu počtu pracujících v zemědělství a průmyslu 

a naopak k zvýšení počtu pracovníků ve službách. Společenská poptávka po sociální péči 

stoupá v závislosti se zvyšujícím se počtem lidí závislých na pomoci. Vlivem 

nezaměstnanosti přichází na tyto pracovní místa lidé s vyšším vzděláním než doposud. 

 Od 1. 1. 2007 se pro oblast organizací sociální péče staly závazným právním 

předpisem Standardy kvality sociálních služeb. Znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č. 

2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Organizace si na základě stanovených kritérií nastavují vlastní Standardy 

kvality, které jsou pro jejich činnost závazné. Standardy by měly zajistit odborné a tedy i 

bezpečné poskytovaných sociálních služeb. Podstata a smysl standardů kvality spočívají 

v podpoře osobního růstu a nezávislosti uživatele, ale rovněž v podpoře zaměstnanců a 

vytváření co nejpříznivějších podmínek pro poskytování služby. 
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 Standard č. 10 je přímo zaměřen na profesní rozvoj zaměstnanců je nástrojem 

zvyšování kvality poskytovaných služeb. Uvedená kritéria nejsou hodnocena jako zásadní ve 

fungování organizace, jejich naplnění tedy není závazné, ale doporučené:  

 

  Standard č. 10: 

a) Poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, 

který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby 

další odborné kvalifikace. 

 

b) Poskytovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců; podle 

tohoto programu poskytovatel postupuje.  

c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny informací mezi zaměstnanci 

o poskytované sociální službě; podle tohoto systému poskytovatel postupuje.  

d) Poskytovatel má písemně zpracován systém finančního a morálního oceňování 

zaměstnanců; podle tohoto systému poskytovatel postupuje, kritérium není zásadní.  

e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s osobami, 

kterým je poskytována sociální služba, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka  

     

Odbornou činnost v sociálních službách vykonávají: 

 

 sociální pracovníci  

  pracovníci v sociálních službách 

  zdravotničtí pracovníci 

  pedagogičtí pracovníci 

  manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální 

služby. 

    

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách stanoví odborné předpoklady pro výkon 

povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle 

zvláštních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a 

školských zařízeních, u poskytovatelů zdravotních služeb, ve věznicích, v zařízeních pro 

zajištění cizinců a v azylových zařízeních. 
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      Odbornou kvalifikaci získává sociální pracovník studiem vyššího odborného nebo 

vysokoškolského akreditovaného studijního programu v oborech vzdělání zaměřených na 

sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, 

sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.  

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníkovi další vzdělávání v rozsahu 

nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. 

  Formy dalšího vzdělávání pro odborné pracovníky v sociálních službách jsou 

a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami 

a vyššími odbornými školami navazující na získanou odbornou způsobilost 

k  výkonu povolání sociálního pracovníka, 

b) účast v kurzech s akreditovaným programem, 

c) odborné stáže, 

d) účast na školicích akcích. 

 

Dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je pracovníkem v sociálních službách 

ten, kdo vykonává přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových 

zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při 

osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a 

osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních 

sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb. 

 Odbornou způsobilost získává pracovník v sociálních službách studiem základní nebo střední 

školy a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu v rozsahu nejméně 150 hodin. 

 

Sociální pracovníci mohou dobrovolně vstoupit do Společnosti sociálních pracovníků České 

republiky, která je dobrovolnou odbornou organizací sdružující členy, kteří se aktivně podílejí 

na rozvoji sociální práce a zvyšování odborné úrovně sociální práce v praxi. 

Organizace byla založena v roce 1990 a navázala na tradici Společnosti sociálních pracovníků 

působící na území České republiky od roku 1921. Etický kodex byl schválen plénem 

Společnosti sociálních pracovníků 19. 5. 2006 a nabývá účinnosti od 20. 5. 2006. 
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Dle Etického kodexu Společnosti se sociální pracovník ve vztahu ke svému povolání a 

odbornosti (výběr): 

 

 

           Neustále snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování 

nových přístupů a metod.  

 Působí na to, aby odbornou sociální práci prováděl vždy kvalifikovaný pracovník s 

odpovídajícím vzděláním.  

 Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro 

udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy.  

 Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, 

naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti sociální práce.  

 Sociální pracovník spolupracuje se školami sociální práce, aby podpořil studenty 

sociální práce při získávání kvalitního praktického výcviku a aktuální praktické znalosti 
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    7.3 Realizace výzkumné sondy 

 

Na základě zjištění z teoretické části jsem rozlišila v profesní a životní dráze 

pracovníka pomáhajících profesí tyto etapy: 

 

                        Příprava na profesi 

                        Vstup do profese 

                        Vlastní profesní dráha 

 

Každá tato fáze se propojuje s určitým typem vzdělávání a s vlivem specifických 

vzdělávacích činitelů. Hlavní výzkumnou otázkou: „Jaká je osobní zkušenost pracovníků 

pomáhajících profesí se vzděláváním“, se snažím zjistit u vybraného vzorku pracovníků 

sociálních služeb, s jakou vzdělávací realitou se potkali a potkávají a jaký je jejich subjektivní 

pohled na profesní vzdělávání.  

Gavora (2010) uvádí, že kvalitativní výzkum je konstrukční, odhaluje nové skutečnosti 

a z nich vytváří nové hypotézy. Otevírá problémy, které dosud nebyly v centru zájmu 

výzkumu. Výzkum této diplomové práce může poukázat na případné rozdíly mezi 

očekávanými a skutečnými potřebami ve vzdělávání pomáhajících pracovníků. 

Dle Průchy a Vetešky (2012) spočívá pozitivní přínos kvalitativního výzkumu 

v hlubším vhledu do zvláštností jevů, subjektů a procesů, bez nároků na zobecnění získaných 

údajů. 

 

Při volbě metody získávání dat jsem nejdříve sestavila na zkoušku dotazník 

s otevřenými otázkami, které umožňovaly respondentovi velkou volnost u odpovědí. Dotazník 

mi vyplnili tři respondenti – pracovníci v pomáhajících profesích, kteří souhlasili 

s výzkumem. Dotazník jim byl zaslán s průvodním dopisem e-mailem. Tato cesta se, ale 

ukázala jako nevhodná, protože respondenti nevyužili možnost se rozepsat a odpovídat volně. 

Téma vzdělávání hodnotili jako nezajímavé. Získaný materiál by tak byl velice stručný a dá 

se říct, že bezobsažný. 

Gavora (2010) uvádí, že v kvalitativním výzkumu by se měl výzkumník snažit sblížit 

se zkoumanými osobami, aby pronikl do situací, ve kterých vystupují, protože jen tak jim 

může porozumět a může je popsat. Změnila jsem tedy výzkumnou metodu na 

polostrukturovaný rozhovor.  
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Při tomto typu rozhovoru má výzkumník připraveny rámcové otázky, které může 

upravovat či případně doplňovat během dotazování. Současně může provést rozhovory 

s několika lidmi strukturovaněji, což mu ulehčuje jejich srovnání (Hendl, 2008). 

Respondenty pro výzkumnou sondu jsem následně osobně oslovovala během roku 

2013 na školeních pro pracovníky v sociálních službách. Kritériem výběru byla alespoň 

dvouletá praxe v oblasti sociálních služeb, přímá práce s klientem a ochota se výzkumu 

účastnit. S ochotou spolupráce může být spojené riziko výběru spíše aktivně se vzdělávajících 

pracovníků. Vyhledávala jsem zaměstnance pražských organizací sociálních služeb, abych 

mohla provést rozhovory v osobním kontaktu a aby jako pracovníci pocházeli z pracovní 

oblasti, kterou jako sociální pracovnice znám. Záměrně jsem oslovovala pracovníky 

z různých organizací, protože jsem tak mohla nabídnout větší anonymitu, než kdybych do 

vybrané organizace přicházela oficiálně s povolením jejího vedení. 

Hendl (2008) uvádí, že zachování soukromí je důležitý požadavek výzkumu. Aby byli 

lidé ochotni sdělovat soukromé pocity, nestačí pouhá osobní anonymita, protože některé údaje 

lze odhalit ze souvislostí. Všichni respondenti jsou z oblasti nestátních neziskových 

organizací, což nebyl záměr výběru, ale vyplynul z jejich převažujícího zastoupení na 

školeních, které jsem navštěvovala. Také jsem usilovala o rovnocenné zastoupení mužů a žen, 

ale vzhledem k minimálnímu výskytu mužů na školeních i v sociálních službách samotných 

to nebylo možné. Mezi respondenty je tedy jen jeden muž. 
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Tabulka 2  Charakteristika respondentů (Zdroj: autorka) 

 

Délka 

praxe pom. 

pracovníka  

Dosažené 

vzdělání/obor 

Vstup do 

pomáhající 

profese              

Současné 

pracovní 

zařazení 

Zaměření 

pracoviště 

Respondent 

8 let Magisterské, 

sociální práce 

ve 28 letech Sociální 

pracovnice 

Chráněné 

zaměstnání pro 

lidi 

s psychickým 

nebo 

mentálním 

postižením 

R1 

11 let Magisterské, 

speciální 

pedagogika 

v 18 letech Speciální 

pedagog 

Integrační 

centrum pro 

děti s těžkým 

kombinovaným 

postižením 

R2 

20 let Magisterské, 

andragogika 

ve 29 letech Vedoucí 

rehabilitace 

Rehabilitační 

zařízení pro 

nevidomé 

 

R3 

19 let 

 

Magisterské, 

speciální 

pedagogika 

 

v 18 letech 

 

Speciální 

pedagog 

Centrum pro 

nevidomé 

klienty + 

centrum pro 

děti s 

kombinovaným 

postižením ´ 

 

R4 

2,5 roku Gymnázium, 

Kurz 

pracovníka 

v sociálních 

službách 

ve 49 letech Odborný 

instruktor 

v chráněné 

dílně 

Pobytové 

zařízení pro 

klienty se 

zrakovým 

postižením - 

dospělé 

R5 

 

 6 let 
 

AVU + vyšší 

odborné, 

sociální práce 

ve 26 letech 

 

 

Osobní 

asistent dítěte 

s ADHD 

 

Organizace 

zaměřená na 

osobní asistenci 

dětí se 

zdravotním 

postižením 

R6 
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Na základě teoretické části jsem stanovila dílčí výzkumné otázky, které jsem převedla 

do podoby otázek určených k rozhovoru.  

 

Dílčí výzkumné otázky: 

 

Proč pracujete v pomáhající profesi? V kolika letech jste vstoupil/a do profese? Cítil/a jste se 

zralý/á? 

Jak probíhá vaše zaučení na novém pracovním místě?  

Jaké je vzdělávání ve vaší organizaci? 

Jak získáváte informace o možnostech vzdělávání? 

Jakou máte zkušenost se supervizí? Myslíte, že má vzdělávací funkci? 

Řešíte v praxi etické problémy? Řídíte se etickým kodexem? 

Jste v profesní asociaci? Proč? 

Prodělal/a jste nějaký sebezkušenostní výcvik? 

Jak se podílíte sám na vzdělávání? 

Účastníte se výzkumů?  

Co Vám brání se vzdělávat? 

           Otázky byly pro respondenty srozumitelné, významy pojmů jsem blíže neupřesňovala. 

Respondenti odpovídali spontánně, tak jak pojmu rozuměli. Během kladení dotazů jsem se 

snažila zachovat neutrální postoj, abych neovlivňovala obsah sdělení. 

Ze zvukových záznamů jsem nedělala celé přepisy, protože rozhovory se někdy 

rozbíhaly k širší problematice pomáhajících profesí. Doslovně jsem přepsala jen ty části, které 

se vztahovaly ke vzdělávání. Respondenti souhlasili se záznamem svých odpovědí a jejich 

uvedením v diplomové práci bez uvedení osobních údajů. Vedle zvukového záznamu jsem si 

během rozhovoru činila poznámky, které pro mne vyplynuly z odpovědí respondentů a které 

jsem následně použila při zpracování jejich obsahů. 
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    7.3 Výsledky průzkumu 

 

Získané výsledky z rozhovorů jsem utřídila do významových kategorií. Některé 

kategorie vznikly na základě předběžných kódů, vyplývajících z teoretické části. Cílem 

kódování bylo tematické rozkrytí textu, které je tak možné významově uspořádat a doplnit 

poznámkami, které vznikaly postupně během sběru dat i během analýzy. (Hendl, 2008) 

 

Klíčová zjištění, která vyplynula z provedených rozhovorů: 

 

Motivace 

První kategorie se zaměřuje na motivaci k volbě a výkonu pomáhající profese a je 

kategorií, která doplňuje charakteristiku respondentů a může objasňovat jejich postoj 

k profesnímu vzdělávání. 

 

 Z rozhovorů vyplynulo kladné hodnocení práce s lidmi.  

R1: „Zatím mě nic lepšího nenapadlo, práce s lidmi mě baví, pořád se mám co učit, je to živé, 

občas mám pocit, že se mi něco povedlo… V současné době jsem i celkem dobře finančně 

ohodnocena. Náplň práce si určuji do značné míry sama. Nikdo mě nenutí dělat věci, se 

kterými bych zásadně nesouhlasila.“ 

R2: „Protože mě baví práce s lidmi a smysluplná podpora.“ 

 

Někteří pracovníci vnímají svou práci jako poslání. 

R4: „Ani nevím, nějak mě sem zavedl Bůh a tato práce mě těší.“ 

R6: „Protože mě to naplňuje, dává mi to smysl (přehodnocení důležitých a nedůležitých věcí 

po smrti blízkého člověka) a protože mě k tomu od počátku neustále vedou cesty – 

osud....vlastní charakteristické nastavení a schopnosti od empatie a schopnost komunikace, 

zájem o cokoliv.“ 
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Poslední skupinou jsou pracovníci, kteří volili profesi vlivem náhody, souhry okolností. 

 

R5: „Náhodou, práce mi byla nabídnuta.“ 

 

R3:  „Líbí se mi to a přišlo mi to jako nejlehčí varianta po škole. Nebylo mi to proti vůli.“ 

 

 

Profesní začátek 

 

Tato kategorie předchází tématu profesní adaptace a je reakcí na dílčí výzkumnou 

otázku: V kolika letech jste vstoupil/a do profese? Cítil/a jste se zralý/á? Otázka se snaží 

zmapovat vstup do profese po ukončení počátečního odborného vzdělávání a připravenost 

pracovníků pro praxi. 

Zde vyplynulo rozdílné nahlížení na svou zralost. První skupina respondentek se vnímala jako 

zralá, i když jim chyběla podpora kolektivu nebo praktické dovednosti. 

 

 R6: 25, „ano, ale chyběla mi trochu opora kolektivu, větší zájem nadřízených, pracovala 

jsem se starými lidmi a nebylo to vůbec ošetřeno – supervize atd., nebylo moc s kým si 

promluvit…určitá uzavřenost prostředí, izolovanost, odtržení od hlavního centra.“ 

 

R2: 25, „ano, předtím jsem různé práce vykonávala během VŠ, ale nebyla jsem zaměstnanec.  

Chyběly mi praktické dovednosti, dokázala jsem popsat, jak vypadá dítě s mentálním a 

tělesným postižením, když má určitou hodnotu IQ, ale najednou jsem zjistila, že jednak 

hodnotu IQ u většiny takových dětí nikdo pořádně není schopen zjistit a že vlastně nevím, co s 

nimi dělat, kde začít… Oporou mi byla zkušenější kolegyně, která mě přijímala, ukázala mi, 

co dělá ona, já jsem převzala část její práce, nějakou dobu to dělala stejně a teprve, když jsem 

si začala být jistější vlastní invencí, integrovala jsem do práce něco nového.“ 
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Druhá skupina neodpověděla jednoznačně, svou zralost k profesi nespojovali s věkem, ale se 

zkušenostmi, praxí a odborností. 

 

R5: 49, „chyběly mi jakékoli znalosti i praxe, ovšem byla jsem ujištěna, že to zvládnu, 

spolupracovníci mi byli oporou.“  

 

R3: 29, „relativně jsem v tu chvíli zralý byl, protože jsem toho už hodně zažil, ale neměl jsem 

dostatečné odborné vzdělání k té dané práci. To jsem horko těžko dodělával za běhu. Jak je 

běžné. Pomohli mi kolegové.“ 

 

R4: 18, „neměla jsem zkušenosti, ale myslím, že jsem to nevnímala jako problém. Oporou byli 

asi nejvíce kolegové v práci.“ 

 

Poslední respondentka se necítila zralá ani připravená pro danou náplň své profese. Vedle 

pracovních zkušeností jí chyběly i zkušenosti životní. 

 

R1:  28, „ne, pracovala jsem jako sociální pracovnice se sociálně vyloučenými rodinami, kde 

hrozilo nebo už bylo předběžné opatření na dítě. Vzhledem k tomu, že jsem neměla mateřskou 

zkušenost, tak ne.“ 

 

Profesní adaptace 

 

 Tato kategorie je zaměřena na zkušenosti pracovníků s nástupem na nové pracovní 

místo a sleduje proces jejich formálního či neformálního zaučení. Zde vyplynulo, že zaučení 

vnímají respondenti jako dlouhodobý proces, kdy potřebují dostatek času na přijetí všech 

informací. 

 

R4: „Kolega mi předal informace a pak jsem již samostatně pracovala s tím, že jsem se 

zpočátku ještě doptávala za chodu, co bylo třeba.“ 
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R1: „Vždycky se mi věnovali nadřízení nebo kolegové/kolegyně, záleželo na tom, čeho se 

zaučení týkalo. Myslím, že v praxi je zaučení proces seznámení s pracovištěm a s klienty, což 

je prostě otázka času a dostatku informací od kolegů a nadřízených, a také dostatku mých 

všetečných otázek. 

 Většinou se předpokládá, že mám potřebné znalosti a zkušenosti. V mé současné práci mám 

možnost si je doplňovat formou různých kurzů, které si najdu nebo které organizuje 

zaměstnavatel.“  

 

Pozitivně vnímali, pokud bylo zaučení mezičasem, kdy ještě nevykonávali vlastní práci a 

nebyli za své dovednosti hodnoceni. V tomto chráněném čase by pracovník měl mít možnost 

se bez stresu a odpovědnosti seznámit s pracovním prostředím a klienty. 

 

R3: „Měl jsem náhledové hodiny s přiděleným kolegou. Ty náhledy pomůžou nejvíc, vidět jak 

se co dělá. Možná i nějaký hlubší rozhovor o smyslu celého toho snažení. Aby ten člověk 

chápal proč tam je. Aby nedělal ty věci opačně než má, třeba těm lidem moc nepomáhal, 

nedělal to za ně. 

Asi by to měl dělat nějaký zkušený člověk, který je tam delší dobu. Taky by na začátku mělo 

být nějaké období, kdy svou práci ještě nevykonává, ale jen chodí a pozoruje, co ty kolegové 

dělaj a jak to dělaj a jak jim to jde. Tady všude je to, tady máte místo a teď vám přijde klient a 

všechno hned. Chybí nasátí té atmosféry, ohmatání si těch klientů, abych věděl, co jsou to za 

osobnosti. Hned jdu do výkonu a učím se za pochodu. Učím se pokusem a omylem.“ 

 

R2: „Zatím mám zkušenost, že se mi někdo individuálně věnoval, ale vím, že to není vždy 

běžné, ačkoli to považuji za nezbytné. Pomáhá mi, když cítím, že se můžu na cokoli zeptat, 

nečeká se automaticky, že budu vše vědět a nejsem za své otázky hodnocena.“ 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 Vysloveně pozitivní zkušenost se zaučením silně ovlivní vztah zaměstnance k organizaci, 

k vlastní práci, kolegům a následně i ke klientům. Jde o první dojem. 

 

R6: „Byla jsem zaučena formou absolvování povinných přednášek. Jsem zaměstnanec …… 

jsou zde skvělé supervize, metodika a vedoucí asistentů, cítím se nejlépe jako doposud nikdy 

ošetřena po všech stránkách, ale zároveň tedy pracuji i ve školce, kde je skvělý kolektiv a vše 

je zaměřeno na kvalitu a cíl. Důležitá je úžasná komunikace a otevřenost. S ředitelkou vše 

postupně probíráme a snažíme se najít vždy ta nejlepší řešení. I s ní mám přátelský vztah.“ 

 

Organizace 

 

Organizace má na výkon pomáhajícího pracovníka významný vliv. Je velice těžké být 

dobrým pomáhajícím pracovníkem v organizaci se špatnou firemní kulturou. Stav organizace 

se dá odhadnout z reakcí na dílčí výzkumnou otázku:  Jaké je vzdělávání ve vaší 

organizaci? Protože nekultura postihne všechno dění v organizaci a to včetně vzdělávání. 

 

R3:  „Zaměstnavatel…..plní se povinnost….účast je povinná….kvalita….no, hrozná.“ 

 

R5: „Vzdělávání máme povinné – na výběru se nepodílíme, vybírá pí řídící.“ 

 

Pozitivně hodnotili respondenti hlavně možnost se podílet na výběru.  

 

R1: „S kolegyní chodíme na vzdělávací kurzy, a když se nám někdo líbí, pozveme si ho k nám 

na nějaký kurz. Nebo je to na základě známosti, někdo známý o kom víme, že umí něco, co se 

potřebujeme naučit, i manažerské dovednosti, kvalitu produktu, ekonomické s naší účetní bylo 

skvělé. Trochu potíž je se zacílením, protože někteří mí kolegové potřebují proškolit ve 

věcech, které jsou např. pro mne celkem samozřejmé, ale všichni naši lektoři většinou učí dost 

interaktivně, takže se to dá přežít.“  

 

R2: „Mám povinnost naplnit 24 hodin vzdělávání ročně, mohu si vybrat, kurzy hledat sama, 

tak od toho se odvíjí i jejich úroveň – je to na mně, zaměstnavatel mi nic nevnucuje. Některé 

kurzy i sama organizuji.  
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Zaměstnavatel mě podporuje částečně finančně, to by mohlo být i lepší, ale situace v soc. 

službách je v tomto špatná, jinak mě mé vedení podporuje „psychicky“, mohu si vybrat, co 

chci a jít kam chci, pokud tomu je nakloněna situace na pracovišti. Kooperujeme s kolegy, 

abychom se vzájemně zastoupili a na kurzy mohli chodit.“ 

 

R6: „Důležitý předpoklad je vlastní touha po neustálém vlastním sebevzdělání. Není to zvenku 

nařízené, je to jakési nepsané pravidlo…všichni to berou jako přirozenou součást vlastního 

růstu…pro dobro všech. 

Míváme doporučené některé přednášky, ale vlastní aktivitě se meze nekladou, pokud to 

vychází časově a není to na překážku práce. Zaměstnavatel je tvůrčí, se širokým záběrem a 

zájmem o cokoliv, rád doporučí, rád si nechá doporučit…“ 

 

R4: „Spíše si individuálně vybíráme, kdo co potřebuje za kurzy, semináře a na ty jdeme. 

Demokraticky se domlouváme na společných poradách. Obyčejně je kvalita dobrá.“ 

 

 Informace 

 

Z předchozí kategorie vyplynulo, že větší část respondentů si možnosti dalšího 

vzdělávání zjišťuje a vybírá sama. Proto následuje reakce na dílčí výzkumnou otázku: Jak 

získáváte informace o možnostech vzdělávání? Opět převládá aktivní způsob vyhledávání 

si informací z různých zdrojů. 

 

R1: „Jak jsem už popsala, pokud jdeme na nějaké školení (momentálně chodíme na školení od 

magistrátu o sociální ekonomice) a někdo je fajn, pozveme si ho.“ 

 

R6: „Na internetu, v knihách, od kolegů, přátel, prostě všude, jsou úplně všude.“ 

 

R3:  „Internet, odborný tisk.“ 

 

R4: „Sama si je vyhledám, zaměstnavatel poskytuje občasně nabídku.“ 
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Supervize 

 

Z předchozích kategorií vyplynulo, že respondenti si dnes často vybírají své další 

vzdělávání sami. Supervize přináší možnost sladit výsledky svého vzdělávání s potřebami 

klientů, kolegů i organizace. Supervize tento proces nekontroluje, ale usměrňuje. Proto tato 

kategorie mapuje zkušenost respondentů se supervizí.  

 

R1: „Máme supervizi vedení, kam chodí jen úplné vedení, supervizi pro lidi v přímé práci s 

klienty a pro lidi z OPPA, kteří mají na starosti klienty z tréninku, vedeme s kolegyní „porady 

o klientech“ které by měly supervizi do určité míry nahradit.“ 

 

R3: „Bejvávalo, byl jsem tam jednou. Vedení od toho nic neočekávalo a tak se tím jenom 

plnila povinnost. Přínosy toho co se tam proklábosilo, byly nulové, minimální.“ 

 

R6: „Ano a je skvělá, moc si toho cením, po dřívější zkušenosti jsem překvapena, jak mohou 

fungovat…“ 

 

R5: „Supervizi jsem zažila jedenkrát, vůbec jsem nechápala k čemu to je (teda možná někde 

jinde to funguje, nevím) a teď už se asi ani nedělají.“ 

 

Ve své vzdělávací funkci supervize rozvíjí odbornost pracovníka, jeho dovednosti a znalosti. 

Během supervize se pracovníci učí řešit problémy pomocí nových postupů, reagujících na 

měnící se potřeby. Proto byla položena ještě doplňující otázka: Myslíte, že má supervize 

vzdělávací funkci? Z rozhovorů vyplynulo, že respondenti vnímají funkci supervize spíše 

v podpůrné rovině. 

 

R1: „Zatím nedovedu posoudit, pro mě moc ne, pro kolegy asi jo.“ 

 

R3: „To ne, spíš to pomáhá odhalit nějaké problémy, ale vlastní učení v tom nevidím.“ 
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R6: „Často si sama v průběhu nacházím i odpovědi, vše se jaksi vyjeví, někdo má naopak 

dobrý nápad, inspiraci, není v tom tlak, i hlavní supervizorka nic nevnucuje, jen předkládá 

nápady, zamyšlení, inspiraci k prostudování třeba knihy, beru to jako určité 

sebeprohlubování, vzdělávání můžeme říci…“ 

 

R5: „Neumím posoudit, jestli to má vzdělávací funkci“ 

 

R4: „Ano a velkou. Je to zdroj inspirace, prevence jak neupadat do stereotypů, prevence 

syndromu vyhoření.“ 

 

R2: „Myslím, že funkce supervize je spíše podpůrná, ale vzdělávací přesah tam samozřejmě je 

také, myslím ale, že supervizor by neměl příliš „edukovat“, pokud to není vysloveno a 

domluveno jako zakázka, skutečně to cítím spíš jako podporu. Naučím se tam vnímat různé 

přístupy v týmu, potřeby a pohnutky kolegů, toleranci a v neposlední řadě nehodnotící přístup 

ze strany supervizora. Mám štěstí na vynikající supervizory, ale vím, že to zdaleka není běžné 

všude.“ 

 

Etika 

 

Etické problémy se vyskytují ve všech pomáhajících profesích a etické kodexy mohou 

pomáhajícímu pracovníkovi nabídnout hodnoty, které se stanou cílem jeho jednání a motivací 

pro jeho další profesní rozvoj. Případné vzdělávání pro oblast etiky by mělo pomáhajícího 

pracovníka spíše inspirovat, doprovázet, umožnit mu dialog nad konkrétními problémy. Proto 

byla položena dílčí výzkumná otázka: Jak řešíte v praxi etické problémy? Z rozhovorů 

vyplynulo, že k řešení etických problémů přistupují respondenti spíše na základě vlastních 

pocitů, zkušeností a intuice. Řídí se svým hodnotovým systémem a etický kodex nesledují. 

Respondenti dále uváděli, že si sami aktivně žádné školení pro řešení etických problémů 

nikdy nezvolili a ani jim nebylo nabízeno. 

 

R1: „Řešíme pracovní věci, zda někoho vyhodit z práce když pije či ne. Etiku jsme řešili 

akorát souhlasy s fotografováním a poskytováním osobních informací, na což máme 

formuláře.“ 
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R3: „Řídím se životní zkušeností. Školení jsem neměl.“ 

 

R5: „No to je teda na dlouhé povídání, já nevím, asi bych to uměla říct na konkrétním 

problému, jak bych ho řešila a na takhle položenou otázku - to je pro mě moc složitý.“ 

 

Řídíte se etickým kodexem?  

 

R1: „Ne, řídím se tím, co mi v dané situaci přijde užitečné. Podle zákona, přání klienta a 

našich možností.“ 

 

R4:  „Středem zájmu je klient, to je pro nás směrodatné.“ 

 

R3:  „Ani nevím, jestli máme etický kodex.“ 

 

R2: „Snažím se pracovat v souladu s etickým kodexem svého pracoviště a své profese, to je 

základ. V konkrétní situaci se vždy objevují různé faktory a asi stručně řečeno, snažím se 

využívat zdravý rozum.“ 

 

R6: „Etický kodex ani neznám. Mám své vnitřní přesvědčení, nastavení, jsem spíše intuitivní 

typ člověka, nebo si nechám poradit…“ 

 

Profesní asociace 

 

Profesní organizace mohou svým členům nabízet výměnu zkušeností, možnosti 

dalšího vzdělávání, účast na výzkumu.  Proto byla položena dílčí výzkumná otázka: Jste v 

profesní asociaci? Z rozhovorů vyplynulo, že v oblasti sociálních služeb působí pracovníci se 

vzděláním různého zaměření, kteří sice pracují se stejnou cílovou skupinou, ale špatně se 

organizují ve stejné profesní organizaci. Respondenti na toto téma nereagovali nebo byli 

rozpačití, protože netušili, zda nějaká jejich profesní organizace existuje. 

 

R2: „Ano, protože považuju za užitečné být ve svém oboru v bližším kontaktu s více lidmi, 

sdílet a vzájemně se inspirovat, šířit informace dál.“ 
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R4 a R3: „Asi žádnou nemáme.“ 

 

Sebezkušenostní výcvik 

 

Smyslem sebezkušenostního výcviku je uvědomění si svých citlivých míst a emočních 

traumat, aby se zmenšila možnost, že daný vnitřní problém, odreaguje pracovník na klientovi. 

Pomáhající by se měl naučit pro svou profesionální dráhu sám sebe reflektovat. Ptala jsem se 

tedy respondentů, jestli mají zkušenost s tímto výcvikem. Z rozhovorů vyplynulo, že je tato 

zkušenost pro ně přitažlivá a naplňuje jejich potřeby vzniklé pomáhající praxí. 

 

 R6: „Malování, práce se sny (Jung), bylo to skvělé, o sebezkušenostních věcech moc 

nemluvím, je to pro mě intimní, jo ještě ta sebepéče, teď od asociace lesních mateřských 

školek…“ 

 

R2: „Ano, několik krátkodobých, nyní jsem v sebezkušenostní dvouleté skupině a plánuji 

pětiletý výcvik. Nejdřív jsem to potřebovala pro práci v oblasti krizové intervence, ale stále 

více vnímám, že i pro moji práci s dětmi a jejich rodinami, kolegy a týmem mě to velice 

obohacuje a myslím, že by to snad mělo být i povinné v našem oboru.“ 

 

R3: „Kdysi jsem o tom uvažoval, dnes už nevím, jestli bych ho ustál. Možná by to odhalilo 

věci, o kterých nechci vědět. Možná by mi to víc vzalo, než přineslo. Už takhle jsem dost 

komplikovanej a pak by se to třeba ještě víc  zkomplikovalo.“ 

 

R4: „Ano. Myslím, že pokud pracujeme s lidmi, je dobré mít mj. ošetřená svá „citlivá místa.“ 

 

Studenti 

 

Tato kategorie se zabývá podílem respondentů na vzdělávání. Pokud tuto zkušenost 

mají, hlavně v rámci praxí studentů, oceňují jí jako rozšíření svých kompetencí a pracovní 

náplně. 

 

R3: „Vzdělávám studenty, jsem k tomu pověřen. Jim chybí ta odborná dovednost a zkušenost i 

sám se sebou. Jaké je to být slepej. To dělám rád, přijde mi, že to má smysl, že těm lidem 
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přiblížím ten svět a někdy i narovnávám jejich přehnanej optimismus. Jejich zralost je 

individuální.“ 

 

R2: „Ano, pracuji se studenty pedagogických oborů, ale i jinými, kteří k nám přicházejí, mám 

to v popisu práce, jako koordinátorka týmu jsem měla na starosti kompletní organizaci praxí. 

A když jdu na nějaký kurz, předávám info kolegům, buď jednotlivcům, nebo celému týmu.“ 

 

R4: „Hodně pracuji se studenty, kteří přicházejí na praxi k nám do střediska. Vedu některým 

studentům bakalářské či diplomové práce.“ 

 

Výzkum 

Na dílčí otázku týkající se účasti na výzkumech či sledování jejich výstupů byla 

reakce respondentů spíše odmítavá a někdy omezena pouze na jasné neverbální zamítavé 

gesto. Tento vztah může vycházet z minimální nebo negativní zkušenosti, ale někteří 

respondenti se nad tím nechtěli ani zamýšlet.  

 

R2: „Na výzkumech zatím ne, nebyla příležitost, kromě různých dotazníků do prací studentů.“ 

 

R4: „V bakalářských či diplomových pracích studentů praxí u nás.“ 

 

R6: „Nikdy jsem o tom nepřemýšlela, neumím vyzkoumat ani sama sebe tak se nepouštím do 

výzkumu Marsu, a tak podobně.“ 

 

Bariéry 

 

Poslední kategorie vznikla z reakce na otázku, zda respondenti vnímají ve vzdělávání 

pomáhajících pracovníků nějaké bariéry. 

Dvě respondentky uvedly finanční limity vzdělávání, které nejsou otázkou neochoty 

organizace jako spíše problémem malé podpory státu v oblasti sociálních služeb.  

 

R2: „Že se pořád vyžaduje ochota a chuť se vzdělávat, ale finanční prostředky, za které mají 

pracovníci na kurzy chodit, jsou mizivé a jejich platy jsou taky otřesné, takže tento přístup 

státu nepovažuji za příliš motivující pro většinu pracovníků v sociálních službách.  
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Osobně jsem ochotna investovat do vzdělání hodně, ale je to také tím, že zatím nemám rodinu. 

Když vidím kolegy, co rodinu mají a jsou rádi, že nějak vyjdou s platem, tak tam tedy opravdu 

moc ochota platit si vzdělávání není a nedivím se tomu. Celkově se domnívám, že nároky na 

pracovníky v sociálních službách nejsou v souladu s tím, jak jsou ohodnoceni, a tento přístup 

považuji za devalvující.“ 

 

R4: „Zázemí a podpora zaměstnavatele je výborná, ale limitující je cena kurzů, seminářů.“ 

 

O nárocích na vzdělávání pomáhajících pracovníků zapochyboval i další z respondentů, který 

se zamyslel nad možná nepřiměřenou snahou o jejich vysokou celoživotní odbornost. 

 

R3: „Myslím, že časem po vystudování vysoké školy se ta chuť vzdělávat snižuje. Přestává být 

výkonnostním cílem. Člověk potřebuje na základě těch získaných informací vytvářet něco 

nového. V pomáhající profesi jsou ty věci víceméně stejný a ty lidi jsou stejní a ty příběhy, co 

jsou s nimi spojený, jsou stejný, tak co se učit nového, zvlášť když má člověk pocit, že svou 

práci vykonává přiměřeně dobře, tak tam najít inspiraci k nějakému sebevzdělávání je 

opravdu těžký. Kdo to ocení. Možná kdybych si přečetl nějakou odbornou literaturu, ale je 

otázka jestli mě to obohatí. Pomáhající profese není moc inovativní. Tam je potřeba se 

postarat o toho člověka, dát mu to nejlepší. Je možné si dělat nějaké vzdělávací plány, ale ten 

proces učení už moc zlepšit nejde. Člověk vydá hodně energie, aby se něco naučil, ale na tu 

vlastní práci to nebude mít až takový vliv. Bude to možná dobrý pro mě, ale ti klienti ten 

rozdíl nepoznají. Vždycky to naráží na ty limity těch lidí, na vnitřní limity těch lidí a přes ty já 

nepřelezu, nebudu je nikam cpát, nebudu je zdvihat nad sebe, natolik mám respekt k jejich 

životu a soukromí a nechci nikoho znásilňovat k něčemu, co mu není vlastní. Ztrácí se ten 

respekt k osobnosti jednotlivého člověka, čím je člověk vzdělanější, tím má větší pocit, že do 

toho vidí, že on dělá to pravé, to nejlepší a někdy to nemusí být pravda, někdy i souhrn toho 

nejlepšího vzdělání se z toho pak vytratí lidskost, začnu tlačit toho klienta, abych ho co nejvíc 

naučil a  ztratím ho jako lidskou bytost, která je jedinečná. Pro klienty je podstatný i 

pracovník, který nemá vzdělání, třeba je vyučený, ale je vnímavý a má zkušenosti dané 

životem.“ 
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K tomuto zamyšlení zmínil respondent ještě bariéru, kterou vytváří stát vzdělávací politikou a 

snahou vytvořit pevný a někdy až nepropustný systém. 

„Prvotním smyslem institucí by mělo být možnost se naučit a ne učení a práci bránit. 

Mělo by se to všechno propojit, ať jsou to projekty, školy. Té prvotní myšlence, že člověk má v 

té práci něco dobře vykonávat, by neměly podmínky bránit.  A neohýbat to tak, aby se ten 

člověk do té škatulky vešel. Nelámat to, nejít proti původním myšlenkám.“  

 

 

Na závěr bych doplnila, že jsme to hlavně my, kdo ovlivníme své vzdělávání a to i vyplývá z 

vyjádření jedné z respondentek. 

R6: „Sama se vzdělávám, vše přichází přirozeně a je to nekonečný příběh…na každém kroku 

– rostu…rostu, já nevěděl, že rostu a vůbec mě to nebolí, a v noci spím a rostu a rostu cestou 

do školy a rostu, když koukám z okna ven a rostu, když ležím opálen na slunci máme pro 

štěstí, rostu jak hříbek po dešti…. no tak to sem se z vlastní iniciativy naučila na prvním 

stupni základní školy a recitovala při přijímačkách na AVU, myslím, že to je příznačné pro 

můj přístup k životu.“ 

 

    7.4 Shrnutí 

Každá fáze profesní dráhy se propojuje s určitým typem vzdělávání a s vlivem 

specifických vzdělávacích činitelů. Uvedená výzkumná sonda zmapovala osobní zkušenosti s 

profesní vzdělávací realitou u vybraného vzorku respondentů -  odborných pracovníků 

v sociálních službách. Tato výzkumná studie rozšiřuje poznatky v dané problematice a přináší 

hlubší pohled na souvislosti bez nároků na zobecnění získaných údajů. 

Výsledky nelze hodnotit jako dobré či špatné, jsou odrazem dění v praxi a mohou být 

podkladem pro další debatu či výzkum. 

Z rozhovorů vyplynulo, že se respondenti na základě zkušeností spoléhají po celou 

dobu profesní kariéry hlavně na pomoc svých kolegů.  

Pozitivně vnímali, pokud jim byl při zaučení a adaptaci na nové pracovní místo 

poskytnut chráněný čas, kdy ještě nevykonávali vlastní práci a nebyli za své dovednosti 

hodnoceni.  
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Výzkumná sonda dále naznačila, že vztah ke vzdělávání je ovlivněn atmosférou a 

kulturou organizace. Vysloveně pozitivní zkušenost se zaučením ovlivní i budoucí vztah 

zaměstnance k organizaci, k vlastní práci, kolegům a následně i ke klientům. 

Pracovníci kladně hodnotili možnost se podílet na výběru vzdělávání. Při možnosti 

volby nevnímají negativně ani povinné vzdělávání. 

V supervizi vidí respondenti hlavně podporu a nápravu problémů. Neočekávají od ní 

učení se novému. Zde je otázkou, zda si respondenti uvědomují nějakou vlastní neznalost a 

jestli se někdy setkali se supervizorem, který je zkušeným odborníkem v jejich profesní 

oblasti a může jim tak dodat chybějící znalosti, informace, zdroje a zkušenosti (Havrdová, 

2008). 

Etické problémy řeší na základě vlastních pocitů, zkušeností a intuice. Řídí se svým 

hodnotovým systémem a etický kodex nesledují. Aktivně žádné školení pro řešení etických 

problémů nevyhledávají a ani jim nebylo nabízeno. Zde měla být položena respondentům 

podotázka, jestli se mohli na tvorbě etického kodexu podílet.  

Vybraní respondenti se zřejmě nenacházejí v místě vlivu profesních asociací. Nechtějí 

být jejich členy, nesledují jejich činnost a nemají zájem se podílet na výzkumné činnosti. 

Respondenti vnímají pozitivně možnost specifických výcviků a sebezkušenostních 

výcviků na základě jejich potřeb. 

I přes nedostatek peněz a nízké ocenění jejich práce se dále vzdělávají a své nabyté 

poznání rádi předávají dále studentům v rámci praxí.  
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8. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo představit teoretické ukotvení vybraného tématu 

„Vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích“ v odborné literatuře a realizovat 

výzkumné šetření, které by umožnilo nahlédnout na dané téma v praxi. 

 Úskalí tématu spočívalo ve spojení natolik odlišných oborů, jako je sociální práce, 

zdravotnická či výchovně vzdělávací činnost. Jsou to obory obsahově odlišné, ale v praxi se 

často prolínající, proto byla teoretická část zaměřena na termíny, které se obecně profesního 

pomáhání a příslušného vzdělávání týkají.  

Stát legislativně dělí pracovníky pomáhajících profesí podle oblasti, v které 

vykonávají svou činnost. V těchto oblastech jsou kvalifikační požadavky upravované 

zákonem a zaměstnání není možné bez splnění těchto podmínek vykonávat. Jsou to popsané, 

reálné, ověřené výsledky učení. Kvalifikační standardy jsou uspořádané do jednotlivých 

úrovní v Národní soustavě kvalifikací.  

V  poslední době se stávají výstupní kategorií v oblasti vzdělávání kompetence, které 

by měly být zároveň požadavkem vstupu do praxe. Pojem kompetence v sobě zahrnuje 

všechny vědomosti, dovednosti, schopnosti, tak i postoje a hodnoty, které daný jedinec má a 

užívá v praxi. Tyto kompetence by měly být dosahovány všemi studenty, ale zatím není 

možné je evaluačně zhodnotit.  

Úkolem vzdělávání pomáhajících pracovníků je získání a rozvinutí odborných a 

osobnostních kompetencí. K jejich rozvoji dochází při dostatečné vnější stimulaci a také za 

předpokladu, že organismus je pro daný úkol dostatečně psychicky a sociálně zralý. Tyto 

předpoklady jsou podstatné pro formování kompetencí v oblasti etiky, aby se pracovník 

v praxi eticky a kvalifikovaně choval, jednal a rozhodoval na základě etických argumentů. A 

to jak v běžných situacích, tak i v případě řešení etických problémů či dilemat.      

V rámci organizace je pracovník ovlivněn nezáměrným vlivem skupiny. V oblasti 

profesních hodnot se tak formuje pojetí slušného a neslušného, jednání s lidmi, správné 

zacházení s předměty, pravidla společenského chování, vnímání dobra a zla, hygienické a 

pracovní návyky. 

Profesní rozvoj v organizacích ve formě neformálního vzdělávání je jen omezeně 

právně regulován a na odbornou kvalitu svých členů by měly dohlížet profesní organizace.      

Výkonem pomáhajícího pracovníka je samotné pomáhání. 
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V současnosti se vzdělávání v organizaci stalo celoživotním procesem a překročilo 

rámec původní profesní kvalifikační přípravy. V pomáhajících organizacích se zaměřuje na 

formování osobnosti pracovníka a osvojení vlastností, které usnadňují jeho interakce v 

mezilidských vztazích a to hlavně pomocí supervize, koučování či mentoringu. Tyto metody 

nejsou omezeny na sdělování a trénování, ale nabízí navíc sdílení, reflexi a sebereflexi a 

mohou se přiblížit co nejblíže samé práci. 

 Při práci s teoretickými podklady jsem si opakovaně kladla otázku, jak vzdělávání 

specifické pro oblast pomáhajících profesí skutečně probíhá v praktických podmínkách. Proto 

jsem stanovila jako hlavní výzkumnou otázku: „Jaká je osobní zkušenost pracovníků 

v pomáhajících profesích se vzděláváním?“ Protože oblast pomáhajících profesí je velmi 

široká, byla kvalitativní výzkumná sonda zaměřena na odborné pracovníky v sociálních 

službách. 

Z výzkumného šetření vyplynula ze strany respondentů hlavně potřeba vlastní volby. 

Zkušenosti se vzděláváním jsou hodnoceny podle možnosti se na jejich výběru podílet. 

Výzkumná sonda naznačila, že respondenti se často učí od svých kolegů, kterým důvěřují. 

Vztah ke vzdělávání je ovlivněn atmosférou a kulturou organizace, v které respondent 

pracuje. 

Vzdělávání zareagovalo na změny v přístupu k pomáhání, ale přenos do praxe je 

dlouhodobým procesem a naráží často na přetíženost pracovníků a neustálenost systému 

v organizacích i mimo ně. Z výzkumné sondy vyplývá, že pokud je rozvíjející se osobnost 

pomáhajícího pracovníka respektována, může být vzdělávání jedním z faktorů, který 

pozitivně ovlivňuje jeho pracovní výkon - pomáhání a jeho vztah ke klientovi. 
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