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Abstrakt 

 

 Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku celoživotního vzdělávání a učení se 

u pracovníků pomáhajících profesí. Nejprve poskytuje pohled na specifika a nároky 

pomáhající profese a na obtížné momenty spojené s jejím výkonem. Dále popisuje 

jednotlivé formy celoživotního vzdělávání a učení se, a to formální vzdělávání, neformální 

vzdělávání a informální učení se a klade si za cíl zjistit, která z těchto forem je hodnocena 

jako přínosná pro zvládání náročných okamžiků při výkonu pomáhající profese. Pomocí 

kvalitativní metody rozhovoru s vybranými respondenty, pracovníky pomáhajících profesí, 

je realizováno empirické šetření o zkušenostech s náročnými okamžiky a jednotlivými 

formami celoživotního vzdělávání a učení se. Následuje analýza získaných zjištění, 

formulace závěru a doporučení z něj vzešlých. 
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Abstract 

 

 This bachelor thesis focuses on the issue of a lifelong learning process and on the 

people who work in helping professions. At first, it provides a view on specific 

requirements of helping profession and on the difficult moments connected with their 

(people´s) performance. Further it describes particular forms of lifelong learning and 

formal and informal education that tries to find out which of these forms is evaluated as 

beneficial to cope with the demanding points during the performance of helping 

profession.  By using a qualitative method of an interview with some chosen respondents, 

workers in helping profession, an empirical inquiry about the people´s experience of the 

difficult moments at work and about each form of lifelong learning and education is 

performed. Subsequently, the thesis analyses the gained findings then draws up a 

conclusion and a recommendation which arose from the analysis of the interview. 
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0 Úvod 
 

Vzdělávání a učení je cesta, která nikdy nekončí. Člověk by se měl vzdělávat a učit 

v každé etapě svého života, aby zůstal co nejdéle aktivní a současně dokázal reagovat na 

změny i těžkosti, které mu život přináší, a to ve všech jeho oblastech, tedy i v 

oblasti pracovní. Pomáhající profese jsou příkladem profesí vyžadujících nejen odborné 

vzdělání nutné pro jejich výkon, ale i další soustavné vzdělávání a učení.   

 

Bakalářská práce se věnuje problematice celoživotního vzdělávání a učení u 

pracovníků pomáhajících profesí a jejím cílem je na základě empirického šetření zjistit, 

která z forem celoživotního vzdělávání a učení je pracovníky hodnocena jako přínosná při 

zvládání náročných okamžiků spojených s výkonem pomáhající profese. 

 

V předkládané práci jsou nejprve vymezeny pomáhající profese, nároky na výkon 

pomáhajícího pracovníka a úskalí spojená s výkonem profese pomáhajícího (nazývaná také 

jako obtížné či náročné momenty, okamžiky). Další kapitoly se zaměřují na význam 

celoživotního vzdělávání a učení v pomáhajících profesích, popisují jeho jednotlivé formy, 

tedy formální vzdělávání, neformální vzdělávání a informální učení se, a připravují tak 

teoretický základ pro následné empirické šetření. Samostatná kapitola je pak věnována 

supervizi jako jedné z možností neformálního vzdělávání v pomáhajících profesích. 

Vzhledem k poměrně široké oblasti pracovníků působících v pomáhajících profesích je 

výzkumné šetření zaměřeno na jednu kategorii pomáhajících profesí, konkrétně na sociální 

pracovníky.  

 

V poslední kapitole věnované kvalitativně zaměřenému šetření zkušeností 

pracovníků s jednotlivými formami vzdělávání a učení a jejich využívání při náročných 

okamžicích v pracovní dráze jsou nejprve stanoveny výzkumné otázky, které představují 

výchozí bod pro vyhodnocení provedeného šetření. Tyto jsou následným šetřením 

zodpovězeny a vyhodnoceny. 

 

Bakalářská práce si klade za cíl identifikovat nároky na další vzdělávání u vybrané 

kategorie pomáhajících profesí – sociálních pracovníků a porovnat zkušenosti 

s jednotlivými formami celoživotního vzdělávání a učení u těchto pracovníků, na základě 
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tohoto zjištění potom určit, která z těchto forem může být přínosnější při zvládání 

obtížných okamžiků spojených s výkonem pomáhající profese.  

 

Vyústěním práce je tak zjištění, která z forem celoživotního vzdělávání a učení je 

pracovníky pomáhajících profesí hodnocena jako přínosnější pro lepší zvládání obtížných 

momentů v profesním životě pracovníků a současně je tak výsledkem hlubší pohled na 

problematiku celoživotního vzdělávání a učení v pomáhajících profesích, na využívání 

jeho jednotlivých forem při řešení obtížných momentů při výkonu profese a návrh 

doporučení plynoucí ze zjištěných skutečností. 

 

Práce vychází ze studia odborné literatury a poznatky z ní vybrané jsou v závěrečné 

kapitole konfrontovány se získanými poznatky z provedeného empirického šetření. Ke 

stavu řešené problematiky se vyjadřuje několik autorů odborných publikací, kteří 

upozorňují na nedostatky některých forem vzdělávání při přípravě pracovníků na 

řešení náročných momentů v průběhu jejich pracovní dráhy. Tato skutečnost se tak stává 

východiskem pro následné empirické šetření. 
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1 Pomáhající profese  
 

„Ničemné je nepodat ruky těm, kdo klesli.“ 

Lucius Annaeus Seneca 

 

1.1  Pomáhání 

 

Význam slova pomoc se zdá být poměrně jednoznačný. Slovník pomáhajících 

profesí pomoc definuje jako: aktivitu zabezpečující zdárný rozvoj v určité oblasti. Snaha 

pomáhat jiným překonávat překážky je ušlechtilá lidská vlastnost, ale i profesionální 

vybavenost pro působení v humanitárních oblastech (Jesenský, 2004, s. 82). 

 

Úlehla však upozorňuje na snadné zaměňování obou významových složek, které do 

běžného užití slova pomoc patří: na jedné straně snahy přispět k tomu, co druhý chce, na 

straně druhé snahy postarat se, aby dělal, co je třeba. Profesionální pomoc je tak typická 

především tím, že se dostává ke slovu tehdy, kdy ostatní způsoby, jimiž lidé řeší své 

problémy, selhávají nebo nejsou dosažitelné ať z osobních, či společenských důvodů 

(Úlehla, 2005, s. 9). Můžeme tak s jistotou konstatovat, že pomáhání tedy znamená 

pomáhat lidem, aby si dokázali pomoci sami.  

 

Pomáhající profese si kladou za cíl spojit oba významy pomoci. Ukázat klientům, 

kterým je pomoc poskytována, co je třeba k tomu, aby se jim pomoci dostalo, a současně 

umožnit jim, aby se pomoci účastnili svým vlastním přispěním. Jinými slovy lze říci, že 

„pomáhat lidem znamená určit a objasnit problém tak, aby se člověk mohl sám 

rozhodnout, co s ním udělá. Pomáhání je tedy jednou z cest, jak pomáhat lidem překonat 

jejich problémy, jak objasňovat jejich osobní cíle a jak jich dosahovat.“ (Buryová, 2010, s. 

38) Pro profese, jež mají pomáhání ve své hlavní náplni, se tak jedná o nesnadné poslání. 

 

1.2 Pomáhající pracovník 

 

Existuje řada povolání, jejichž hlavní či alespoň jednou z klíčových náplní je 

pomáhat lidem: lékaři, zdravotní sestry, pedagogové, sociální pracovníci, pečovatelky, 

psychologové apod. Stejně jako jiná povolání má každá z těchto profesí svoji odbornost, 

tedy sumu vědomostí a dovedností, které je potřeba si pro výkon daného povolání osvojit. 
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Na rozdíl od jiných povolání však hraje v těchto profesích velmi podstatnou roli ještě další 

prvek – lidský vztah mezi pomáhajícím profesionálem a jeho klientem, tedy člověkem, 

kterému je pomoc určena. I jiné než pomáhající profese se odehrávají v neustálém kontaktu 

s lidmi – např. advokát, manažer, úřednice za přepážkou, holič. Zde však stačí, když se 

pracovník chová v souladu s konvencí, tj. slušně. Nečeká se od něj osobní vztah. 

Pomáhající pracovník se však velmi často potkává s lidmi v nouzi, v závislém postavení, 

kteří zpravidla potřebují více než pouhou slušnost: přijetí, spoluúčast, porozumění. Člověk, 

který pomoc přijímá, potřebuje důvěřovat, cítit se bezpečně a přijímaný. Nemusíme tak 

pochybovat o tom, že vztah ke klientovi je v pomáhajících profesích podstatnou složkou 

povolání (Kopřiva, 1997, s. 14, 15).   

 

Můžeme tedy snadno odvodit, že pro úspěšné vykonávání pomáhající profese je 

důležité mít nejen adekvátní vzdělání, ale i jisté osobností předpoklady. „Z praxe je známo, 

že úspěšný vztah jedince a pomáhajícího profesionála předpokládá empatii, vřelost a 

opravdovost ze strany pracovníka. Bez schopnosti vhledu do situace klienta, bez zájmu a 

respektu vůči klientovi a bez jednoznačné komunikace je vztah velice obtížný a mnohdy 

nefunkční.“ (Řezníček, 1994, s. 23) Jak zdůrazňuje Chudý, „obzvlášť v pomáhajících 

profesích, kde těžiště práce spočívá v práci s lidmi, se opodstatněně kladou zvýšené nároky 

nejen na profesní kompetence, ale i na sociální inteligenci, sociální způsobilosti a sociální 

kompetenci pomáhajících pracovníků.“ (Chudý, 2011, s. 11) 

 

1.3  Nároky na pracovní výkon pracovníků v pomáhajících profesích 

 

 Podle Jankovského může být výkon pomáhajících profesí spojen s celou řadou 

obtíží, problémů a zklamání. Služba druhým vyžaduje od těch, kteří ji hodlají poskytovat, 

určité osobnostní dispozice, vzdělání a mnohdy i ochotu přinášet oběti (Jankovský, 2003, s. 

157). 

 

 Jak již bylo zmíněno, kromě nezbytného vědomostního základu, který je nedílnou 

součástí profesní kompetence každého pracovníka, je důraz kladen také na jisté osobnostní 

charakteristiky pomáhajícího. Quisová tyto nároky popisuje na příkladu sociálních 

pracovníků následovně: „Pro pochopení nároků sociální práce a pomáhajících profesí 

obecně je nutné uvědomit si, kdo a co je cílem působení sociálního pracovníka, jaké jsou 

jeho profesní kompetence, a tedy jaké nároky klade tato profese na pracovníky. V 
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souvislosti s náročností pomáhající profese je nutné zabývat se také syndromem 

pomáhajících a syndromem vyhoření. Velmi aktuální je otázka prevence těchto syndromů 

pomocí sebezkušenostních výcviků, dalšího osobnostního a profesního rozvoje pracovníka 

a formou supervize.“ (Quisová, 2009, s. 5) O syndromu vyhoření, jakožto o jedné z 

odvrácených stran pomáhajících profesí, bude pojednáno v následující podkapitole stejně 

jako o supervizi jako formy rozvoje pracovníka, které bude věnována samostatná kapitola. 

 

 Podle Matouška se různí autoři shodují v sumáři vlastností pracovníka, jehož 

podstatu tvoří:  

 empatie - pracovník je schopen vcítit se do klientů a vidět svět jejich očima, i 

když sám zůstává spíše v pozadí a snaží se k aktivitě povzbudit právě 

klienty; 

 úcta - pracovník přijímá klienty jako cenné osoby bez ohledu na to, kým jsou, 

co říkají nebo co dělají; 

 pozitivní vztah - pracovník je otevřený, musí umět prokázat, že má pozitivní 

vztah ke klientům, a to bez jakýchkoli podmínek; 

 upřímnost - by měla být základem pracovníkovy poctivosti, srdečnosti a 

nepřítomnosti jakékoliv přetvářky; 

 konkrétnost a kongruence - pracovník nemá skrývat své pocity, jeho verbální 

a neverbální chování si nesmí vzájemně odporovat a pro klienta musí být 

zcela čitelné (Matoušek, 2003, s. 53—54). 

 

Jiní autoři poukazují na další kompetence pracovníka, např. pracovník má v sobě 

slučovat některé povahové rysy tradičně připisované různým pohlavím: z ženské povahy 

emotivní zaměření, pochopené pro druhé, citlivost a takt; z mužské povahy převážně 

racionální orientaci, rozhodnost a objektivitu.  

 

Dále je pracovníkům doporučováno mít tyto vlastnosti: dostatečnou (tj. 

nadprůměrnou) inteligenci, životní energii, přirozený optimismus, otevřenost, flexibilitu, 

přiměřenou životní zralost, vnitřní poctivost, respekt pro lidská práva, snahu pomáhat 

druhým, dobře znát sama sebe, bezvýhradně přijímat svou osobnost s jejími přednostmi i 

chybami, ochotu odpouštět mylná rozhodnutí sobě i klientům skrze vědomí vlastní slabosti 

atd.  
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Většina odborníků se však shoduje v názoru, že v současnosti je potřeba, aby 

existovali pracovníci s širokým psychosociálním zaměřením, kteří vládnou rozsáhlými 

dovednostmi a metodami, a proto jsou schopni pomáhat širokému okruhu lidí v mnoha 

různých směrech (Quisová, 2009, s. 6).  

 

S uvedenými vlastnostmi souhlasí i Géringová, podle jejího průzkumu je jako 

pravidelné odpovědi na otázku „Jak si představujete ideálního pracovníka pomáhající 

profese?“ uváděno následujících šest vlastností, a to: ochotný, vlídný, klidný a vyrovnaný, 

empatický, „zapálený“ pro věc, měl by mít rád svou práci. Na posledním místě hodnocení 

se objevuje také otázka odpovídajících znalostí a dovedností (Géringová, 2011, s. 36). 

Také Kopřiva z vlastního průzkumu doplňuje např. náklonnost, trpělivost, vcítění a 

odbornost (Kopřiva, 1997, s. 15). 

 

Právě otázka odborného vzdělání u pomáhajících profesí je poměrně diskutabilní. 

Každá pomáhající profese vyžaduje ke svému výkonu adekvátní vzdělání, které mu při 

jeho odborné přípravě poskytne příslušná vzdělávací instituce, škola. Toto vzdělání je 

následně také vyžadováno zaměstnavatelem. Géringová však upozorňuje na fakt, že „v 

institucích, které se zabývají vzděláváním budoucích pracovníků, 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 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) 

 

1.4 Etické nároky na pracovníky pomáhajících profesí 

 

Jako specifický požadavek na pracovníky v pomáhajících profesích lze bezpochyby 

uvést i dodržování etických zásad. „Všechna pomáhající povolání totiž nelze s úspěchem 

vykonávat, aniž by přitom nebyly respektovány určité etické zásady.“ (Jankovský, 2003, s. 

157) 

 

Zajímavou úvahu v této problematice předkládá Sýkorová, která zmiňuje jako 

důležitou vlastnost pomáhajícího profesionála jeho hodnotovou orientaci. „Osobní 

hodnotová orientace pracovníka tedy vždy vstupuje do výkonu jeho profese a do kontaktu 
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s lidmi. Je žádoucí, aby v pomáhajících profesích pracovali lidé se stabilním hodnotovým 

žebříčkem, lidé, kteří vědí, co je pro ně samotné důležité a kteří si zároveň uvědomují, že 

jejich žebříček hodnot nemusí být totožný s žebříčky hodnot ostatních lidí.“ (Sýkorová, 

2008, s. 63) Nejen neshoda, ale také rozpor v hodnotových orientacích je často momentem, 

který musí pomáhající profesionál zvládnout vyřešit s ohledem na etická pravidla jeho 

profese. V takových situacích je nezbytné mít profesní hodnotové měřítko, které mu 

pomůže zachovat se tak, aby se nedostal do sporu vlastními hodnotami a zároveň aby 

nenarušil hodnotovou orientaci těch, kterým je jeho pomoc směřována, a aby nezpochybnil 

váhu jejich hodnot. Takovými vodítky jsou etická pravidla výkonu daných profesí, která 

jsou v některých případech zapsána a sdílena v podobě etických kodexů (Sýkorová, 2008, 

s. 64). 

 

  Nyní, po vymezení základních předpokladů a nároků kladených na pracovníka 

pomáhající profese, lze snadněji vyvodit i třetí, neméně důležitý předpoklad, a to nutnost 

kontinuálního rozvoje jak profesních kompetencí, získaných především patřičným 

vzděláním, tak osobnostních rysů a vlastností, které je třeba neustále rozvíjet a udržovat, 

neboť těmto zpravidla nebývá při vzdělávací přípravě kladen dostatečný důraz. A 

v neposlední řadě, jak jsem již zmiňovala s odvoláním na Géringovou, důležité je také 

vzdělávání v oblasti prevence a možnosti řešení zátěžových situací, které s sebou výkon 

pomáhající profese nese. Možnostem dalšího vzdělávání v pomáhající profesi bude 

věnována druhá kapitola této práce.  

 

1.5 Úskalí spojená s výkonem pomáhající profese 

 

„Být činným v pomáhající profesi není jednoduché povolání, je to spíše poslání 

s obrovským nárokem na opravdovost.“ (Kalábová, 2011, s. 100) 

 

Bylo by nanejvýš mylné domnívat se, že výkon pomáhající profese se obejde bez 

jakékoliv obtíže či nesnáze. V tuto chvíli, kdy byly zmíněny hlavní a podstatné prvky 

osobnostních vlastností nutných pro profesionální výkon pomáhajícího pracovníka, lze 

snadněji pochopit úskalí, která s sebou pomáhání přináší.  

 

Jednou z výrazných potíží, se kterými se pomáhající pracovník musí při výkonu 

profese vyrovnávat, je skutečnost, že nelze pomoci vždy a každému. Kopřiva tuto 
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skutečnost vysvětluje tak, že „je třeba přijmout jako fakt a skutečnost, že nikdo nemůže 

účinně pracovat s kýmkoliv a že každý pomáhající potkává potřebné, kteří v něm budí 

záporný vztah nebo dokonce záporné emoce a postoje. Někdy lze situaci vyřešit předáním 

případu kolegovi, který díky své osobnosti, své životní historii apod. je schopen toho 

potřebného akceptovat. Jindy to možné není a nezbývá, než se s celou situací vypořádat ta 

dobře, jak to jen jde.“ (Kopřiva, 1997, s. 28) 

 

Zapojení emocí a vlastní angažovanosti v případě profese pomáhajícího vedou 

k rizikům, jimž pomáhající profese čelí výrazněji častěji než profese jiné. Kromě stresu, 

který je úskalím pramenícím z většího množství vynakládané energie a emocí, které nejsou 

dostatečně zpracovávány, je to především syndrom vyhoření, který nejvíce ohrožuje 

pracovníka pomáhající profese. Nutno také podotknout, že dlouhodobý stres je ve většině 

případů právě hlavním důvodem vzniku závažnějších potíží, jako např. právě syndromu 

vyhoření. Kebza a Šolcová navíc udávají alarmující výsledek výzkumu působení 

pracovního stresu na zaměstnance, který ukazuje, že více než 70 % absencí v práci 

z důvodu pracovní neschopnosti je zapříčiněno nemocemi, které mají souvislost se stresem 

(Kebza, Šolcová, 2003, s. 5). 

 

1.5.1 Stres 

 

Téměř každé zaměstnání má i své zátěžové momenty, při kterých lze pociťovat 

určité napětí, úzkost, vyčerpání. Mnohdy však mohou překročit jakousi pomyslnou hranici, 

do které se lze s těmito nepříjemnými projevy ještě vyrovnat bez větších následků. Pokud 

však tuto hranici překročí, může být jejich zvládnutí mnohem náročnější, v určitých 

případech také může vyžadovat lékařskou pomoc. V takovém okamžiku lze hovořit o 

stresu, v profesní oblasti potom o pracovním stresu. 

 

Švingalová např. definuje stres jako „soubor reakcí organismu na podněty 

(stresory), které narušují normální funkci organismu. Jedinec je vystaven takovým 

nárokům (zátěži), o nichž se domnívá, že k jejich zvládnutí nemá dostatečnou adaptační 

kapacitu. Podstatná je tedy subjektivita emočního a kognitivního zpracování situace a to, 

zda člověk subjektivně prožívá a interpretuje situace či podněty jako zátěžové (stresové).“ 

(Švingalová, 2006, s. 9) 
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Křivohlavý pak vysvětluje, že stres je definován poměrem mezi mírou (intenzitou, 

tlakem) stresogenní situace a „silou“ (schopnostmi, možnostmi) danou situaci zvládnout. 

„O stresové situaci hovoříme jen v tom případě, že míra intenzity stresogenní situace je 

vyšší než schopnost či možnost daného člověka tuto situaci zvládnout. Obecně jde to tzv. 

nadlimitní – nadhraniční zátěž.“ (Křivohlavý, 2001, s. 170—171) Autor však současně 

také dodává, že nadlimitní zátěží nemusí být jen jediný, byť velice „silný“ stresor. Může jí 

být i nadlimitní množství běžných, každodenních starostí, které člověku obrazně řečeno 

„přerostou přes hlavu“. Zároveň také popisuje hypotézu, která říká, že je možné, že se tyto 

běžné každodenní starosti podílejí na větším množství stresů než tzv. velké individuální 

stresory (Křivohlavý, 2001, s. 171). 

 

V tomto okamžiku lze uvedenou teorii uplatit právě na skupinu pomáhajících 

profesí, neboť právě v těchto profesích jsou běžné, každodenní starosti zjevné, a jak již 

bylo řečeno, pomáhající profese obecně čelí většímu množství náročných momentů 

v průběhu jejich pracovní dráhy.  

 

Co se týče otázky zvládání stresu, existuje mnoho odborných publikací, které se 

touto problematikou zabývají, mým záměrem je však pouze poukázat na skutečnost, že 

stres je právě jedním z obtížných okamžiků, se kterými se pomáhající pracovníci při 

výkonu své profese setkávají.  

 

Obecně lze opět citovat např. Švingalovou, která doporučuje: „Cílem všech strategií 

zvládání stresu je zachování nebo znovuobnovení psychické a fyzické rovnováhy jedince. 

V boji proti stresu je důležité odstraňovat především jeho příčiny. Symptomy (příznaky) 

stresu jsou důsledkem stresu.“ (Švingalová, 2006, s. 26) 

 

Současně však také upozorňuje na již zmiňovaný fakt, a to na nedostatečnou 

přípravu pracovníků pomáhajících profesí v oblasti sociálně psychologické, „dovednostní“, 

která by v dané problematice byla značnou pomocí, jak se stresem bojovat (Švingalová, 

2006, s. 65).  Doplňuje ji i Křivohlavý, který uvádí několik věcí, které mohou být pomocí 

v boji se stresem, a to především dobrý zdravotní stav, dostatek síly a také pozitivní postoj 

daného člověka k možnostem úspěšného zvládnutí stresové situace. Zároveň i tento autor 

souhlasí s nezbytností mít dobré znalosti a dovednosti ke zvládání těžkostí i dovednosti 

sociálního chování (Křivohlavý, 2001, s. 172). 
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1.5.2 Syndrom vyhoření (burnout syndrom)  

 

Syndrom vyhoření je pojem, jehož definice je poměrně rozmanitá podle výkladu 

různých autorů. Kebza a Šolcová konstatují, že většina pojetí se shoduje alespoň 

v následujících bodech: 

 

1. Jde především o psychický stav, prožitek vyčerpání. 

2. Vyskytuje se zvláště u profesí, obsahujících jako podstatnou složku pracovní 

náplně „práci s lidmi“. 

3. Je tvořen řadou symptomů, zejména v oblasti psychické, avšak také v oblasti 

fyzické a oblasti sociální. 

4. Hlavní složkou syndromu je zřejmě emoční exhausce, „opotřebení, vyčerpání a 

celková únava. 

5. Všechny hlavní složky tohoto syndromu rezultují z chronického stresu (Kebza, 

Šolcová, 1998, s. 7). 

 

Syndrom vyhoření je tak v podstatě soubor typických příznaků vznikajících u 

pracovníků v důsledku dlouhodobého nezvládnutého pracovního stresu. „Vyčerpání, 

pasivita a zklamání ve smyslu burnout syndromu se dostavuje jako reakce na převážně 

pracovní stres. Jako burnout (vyhoření či vyhasnutí) bývá popisován stav emocionálního 

vyčerpání vzniklý v důsledku nadměrných psychických a emocionálních nároků.“ (Kebza, 

Šolcová, 2003, s. 7) 

 

Jako hlavní projevy syndromu vyhoření uvádí Kopřiva deprese, lhostejnost, 

cynismus, stažení se z kontaktu, ztráta sebedůvěry, ale i časté nemoci a tělesné potíže. Do 

syndromu vyhoření je tak vždy vpletena otázka po smyslu vlastní práce (Kopřiva, 1997, s. 

101). 

 

Syndrom vyhoření narušuje u pracovníka především jeho psychickou pohodu, ale 

postupně negativně ovlivňuje i fyzické zdraví a sociální vztahy. Kebza a Šolcová uvádějí 

následující symptomy syndromu vyhoření: 

 

Symptomy na psychické úrovni: 

- depresivní ladění, pocity smutku, frustrace, bezvýchodnosti a beznaděje; 
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- sebelítost, pocit postradatelnosti až bezcennosti; 

- projevy negativismu, cynismu, hostility; 

- pokles až naprostá ztráta zájmu o téma související s prací. 

 

Symptomy na fyzické úrovni: 

- celková únava organismu, apatie, ochablost; 

- rychlá unavitelnost, bolesti hlavy, bolesti svalů; 

- bolesti u srdce, zažívací obtíže, dýchací obtíže; 

- zvýšené riziko vzniku závislosti všeho druhu. 

 

Symptomy na úrovni sociálních vztahů: 

- redukce kontaktů s klienty a kolegy; 

- zjevná nechuť k vykonávané profesi a všemu, co s ní souvisí; 

- nízká empatie; 

- narůstání konfliktů (Kebza, Šolcová, 2003, s. 9, 10). 

 

Jak lze z popsaného vyvodit, jedná se o poměrně závažné riziko, které s sebou 

výkon pomáhající profese přináší. Je tak nanejvýš žádoucí seznámit pracovníky s možností 

tohoto rizika a zajistit především prevenci, pomocí níž by se počínající příznaky syndromu 

vyhoření daly rozpoznat a včas řešit.  

 

Prevence syndromu vyhoření 

 

 „Při prevenci vyhoření je důležitý vlastní postoj člověka k práci – samozřejmě v ní 

má být pociťován smysl, ale neměla by být jediným cílem, smyslem a zájmem v jeho 

životě a sociální opora, jejímiž hlavními zdroji jsou: rodina, kolegové v práci, přátelé, 

zájmy a koníčky a celkově trávení volného času.“ (Quisová, 2009, s. 61) Kopřiva např. 

také doporučuje průběžně si uvědomovat tělo, vyhýbat se mechanickému provádění 

činností, provádět s plným soustředěním pomalé pohyby a správně dýchat. Jóga a relaxace 

jsou dalšími postupy, jak získat energii v kontaktu s tělem (Kopřiva, 1997, s. 104). Je tedy 

důležité uvědomit si, že stejně jako symptomy syndromu vyhoření, které se projevují nejen 

na psychické, ale i fyzické a sociální úrovni, tak i prevence by měla být zaměřena na 

všechny tři roviny. V neposlední řadě je tak nezbytná určitá úroveň vzdělání a vědomostí 
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týkajících se úskalí, kterým pracovníci při výkonu pomáhající profese musí čelit, vědět, 

kde lze případné informace vyhledat a jakou pomoc zvolit. 

 

 Podle Morrissetta lze říci, že stres u pomáhajících je častějším jevem a pramení z 

více situací než syndrom vyhoření. Někteří však i ze stresových situací dokážou vytěžit a 

vnímat je pozitivně pro svůj další rozvoj pokud cítí, že je jejich práce smysluplná 

(Morrissette, 2004, s. 22). 

   

 Nejen stres a vyhoření jsou úskalími pro pracovníky, kteří si zvolili pomáhání jako 

svoji profesi, svoje poslání. Touto problematikou se zabývá celá řada autorů a je popsána 

v mnoha publikacích. Například Schmidbauer se tomuto tématu věnuje poměrně podrobně 

ve své knize „Psychická úskalí pomáhajících profesí“ (2000). Především jsou to však 

osobní zkušenosti pracovníků, kteří jako náročné situace ve své profesi vnímají kromě 

stresu např. i potíže s vymezením hranic vůči klientům či určitý pocit bezmoci, se kterým 

se setkávají především se specifickými cílovými skupinami klientů. Cílem této podkapitoly 

tak bylo především nastínit problematiku obtížných momentů v kontextu pomáhajících 

profesí obecně a především poukázat na určitá rizika spojená s nedostatečným zaměřením 

vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí na tuto problematiku. Vzhledem ke 

skutečnosti, že na tento nedostatek upozorňují i někteří autoři, bude také součástí mého 

empirického zkoumání výzkumné části bakalářské práce. 

 

1.6 Pracovní dráha u pomáhajících profesí 

   

V souvislosti s vymezením pomáhajících profesí taktéž považuji za vhodné upřesnit 

pojem „pracovní dráha“, který je v této práci používán. Tento pojem zachycuje pracovní 

náplň i zkušenosti pracovníků, kteří se věnují pomáhajícím profesím, v jejich současném 

pracovním prostředí. Kocianová např. uvádí, že celková pracovní dráha člověka 

reprezentuje celé pracovní období jeho života (Kocianová, 2010, s. 175). Vzhledem 

k vybranému vzorku zkoumaných pracovníků, jak bude popsáno v dalších kapitolách, se 

tak jedná o poměrně srovnatelnou délku pracovní dráhy, ve které se pracovníci věnují 

pomáhající profesi. 

 

 

 



20 
 

2 Vzdělávání a učení se pracovníků v pomáhajících profesích  

 

„Učení je jako proti proudu plavání: 

ustaneš na chvíli a vrátíš se o míli.“ 

čínské přísloví 

 

2.1 Profese a profesní kompetence 

 

V předchozí kapitole bylo pojednáno o pomáhajících profesích z hlediska nároků 

na jejich výkon. Pro lepší uchopení problematiky vzdělávání pracovníků v pomáhajících 

profesích však nejprve definuji samotný pojem profese, díky němuž by měl být následně 

význam vzdělávání v této oblasti zřejmější. 

 

„V každé společnosti jsou určité kategorie zaměstnání, které většina lidí považuje 

za důležitější a prestižnější než ostatní především proto, že jsou spojeny s vysokou úrovní 

vzdělání a vyšším finančním ohodnocením a určují tak sociální status člověka.“ (Vašutová, 

1998, s. 28) Sýkorová definuje profesi jako povolání (doslova být povolán k něčemu), 

odbornost, nebo odbornou přípravou podložené povolání (je to termín, který se liší od 

pojmu kvalifikace či zaměstnání). Být v nějaké oblasti profesionálem znamená jisté 

vyhranění se vůči zbytku společnosti a vůči objektu své práce a zároveň větší odpovědnost 

vůči morálce společnosti a morálnímu kodexu dané profese (Sýkorová, 2008, s. 68). 

 

Autorka současně popisuje základní atributy – vlastnosti profese následovně: 

 

 systematická teoretická základna – tedy soubor poznatků a dovedností předávaných 

člověku v rámci vzdělávacího systému; 

 autorita profese vzhledem ke klientům; 

 autorita uznávaná společností – být pomáhajícím profesionálem musí znamenat 

také to, že máme své místo na slunci mezi ostatními profesionály, že si nás 

společnost váží a že si váží naší práce; 

 kultura profese – jde o síť formálních a neformálních skupin, jejichž propojení 

vytváří specifickou strukturu vztahů spolu s normami, hodnotami a symboly, 
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jinými slovy, díky kultuře profese lze snadno zařadit profesionála ke konkrétné 

profesi (Sýkorová, 2008, s. 68). 

 

Profese a vzdělávání jsou tedy velmi úzce spjaty. Být profesionálem znamená mít 

nejen adekvátní vzdělání pro svoji profesi, ale také vzdělávat se v průběhu celého 

profesního života. Jak konstatuje Palán, „problematika učení už se dávno netýká jen dětí 

školou povinných. Pokud chce člověk zůstat na úrovni rolí, které jsou mu životem určeny, 

pokud chce zůstat na úrovni v oblasti pracovní i společenské, musí se vzdělávat průběžně.“ 

(Palán, 2002, s. 166) 

 

 Profese pomáhajícího pracovníka tak vyžaduje neustále se učit novým pohledům, 

novým názorům, novým přístupům. Ne však pouze proto, aby vše podle nich dělal, ale aby 

neustrnul a měl stále otevřenou možnost volby (Úlehla, 2004, s. 117). 

 

Profesní kompetence 

 

V souvislosti s výkonem profese je také často zmiňován pojem profesní 

kompetence. Kompetence lze podle andragogického slovníku definovat jako „jedinečný 

zdroj (kapacitu) jedince: představují ucelený soubor znalostí, dovedností, schopností, 

postojů, pracovních návyků a dalších motivů v chování člověka. Vzájemně se propojují a 

doplňují. Tyto soubory jsou činnostně zaměřeny a jsou bezprostředně využitelné v životě.“ 

(Průcha, Veteška, 2012, s. 278) Vyhnánková dále vysvětluje pojem kompetence v kontextu 

vzdělávacích disciplín, neboť takto umožňuje zachytit přechod mezi světem vzdělávání a 

světem práce (Vyhnánková, 2007, s. 112). Autorka tak člení kompetence na základě 

znalostí následovně: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1Členění kompetencí (Vyhnánková, 2007, s. 112) 

Faktická znalost  Vědomosti 
(naučené poznatky)  (znalosti) 
 
Teoretická znalost 
(získaná zkoumáním  
 určité problematiky)                 Kompetence 
       (znalosti + psychické 
Procedurální znalost  Dovednosti  vlastnosti) 
(znalost postupu práce) 
 
Zkušenostní znalosti  Zkušenosti 
(získané zkušeností) 
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Konkrétně u pomáhajících profesí, kterým je tato práce věnována, lze profesní 

kompetence rozdělit na následující: 

 

 kvalifikační (odborné) předpoklady – jimi rozumíme odborné předpoklady, které 

jsou získávány v rámci počátečního vzdělávání a případně doplňovány během 

dalšího vzdělávání; 

 osobnostní předpoklady – tedy takové, týkající se osobnosti pomáhajícího, které by 

měly zahrnovat např. schopnost nést odpovědnost, kritické myšlení, schopnost 

týmové spolupráce, tvořivost a dále vysokou úroveň socializace spojenou 

s porozuměním, empatií a tolerancí (Vašutová, 1998, s. 38) 

 

Jankovský následně doplňuje, že „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) 

 

Z předchozí kapitoly věnované pomáhajícím profesím a vymezením nároků na 

pomáhajícího pracovníka je tak zřejmé, že profesní kompetence v pomáhajících profesích 

mají své pevné místo a jejich získávání, upevňování a rozšiřování je v podstatě 

celoživotním procesem a současně nezbytnou součástí výkonu dané profese. „Kompetence 

se nezíská profesní přípravou, protože se vyvíjí a mění. Je výsledkem vrstvení zkušeností, 

znalostí a know-how při dosahování požadovaného výkonu (kompetence).“ (Palán, 2002, 

s. 169) Autor současně dodává, že věkem se kompetence modifikují a oproti počáteční 

přípravě nabývají na významnosti, což znázorňuje v následujícím schématu: 

 

 

Rozhodující pro 

získání a udržení 

zaměstnání: 

 

   Věk 

 

Schéma 2Modifikace kompetencí s věkem (Palán, 2002, s. 169) 

 

 

Počáteční vzdělání a profesní 

  příprava      Význam 

              zkušeností, neformálních 

            a neuvědomovaných kompetencí 



23 
 

Uvedené schéma naznačuje, že pro výkon profese si pracovníci už nevystačí pouze 

se znalostmi a dovednostmi získanými počátečním vzděláním, ale je nutné je neustále 

rozvíjet a doplňovat, mít zájem o další profesní vzdělávání a prohlubování kompetencí. 

Hrozí totiž riziko tzv. kvalifikační eroze, kterou Palán popisuje jako situaci, kdy se doba 

k získávání odborného vzdělání stále prodlužuje, zatímco jeho účinnost se rychlostí změn 

zkracuje. Jedná se o stav, kdy kompetence pracovníka sice byly, ale kvalifikační erozí 

přestávají být na úrovni požadavků dané pracovní oblasti. Kvalifikovanost přestává mít 

požadované parametry vzhledem ke kvalifikaci práce (Palán, 2002, s. 171—172). Aby tak 

pracovník mohl být ve své profesi stále kompetentní, je zcela nezbytné zůstat ve 

vzdělávacím a učebním procesu neustále aktivním.   

 

Současně je vzhledem k zamření této práce nezbytné doplnit, že především neustálé 

rozšiřování a prohlubování profesních kompetencí u pomáhajících profesionálů může být 

jedním z účinných nástrojů, kterým lze čelit obtížným okamžikům/úskalím plynoucím 

z dané profesionální pracovní dráhy. Jakým způsobem se s těmito úskalími profesionálové 

vyrovnávají, bude předmětem zkoumání v empirické části práce.  

 

2.2 Celoživotní vzdělávání a učení se 

 

 V tomto okamžiku lze hovořit o celoživotním vzdělávání a učení, které by 

pomáhající profese mělo doprovázet. „Stále více se zdůrazňuje význam učení člověka 

v širším slova smyslu. Učení se stává součástí rozvoje jedince, součástí jeho pracovního a 

společenského zapojení.“ (Mužík, 2004, s. 16). A to nejen z důvodu zvyšování 

kompetencí, díky doplňování a rozšiřování dosavadních znalostí a dovedností, ale také a 

zejména proto, aby pomáhající profesionál dokázal ve své profesi čelit i náročným 

okamžikům spojeným s výkonem profese, aby se dokázal v těchto momentech orientovat, 

věděl, jak se s nimi bezpečně vypořádat nebo jim předcházet.  

 

Jak ovšem také současně dodává Palán, „...vzdělávání může být koníčkem, realizací 

osobnosti, ale i utrpením, které podstupuji proto, abych dosáhl některého z životních cílů. 

Pokud se stane utrpením, stala se kde chyba. Vzdělávání již svým posláním musí 

obohacovat, naplňovat, zušlechťovat. Jde o to, aby celý tento proces byl efektivní.“ (Palán, 

2002, s. 166)  
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Problematika celoživotního vzdělávání je předmětem zájmu nejen odborníků 

působících na poli vzdělávání, ale mj. také zájmu politického. V České republice je 

výrazným dokumentem vzdělávací politiky Strategie celoživotního učení, která zmiňuje 

všechny možnosti učení (jak v rámci tradičních vzdělávacích institucí, tak i mimo ně) a 

„tyto jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody 

mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a 

kompetence různými cestami a kdykoli během života.“ (MŠMT, 2007, s. 8) 

 

Dovolím si tak citovat ústřední myšlenku tohoto dokumentu, která v podstatě 

potvrzuje význam celoživotního učení pojednávaný v této podkapitole: „Každému člověku 

by měly být poskytovány možnosti vzdělávat se v různých stádiích svého života a 

v souladu se svými možnostmi, potřebami a zájmy. Celoživotní učení chápe veškeré učení 

jako nepřerušeno kontinuitu „od kolébky do zralého věku“. Vysoce kvalitní základní a 

všeobecné vzdělávání pro všechny, od nejútlejšího dětství, je jeho základnou. Mělo by 

zajistit, že se člověk naučí “učit se“ a že bude mít k učení pozitivní postoj.“ (MŠMT, 2007, 

s. 8) 

 

Strategie celoživotního učení současně rozlišuje tři základní formy vzdělávání a 

učení, z nichž budu v dalších částech práce vycházet, jedná se o: 

 

 formální vzdělávání  

 neformální vzdělávání  

 informální učení (MŠMT, 2007, s. 9). 

 

Tato terminologie je starší a mezinárodní, vyskytuje se jak v politickém slovníku, 

tak ve slovníku odborném. Uvedené rozlišení jednotlivých forem vzdělávání a učení lze 

nalézt také v A Memorandum on Lifelong Learning, ze kterého Strategie celoživotního 

učení přímo čerpá, a ve kterém je např. informální učení připodobňováno k procesu učení 

v raném dětství, což dotváří obraz učení v průběhu celého života (European Commision, 

2000, s. 8).  

 

„Další vzdělávání po celý život je nutností a odměnou jistě bude pocit, že je člověk 

na svém místě, že tím, jak odpovídá na přicházející výzvy, jak jim dokáže čelit a 
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překonávat je, si přirozeně vyžaduje respekt svého okolí a také respekt sám k sobě.“ 

(Kalábová, 2011, s. 100) 

 

Pracovníci pomáhajících profesí tak již v podstatě s volbou své profese vstupují do 

procesu celoživotního vzdělávání a učení, jak i vyplyne z dalšího textu. V následujících 

podkapitolách budou přiblíženy jednotlivé formy vzdělávání a učení v kontextu aktuálního 

stavu této problematiky. Celoživotní vzdělávání pomáhajících pracovníků je velice důležité 

a přímo nezbytné v několika rovinách. První z nich je požadavek na profesionalitu 

pracovníka a jím poskytovaných služeb, dále je to rovina vlastního vnímání 

kompetentnosti ve složitých a náročných situacích, a tím i prevence vyhoření. A 

v neposlední řadě je zde zahrnut také vývoj oboru, metod a technik, a tím i nárůst 

kvalifikačních požadavků (Mužík, 2012, s. 195). 

 

2.2.1 Formální vzdělávání 

 

  Palán ve svém Andragogickém slovníku definuje formální vzdělávání jako: 

„Vzdělávání, které se realizuje ve vzdělávacích institucích, jejichž funkce, cíl, obsah, 

prostředky a způsoby hodnocení jsou definovány a legislativně vymezeny. Takovouto 

typickou vzdělávací institucí je škola. Formální vzdělávání zahrnuje na sebe navazující 

vzdělávací stupně a typy, které jsou určeny buď celé populaci (např. základní povinné 

vzdělání), nebo určitým skupinám (např. středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání). 

Absolvování tohoto vzdělávání je zpravidla potvrzováno certifikátem. Jeho výsledkem je 

určitý stupeň vzdělání.“ (Palán, 2002, nestránkováno) 

 

 S legislativním vymezením v České republice je spojen zejména Školský zákon č. 

562/2004 Sb., který upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné, vysokoškolské a 

jiné vzdělávání a definuje cíle, hodnocení, průběh a ukončení jednotlivých stupňů vzdělání. 

V souvislosti se vzděláváním zaměřeným na výkon povolání se tak jedná o vzdělávání 

především středoškolské, vyšší odborné a vysokoškolské, které připravuje pracovníky na 

výkon zvoleného povolání či profese. Lze také hovořit o tzv. počátečním odborném 

vzdělávání a dalším vzdělávání. 

 

 Počáteční odborné vzdělávání – vede k získání první uznávané odborné kvalifikace 

na středoškolské úrovni. Jeho úkolem je především poskytnout kvalifikaci umožňující 
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vstoupit na trh práce. Počáteční odborné vzdělávání a skrze něj dosažená kvalifikace se tak 

stávají základem pro celoživotní učení v oblasti práce. 

 

 Další vzdělávání – zahrnuje všechny formy vzdělávání, ať již s funkcemi 

seberozvojovými, sociálně adaptačními nebo kvalifikačními či rekvalifikačními 

(Kofroňová, Stretti, Vojtěch, 1998, s. 4, 10). Stěžejní součástí dalšího vzdělávání je pak 

další profesní vzdělávání. 

 

 U pomáhajících profesí lze v podstatě hovořit o vzdělávání povinném, neboť ve 

většině případů je výkon pomáhající profese podmíněn právě absolvováním určitého 

stupně formálního vzdělání a získáním příslušného certifikátu.  Pro příklad lze jmenovat 

např. profesi lékaře, učitele či sociálního pracovníka, kterým zákon přímo ukládá 

povinnost absolvovat příslušný studijní program a následně se v oboru dále vzdělávat. Pro 

úplnost se tak jedná konkrétně o Zákon č. 95/2004 Sb. o zdravotnických povoláních lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta, dále o Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 

a Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  

 

 Jak již naznačili Kofroňová, Stretti a Vojtěch v definici počátečního odborného a 

dalšího vzdělávání, v počátečním odborném vzdělávání je kladen důraz zejména na 

osvojení nezbytných vědomostí a dovedností umožňujících vstoupit na trh práce a 

vykonávat danou profesi vyžadující odborné zaměření. Chybí v něm však změření na 

seberozvoj či na možnosti adaptace a řešení náročných situací spojených s výkonem každé 

profese, které se tak snaží naplňovat právě další vzdělávání, stejně jako možnost doplnění 

či rozšíření kvalifikace.  

 

 Na podstatnou bariéru v účasti na dalším vzdělávání však upozorňuje např. Sycha: 

„Ochota učit se a vzdělávat i v dospělém věku závisí na mnoha faktorech, mezi něž patří i 

vnitřní motivace k dalšímu učení a vzdělávání, která mimo jiné dále souvisí i se vztahem, 

který si učící během svého života k procesům učení a vzdělávání vytvořil.“ (Sycha, 2008, 

s. 26)  

 

 Autor tak uvažuje jistou propojenost s rodinným prostředím a první podobou 

formálního vzdělávání, tedy povinnou základní školní docházkou. Uvažuje, že pokud 

jedinec ve svém rodinném prostředí a během své školní docházky získal ke vzdělávání 
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negativní přístup, tento si udržuje i v dospělosti, a pokud tedy nebyl v průběhu počátečního 

vzdělávání příliš úspěšný, nebude mít větší zájem vrátit se do vzdělávacích institucí či 

jiným způsobem na vzdělávání a učení participovat. A naopak ti, kteří byli vedeni ke 

vzdělávání a učení již od útlého dětství svými rodiči a kteří procházeli selekcí 

vzdělávacího systému bez větších potíží, budou chápat i další vzdělávání a učení pozitivně, 

budou ho spíše sami vyhledávat a ochotni do něj i sami investovat (Sycha, 2008, s. 27). 

 

 Lze tedy předpokládat, že i volba profese, která s sebou nese nutnost absolvovat 

počáteční formální a dále soustavné další vzdělávání, je volbou jedince připraveného se 

v nějaké míře rozvíjet ve své profesi. Zda je formální vzdělávání v profesi pomáhajících 

dostatečnou přípravou na zvládání náročných okamžiků spojených s výkonem pomáhající 

profese bude zkoumat empirická část práce.  

 

2.2.2 Neformální vzdělávání 

 

 Definici neformálního vzdělávání jsem čerpala ze Strategie celoživotního učení 

pro ČR (2007): „Neformální vzdělávání je zaměřeno na získání vlastností, dovedností a 

kompetencí, které mohou člověku zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění. 

Neformální vzdělávání je poskytováno v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých 

vzdělávacích institucích, nestátních neziskových organizacích, ve školských zařízeních a 

dalších organizacích. Patří sem např. volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé, 

kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, rekvalifikační kurzy, ale také krátkodobá školení a 

přednášky. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je účast odborného 

lektora, učitele či proškoleného vedoucího. Nevede k získání stupně vzdělání.“ (MŠMT, 

2007, s. 8) 

 

 Pospíšil dále doplňuje, že neformální vzdělávání nemá svá centrální pracoviště, 

legislativu ani normovanou didaktiku a je zcela dobrovolné. Jeho význam pak spatřuje 

zejména v možnostech volby podle potřeb a zájmů účastníků, přičemž nejsou vyloučeny 

ani obsahy formálního typu, ba naopak, přesto, že neformální vzdělávání je zcela 

samostatnou vzdělávací oblastí, může kooperovat s formální základnou právě tak, jako jí 

může být sama nápomocná přípravnými formami (Pospíšil, 2001, s. 12). 
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 Neformální vzdělávání představuje široký výčet jednotlivých tematických oblastí, 

např. profesní vzdělávání, vzdělávání v informačních technologiích, zájmové vzdělávání, 

občanské, rodinné, environmentální vzdělávání či vzdělávání seniorů (Rabušicová, 

Rabušic, 2008, s. 61). Vzhledem k zaměření této práce a následnému empirickému šetření, 

které bude z teoretické části vycházet, bude následující podkapitola věnována pouze jedné 

z těchto oblastí, a to vzdělávání profesnímu, neboť toto se přímo vážně ke zkoumané 

problematice vzdělávání a učení se pracovníků v pomáhajících profesích. 

 

2.2.3 Informální učení se 

 

V řadě případů nemusí docházet k zapojení člověka do formalizovaného vyučování. 

Lidé se učí v práci, ve vzájemné komunikaci, prostřednictvím médií, sebevzděláváním 

apod. Hovoříme tak o zvýšeném významu procesu informování, které jsou prioritně 

zaměřeny na šíření informací, nikoliv však na jejich osvojování, procvičování a užívání ve 

výuce (Mužík, 2004, s. 16).  

 

„Informální učení je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si 

dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném 

čase. Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící se nemá možnost ověřit si nabyté znalosti 

(např. televizní jazykové kurzy). Na rozdíl   od formálního a neformálního vzdělávání je 

neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované.“ (MŠMT, 

2007, s. 8) Informální učení nemusí být vždy záměrné, mnohdy může být neuvědomované 

a učící si tak nemusí být zcela vědom, že se např. každodenními zkušenostmi učí a 

obohacuje. 

 

V souvislosti se vzděláváním nemusí být informální učení vždy známým pojmem. 

Přesto je, jak poznamenávají Rabušicová a Rabušic, jedním z nejstarších způsobů 

získávání znalostí a dovedností. „V době před rozvojem formálních vzdělávacích systémů 

a s nimi spojených vzdělávacích institucí se znalosti a dovednosti dědily z otce na syna, 

z matky na dceru. V rámci jednoho místa měli lidé představu o tom, co kdo umí a v čem 

vyniká. Řemeslníci se učili zkušeností při práci u svého mistra, stejně jako hospodyně od 

svých matek. Formální doklady o získaném vzdělání či nabytých dovednostech prakticky 

neexistovaly.“ (Rabušicová, Rabušic, 2008, s. 77) 
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Učení se od druhých, od kolegů, odborníků a pracovníků v dané profesi je tak 

jednou z častých příkladů  informálního učení. Mahoney však doporučuje nezapomínat na 

skutečnost, že co může být vhodné pro jednoho, nemusí být vždy užitečné pro další. Je 

proto důležité nejprve v podobných situacích zjistit, zda se tato forma učení jeví jako 

efektivní (Mahoney, 2001, s. 25). 

  

V návaznosti na Mahoneyho tak lze konstatovat, že aby byl proces učení efektivní, 

je důležité, aby učící se rozuměl vzdělávacímu procesu, uměl rozpoznat vhodnou 

příležitost k získání nových informací, znalostí a dovedností a uměl s nimi patřičně naložit. 

Mužík potom dodává, že proces učení dospělého musí být organizován tak, aby dospělý 

účastník výuky věděl, jak se učit, a jak může přispět ke zlepšení toho procesu. Rozvoj 

schopností znamená učit se, rozhodovat a jednat lépe (Mužík, 2004, s. 16).  

 

„Z pojetí učení, jakožto na jedné straně procesu individuálního zlepšování a 

zdokonalování a na straně druhé jako procesu „uchopení“ reality (vytváření a 

znovuvytvoření této reality) vyplývá dvojitá učební strategie: 

 

  Learning by doing – učení se činností 

  Doing by learning – jednání skrze učení.“ (Mužík, 2004, s. 16) 

 

Je důležité od sebe uměle neoddělovat jednotlivé formy vzdělávání, neboť tyto 

neexistují izolovaně, nýbrž se vzájemně prolínají a doplňují. Beneš např. uvádí, že podle 

odhadů expertů informální učení v životních situacích pokrývá 75% veškerého lidského 

učení a probíhá vně formálních vzdělávacích organizací jako součást jiných činností. Jedná 

se o reflexivní zpracování zkušeností získaných v práci, v rodině, ve styku s jinými lidmi, o 

vyhodnocení vlastního jednání a situací nebo o vlastní „vzdělávací projekty“. I toto učení 

tak může přejít v určité organizační formy (Beneš, 2003, s. 96). 

  

Rabušicová a Rabušic současně upozorňují, že informální učení je 

nejproblematičtější část konceptu celoživotního učení, a to zejména z toho důvodu, že 

míru, obsah a kvalitu informálního učení není snadné, někdy dokonce nemožné, empiricky 

ověřit. Tento názor vyplývá ze samotné definice informálního učení, která naznačuje, jak 

již bylo uvedeno, že informálně se učíme snad všemi svými aktivitami, stále, ve své 

každodennosti, uvědoměle či neuvědoměle (Rabušicová, Rabušic, 2008, s. 77). 
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Na poli pomáhajících profesí tak lze odvodit, že informální učení probíhá 

především v každodenních pracovních situacích, získáváním nových zkušeností, dělením 

se o své zkušenosti mezi kolegy. 

 

Sebevzdělávání 

 

Důležitou součástí informálního učení je i sebevzdělávání (nebo také sebeřízené 

učení, self-directed learning). Porubská a Határ konstatují, že sebevzdělávání je 

vyjádřením přirozené lidské potřeby člověka poznávat svět kolem sebe i sebe samého. Jde 

o druh vzdělávání, v procesu kterého si jednotlivec samostatně osvojuje určité poznatky, 

informace, fakta, definice, názory apod., které se následně mění na vědomosti, dovednosti 

a návyky (Porubská, Határ, 2009, s. 81). 

 

Sebevzdělávání není tématem novým. Např. Livečka ve své publikaci z počátku 80. 

let minulého století zdůrazňuje význam zejména kvalifikačního sebevzdělávání 

v souvislosti s rozvojem zaměstnanců. Poukazuje současně na sebevzdělávání v historické 

retrospektivě. Konstatuje, že až do minulého století, kdy většina civilizovaných národů 

přijala soustavu školství a v ní realizované vzdělávání jako rozhodující a základní formu 

vzdělávání, bylo sebevzdělávání pro člověka základní cestou, jíž se připravoval řešit 

rozpory s okolním světem. Po zavedení povinné školní docházky pak mnozí vychovatelé 

zapomněli na potřeby dospělých pokračovat v dalším učení a ponechávali dospělého 

člověka „škole života“ a „metodě pokusu a omylu“ jako hlavním cestám jeho dalšího 

kvalifikačního rozvoje (Livečka, 1984, s. 13—14). 

 

Lze tak předpokládat, že sebevzdělávání představuje významnou součást 

celoživotního vzdělávání, zejména pak ve spojení s výkonem určitého povolání či profese, 

kde předpokládá jistou sebereflexi a uvědomování si potřeby vzdělávání a dalšího 

rozvíjení.  

 

Domnívám se, že právě informální učení spojené se sebevzděláváním je důležitou, 

avšak mnohdy neprávem opomíjenou součástí celoživotního učení, a zejména 

v pomáhajících profesích je pak jedním z hlavních zdrojů získávání takových zkušeností a 

dovedností, které umožňují lépe zvládat nároky kladené na výkon těchto profesí. „Učení je 

spíše spojené s reálnými situacemi a problémy, vede tedy ke zvládání problémů a ke 
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kompetencím.“ (Beneš, 2003, s. 96) Toto konstatování se pokusím ověřit v empirické části 

bakalářské práce. 

 

Profesní vzdělávání 

 

 Profesní vzdělávání, jak již z názvu vyplývá, je zaměřeno na problematiku 

vzdělávání a učení v souvislosti s výkonem zaměstnání či profese, a má tak přímou 

souvislost s organizací/pracovištěm, které se stává nástrojem vzdělávání. V tomto případě 

se často nejedná o vzdělávání dobrovolné, nýbrž plynoucí z určité vzdělávací potřeby. 

Mužík v této souvislosti upřesňuje, že zvláště v profesním vzdělávání lze v podnikové 

sféře pod vzdělávací potřebou rozumět určitý deficit informací, vědomostí, dovedností, 

profesních návyků, schopností, způsobu jednání a chování, kterými pracovník disponuje, a 

které si vyžaduje jeho profese, jeho pracovní pozice, role a odborné kompetence (Mužík, 

2004, s. 18). 

 

 Existuje několik různých dělení metod profesního vzdělávání, pro potřeby této 

práce jsem zvolila tradiční z dělení na tyto metody: 

 

 metody „on the job“ – které jsou používané ke vzdělávání na pracovišti při 

výkonu práce, patří sem např. výcvik, koučování či mentoring; 

 metody „of the job“ – které jsou používané ke vzdělávání mimo pracoviště, a 

to buď v organizaci, nebo mimo ni, např. přednášky, semináře či workshop 

(Kocianová, 2010, s. 170—171). 

 

 Na poli pomáhajících profesí jsou školení a mentoring jedny z nejčastějších metod 

neformálního vzdělávání. Mentoring, jako součást zaškolení nového pracovníka, mu 

umožňuje seznámit se s novým prostředím a mít jako oporu mentora, který ho může 

nasměrovat či poučit v jeho začátcích. Školení pak představuje možnost rozvíjet již získané 

vzdělání či získat nové dovednosti v rámci rozvoje své profese. 

 

 Mezi metody vzdělávání na pracovišti lze zařadit také supervizi, ta bude však, 

vzhledem ke své specifičnosti, popsána v samostatné kapitole této práce.  
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3 Supervize jako příležitost k učení se  

 

„Učit znamená ukazovat, že je to možné. 

Naučit se znamená umožnit to sobě.“ 

Paulo Coelho 

 

Zařazení supervize jako samostatné kapitoly, byť by mohla být součástí 

neformálního vzdělávání v rámci profesního vzdělávání na pracovišti, je z důvodu její 

specifické role, kterou má v rámci výkonu pomáhající profese, a která si tak, podle mého 

názoru, zasluhuje zvláštní pozornost v celé práci. 

 

3.1 Vymezení supervize 

 

Nejprve je třeba definovat samotný pojem supervize, který byl odvozen od 

anglického výrazu supervision, a ten z latinských slov super – nad a videre – hledět, vidět, 

zírat. V angličtině se vztahoval původně na každou situaci, v níž pověřená či zkušenější 

osoba dohlíží/dozírá nad jinou osobou či osoby při provádění nějakého úkolu nebo průběhu 

činnosti (Havrdová, 2008, s. 17). V tomto svém původním a běžném významu se však, jak 

uvádí Kopřiva, u nás objevuje jen velmi zřídka. Daleko častěji je termín supervize užíván 

ve značně posunutém smyslu v psychoterapii, odkud proniká do dalších pomáhajících 

profesí (Kopřiva, 1997, s. 136). Považuji tak za vhodné upřesnit, že následující text se 

bude, vzhledem k tématu práce, věnovat supervizi v pomáhajících profesích. 

 

Nyní je třeba také vymezit supervizi oproti konzultaci, s níž bývá často 

zaměňována. Maroon, Matoušek a Pazlarová uvádějí, že konzultace je jedním ze způsobů, 

jak rozšířit vhled do problému, případně dovednosti při jeho řešení. Je to rovněž postup 

založený na interakci dvou odborníků, kdy konzultant je specialista na určitou 

problematiku a dělí se o své znalosti a dovednosti, když je o to tazatelem žádán. Celkový 

pracovní výkon tazatele však již není v oblasti zájmu konzultanta. Supervize má jiné cíle. 

Rozumíme jí opakovanou součinnost supervidujícího a supervidovaného ve vymezených 

časových úsecích, kteří spolu diskutují o práci supervidovaného (pracovníka) o jeho pozici 

vůči cílové skupině a hodnotí jeho získávání znalostí a dovedností (Maroon, Matoušek, 

Pazlarová, 2007, s. 8). 
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Formy supervize 

 

Existuje řada různých dělení supervize, pro potřeby této kapitoly jsem však zvolila 

jednoduché rozdělení od Havrdové. Domnívám se totiž, že je na místě tyto formy zmínit, 

avšak věnovat se jim podrobně, vzhledem k zaměření celé práce především na 

problematiku vzdělávání a učení, není podle mého názoru zcela nezbytné. 

 

Tabulka 2 Formy supervize (převzato z Havrdová, 2008, s. 47) 

 

Horák, z pozice supervizora, popisuje dva základní účely supervize v pomáhajících 

profesích, kterými jsou: 

 

 profesní růst – ten můžeme dále rozdělit na část vědomostí a část dovedností, 

supervize by měla vytvářet další prostor k rozvoji osobního potenciálu 

pomáhajícího pracovníka, a to jak v rovině takzvaně teoretické (vědomosti), tak 

praktické (dovednosti); 

 profesní podpora pracovníka v jeho práci – která současně zahrnuje podporu 

osobní (Horák, 2009, s. 534—535). 

 

Je tedy důležité nevnímat supervizi pouze jako způsob rozvíjení dovedností 

pracovníka, ale také a především jako příležitost k osobnímu růstu, k hledání nových cest, 

nových přístupů a mnohdy i nového nahlížení na sebe sama. 

 

FAKTORY A DRUHY SUPERVIZE 

Kdo supervizi provádí                                          externí nebo interní 

- faktor autority                     

S kým je supervize prováděna                               případová, poradenská nebo programová 

- faktory role, kompetencí a vztahů           

Jak je supervize prováděna                                  administrativní, výuková a podpůrná 

- faktor přístupu 

Kdy je supervize prováděna                                 pravidelná, příležitostná, krizová 

- časový faktor 
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3.2 Dialog jako významný prvek supervize 

 

Je zřejmé, že supervize by neměla být pouze monologem odborníka či pracovníka, 

ale dialogem obou zúčastněných stran. Slovo dialog pochází z řeckých slov dia, což 

znamená skrze, a logos, tedy řád, význam, slovo i plnost poznání. Mnozí filozofové 

v dialogu spatřovali především způsob, jak otevírat vztah mezi Já a Ty, podporu práce ze 

strany zkušenějšího vůči méně zkušenému, která se rozvíjí v dialogu a lze jej tak 

považovat za předobraz supervize (Havrdová, 2008, s. 18). Takovýto vztah však 

předpokládá především upřímnost, důvěru a partnerskou atmosféru, neboť pouze 

v otevřeném dialogu lze získat více než jen předání informací jeden druhému. 

 

 Lze při něm rozkrýt i mnohem hlubší, mnohdy nevědomé skutečnosti, které mohou 

do dialogu vnést jiný, rozsáhlejší rozměr. „Supervize má schopnost vracet před oči obtížně 

viditelné či dokonce neviditelné. Důvody této zhoršené viditelnosti jsou velmi různé. 

Někdy zakryté tím, co stojí před, někdy banalitou, někdy jsou, z vážných osobních důvodů, 

nevědomé. Pokud supervize ztratí tuto odkrývací schopnost či na ni prostě rezignuje, pak 

je otázka, jestli neztratila jednu ze svých základních funkcí.“ (Šikl, 2012, s. 212) Lze tak 

uvažovat, že v supervizním dialogu hraje významnou roli především zpětná vazba, ale i 

určitý stupeň sebereflexe, které si tak v této kapitole zasluhují svoji pozornost. 

 

3.3 Zpětná vazba jako nástroj učení 

 

Poskytnutí zpětné vazby znamená umožnit druhému podívat se na danou 

problematiku z jiného úhlu, v podstatě z určitého nadhledu. To je dáno především 

subjektivním vnímáním a prožíváním každého z nás, které však právě svojí odlišností 

otevírá druhému možnost nového pohledu a vnímání skutečnosti.  

 

 Pokud je zpětná vazba poskytnuta odborníkem, supervizorem, jejím cílem je přímo 

rozkrýt takové oblasti řešeného problému, kterých si supervidovaný nemusí být díky 

svému subjektivnímu pohledu vědom, a mohou mu tak bránit jej efektivně řešit. Novým 

náhledem na problém dochází v podstatě k učení, k rozšíření dosavadního vnímání dané 

skutečnosti, ale také k novému vnímání vlastních emocí či postojů.  
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 „Učení se konáním se zpětnou vazbou se rozvinulo do mnoha podob, které vedou 

ke zvládání technik v každé pomáhající profesi. Jde o vědomé zvládnutí technické stránky 

metody tak, aby její provedení mohlo probíhat jako podvědomý návyk a pracovník mohl 

uvolnit svoji energii pro jiné roviny – ke způsobu vlastního vystupování, vyladění na 

klienty či k potřebnému rytmu a dynamice práce.“ (Havrdová, 2008, s. 23) Je tak zřejmé, 

že zejména v pomáhajících profesích, které jsou náročné zejména na emoční výdej, je 

zpětná vazba nezbytnou součástí i jakési duševní hygieny. Mnohdy je právě poskytnutí 

supervize preventivním opatřením proti již zmiňovanému syndromu vyhoření, což uvádí i 

Kalábová. „Pravidelná supervize je jedním z nejlepších opatření proti syndromu vyhoření. 

Slouží jako nástroj pravidelného očištění od zbytků myšlenek a emocí, které v hlavě 

uvíznou. Jde o systematickou pomoc při řešení profesionálních problému a neohrožující 

atmosféře, která dovolí pochopit osobní, zejména emoční podíl člověka na jeho profesním 

problému.“ (Kalábová, 2011, s. 100) 

 

3.4 Sebereflexe v supervizi 

 

Aby byla zpětná vazba a celý proces supervize efektivní, je dozajista nezbytný i 

určitý stupeň sebereflexe. Psychologický slovník vysvětluje sebereflexi jako sebepojetí, 

jako představu o sobě, to, jak jedinec vidí a vnímá sám sebe, jak si uvědomuje vlastní 

schopnosti a možnosti, má tedy hodnotící a popisnou dimenzi (Hartl, Hartlová, 2000, s. 

524).  Sebereflexe, sebepoznání by mělo být v profesionálním kontextu samozřejmostí pro 

každého pomáhajícího profesionála, obzvláště začátcích jeho profesního působení. 

Střetnutí se sebou samým lze chápat jako prostor pro sebereflexi, vyhodnocení svého 

pracovního dne, vztahů, postupů nebo konkrétních kroků použitých při práci (Vaska, 2012, 

s. 147).  

 

Jak ovšem poznamenává Praško, „někteří lidé mají se sebereflexí problémy. Neradi 

o sobě přemýšlejí, hůře zaznamenávají, na co myslí, a mají potíže zachytit, co se v nich 

děje emocionálně.“ (Praško, 2011, s. 147) To může představovat jistou překážku bránící 

pracovníkovi získat potřebný nadhled k uvědomění si vlastních nedostatků nebo naopak 

předností umožňujících další rozvoj pracovníka. Je tak důležité pracovat společně se 

supervizorem na odbourání těchto překážek. „V procesu supervize k učení se sebereflexi 

dochází během dialogu supervizora a supervidovaného, kdy se společnými silami snaží 

porozumět emoční reakci supervidovaného … Výsledkem sebereflexe může být jak nové 
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porozumění situaci, tak nová reakce, která může být použita v klinické praxi.“ (Praško, 

2011, s. 147—148) 

 

Problematiku sebereflexe v supervizi si dovolím uzavřít citováním Havrdové, které 

konstatuje, že „supervize, která vytváří organizovanou příležitost k reflexi aktuálních 

pracovních témat, je jednou z nejefektivnějších metod profesionálního růstu pracovníků.“ 

(Havrdová, 2008, s. 21) 

 

 3.5 Vzdělávací funkce supervize 

 

Existují dvě základní zaměření supervize v rámci studia pomáhajících profesí, tzv. 

supervize vzdělávací, školící či kvalifikační a supervize profesionální nebo také průběžná, 

realizovaná s pomáhajícími pracovníky v průběhu jejich pracovní dráhy. 

 

V rámci studia pomáhajících profesí studenti získávají především odbornou znalost 

dané profese, která jim poskytuje nezbytný vědomostní základ. Součástí studia, zejména 

v posledních ročnících, je i praxe, která má studenty připravit pro práci „v terénu“, naučit 

je získané vědomosti aplikovat v konkrétních situacích, na konkrétních případech. 

Supervize pak hraje v podstatě podpůrnou roli. „Supervizor studentovi pomáhá 

zpevňováním a propojováním již získaných znalostí s aktuální situací nebo doplněním 

chybějících znalostí.“ (Maroon, Matoušek, Pazlarová, 2007, s. 16)  

 

Důležitým předpokladem pro správné fungování supervize je, že ten, kdo řídí učení, 

je sám supervizant. Supervizor mu pouze nabízí metody učení, které vyrůstají ze znalosti 

jeho profesionální praxe a ze zásad efektivního vzdělávání dospělých. Na rozdíl od jiných 

forem vzdělávání vychází učení v supervizi zásadně z vlastní praxe studenta a z jeho 

zkušeností a potřeb, opírá se však o stanovené cíle a plán učení, vypracovaný spolu se 

supervizorem s přihlédnutím k požadované úrovni dobré praxe. Tato úroveň je dána např. 

odbornými kompetencemi, kterých má student dosáhnout, a musí být doložena 

konkrétními důkazy (Havrdová, 2008, s. 27). 

 

Zajímavou a důležitou myšlenku přináší Úlehla. „Obecně lze říci, že každý, kdo je 

či chce být pracovníkem po celou dobu své profesní dráhy, potřebuje tři prameny, z nichž 

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

se to od něj naučit. 

 Kolegu či 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, hned a 

na pracovišti. 

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

až si sám nebudu vědět rady se svou prací, až se mi nebude dařit, až se zaseknu, až 

budu mít pocit, že mi vše utíká pod rukama, až mě má práce přestane bavit atp.“ 

(Úlehla, 2004, s. 116—117) 

 

Tuto autorovu myšlenku tak lze v podstatě přiřadit k jednotlivým formám 

vzdělávání, o kterých bylo pojednáno v předchozí kapitole, tedy k formálnímu (Úlehlův 

příklad učitele), neformálnímu (příklad supervizora) a informálnímu (příklad kolegy). 

Znovu tak nabývá na významu zmiňovaný názor o propojenosti všech forem vzdělávání a 

efektivnosti jejich vzájemného využívání. Současně je zjevné, že supervize by měla být 

pevnou součástí vzdělávání a učení v průběhu celé pracovní dráhy pomáhajících 

pracovníků, a to nejen z důvodu stálého rozšiřování profesních kompetencí, ale také pro 

porozumění sobě samému, a v neposlední řadě pro zvládnutí nároků plynoucích z výkonu 

pomáhající profese. 
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4 Šetření reflexe zkušeností s učením a obtížnými 

situacemi pracovní dráhy u sociálních pracovníků 

 

O tom, že pomáhající profese s sebou kromě nároků na pracovní výkon nesou i jistá 

úskalí při jejich výkonu, upozorňuje řada autorů zaměřujících se na tyto profese. Velmi 

výstižně tuto problematiku popisuje Sýkorová, kterou si tímto dovolím citovat jako vhodný 

úvod do následujícího výzkumného šetření: „Výkon profese sociálního pracovníka i 

dalších pomáhajících profesí přináší mnoho obtížných situací, které nemají vždy 

jednoznačná řešení. Jde o velmi zajímavý sociálně vědní problém, který podnítil badatele 

k hlubšímu zájmu.“ Sýkorová, 2008, s. 79) 

 

Na otázky zaměřené na vzdělávání pracovníků působících na poli pomáhajících 

profesí se zaměřuje poměrně mnoho publikací zabývajících se profesním vzděláváním. 

Většina pomáhajících profesí se bez adekvátního vzdělání ani neobejde, jejich výkon je tak 

podmíněn absolvováním nižších či vyšších stupňů formálního vzdělávání, které jim 

poskytnou dostatečnou kvalifikaci a vědomosti. Některé profese navíc přímo zakládají 

nutnost v tomto započatém vzdělávání dále pokračovat, rozvíjet a doplňovat již získané 

vědomosti.  

 

Poměrně méně probádaným terénem se však stávají ty formy vzdělávání, které by 

pracovníkům pomáhajících profesí umožnily orientovat se v popisovaných obtížných 

momentech, které s sebou jejich výkon přináší. V tomto okamžiku mohu citovat již 

zmíněnou autorku Géringovou, která na tento problém upozorňuje: „V institucích, které se 

zabývají vzděláváním budoucích pracovníků, 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 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) Současně bych také ráda citovala taktéž zmíněného 

Beneše, který konstatuje, že „učení je spíše spojené s reálnými situacemi a problémy a 

vede tedy ke zvládání problémů a ke kompetencím.“ (Beneš, 2003, s. 96) V reakci na tato 

zjištění jsem se rozhodla zaměřit empirické šetření této práce na jednotlivé formy 
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vzdělávání a učení a jejich možného využití při vyrovnávání se náročnými situacemi 

plynoucími z výkonu pomáhající profese. 

 

Vzhledem k rozsáhlé oblasti pomáhajících profesí, které disponují i různou úrovní 

vzdělání a jeho zaměřením, jsem se rozhodla pro konkrétní skupinu pomáhajících 

pracovníků, a to na pracovníky působící v oblasti sociální práce, konkrétně tedy na sociální 

pracovníky. Záměrně jsem zvolila tuto skupinu pracovníků, neboť oblast vzdělávání v 

sociální práci je upravena zákonem, který stanovuje povinnost absolvovat jak povinné 

počáteční (formální) vzdělávání, tak další vzdělávání v průběhu pracovní dráhy. Z tohoto 

důvodu se tak domnívám, že bude možné lépe porovnat zkušenosti s jednotlivými formami 

vzdělávání. 

 

4.1 Oblast sociální práce 

 

„Sociální práce je společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, jejímž 

cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů (např. 

chudoby, zanedbávání výchovy dětí, diskriminace určitých skupin, delikvence mládeže, 

nezaměstnanosti). Sociální práce se opírá jednak o rámec společenské solidarity, jednak o 

ideál naplňování individuálního lidského potenciálu. Sociální pracovníci pomáhají 

jednotlivcům, rodinám, skupinám i komunitám dosáhnout způsobilosti k sociálnímu 

uplatnění nebo ji získat zpět. Kromě toho pomáhají vytvářet pro jejich uplatnění příznivé 

společenské podmínky. U klientů, kteří se již společensky uplatnit nemohou, podporuje 

sociální práce co nejdůstojnější způsob života.“ (Matoušek, 2003, s. 11)  

 

V souvislosti s kompetencemi sociálního pracovníka je vhodné uvést alespoň 

některé, jež by mohly současně charakterizovat nároky na výkon profese sociálního 

pracovníka, podle Zastrowa jsou to např.: 

 

 Být schopen profesionálně využívat vlastní osobnostní předpoklady. 

 Uplatňovat své znalosti při práci s cílovými skupinami na všech úrovních. 

 Uplatňovat své znalosti při práci se specifickými problémy. 

 Dokázat komunikovat s různými typy klientů, kolegů a s veřejností. 
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 Umět poskytovat supervizi a konzultace v oblasti vlastní specializace (Zastrow, 

2003, s. 15). 

 

Lze tak vyvodit, že pro výkon sociální profese bude mít značný význam i vzdělání, 

dovednosti a zkušenosti pracovníka. Od 1. 1. 2007 nabyl na účinnosti Zákon č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách, který současně upravuje oblast počátečního a dalšího vzdělávání 

sociálních pracovníků, stejně jako vymezuje profesi sociálního pracovníka jako takovou. 

 

 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.“ (Zákon, 2006, nestránkováno)  

 

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.“ (Zákon, 2006, 

nestránkováno)   

 

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníkovi další vzdělávání v 

rozsahu a to konkrétně v ustanovení § 110 odst. 4, který uvádí, že „odbornou způsobilostí 

k výkonu povolání sociálního pracovníka je: 

 

a) „vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu 

akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených 

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

sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, 

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském nebo 

doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, 

sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální 

pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu, 

c) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených 

v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu 
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povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného 

vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, které není uvedena v písmenu b).“ 

(Zákon, 2006, nestránkováno) 

 

Další profesní vzdělávání je pak legislativně ukotveno v § 111 Další vzdělávání 

sociálního pracovníka: 

 

(1) „Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníkovi další vzdělávání 

v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a 

doplňuje kvalifikaci.“ (Zákon, 2006, nestránkováno) 

(2) „Formy dalšího vzdělávání jsou 

a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými 

školami navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání 

sociálního pracovníka, 

b) účast na kurzech s akreditovaným programem, 

c) odborné stáže, 

d) účast na školících akcích, 

e) účast na konferencích.“(Zákon, 2006, nestránkováno) 

 

Otázkou vzdělávání sociálních pracovníků a ostatních pracovníků v sociálních 

službách se přímo zabývá i jeden ze Standardů kvality, které jsou součástí přílohy výše 

zmíněného zákona o sociálních službách. Cílem těchto standardů je především, pro 

uživatele sociálních služeb, zajištění odborného poskytování těchto služeb a pro 

poskytovatele zajištění dalšího profesního růstu a co nejpříznivějších podmínek pro 

poskytování sociálních služeb. 

 

Standard č. 10 se přímo věnuje profesnímu rozvoji zaměstnanců v souvislosti se 

zvyšováním kvality poskytovaných služeb. Naplňování těchto kritérií není povinné ani 

závazné, nejsou tady hodnocena, avšak jejich dodržování je zásadní pro správné fungování 

organizace. 
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Standard č. 10. Profesní rozvoj zaměstnanců 

 

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.“ 

(MPSV, 2009, nestránkováno)  
 

 

4.2 Výzkumná otázka 

 

V předchozích kapitolách byly popsány charakteristické rysy pomáhajících profesí 

a také jednotlivé formy vzdělávání, které nyní budou představovat pomyslný opěrný bod 

pro tvorbu výzkumné otázky. Jedná se o následující formy vzdělávání, resp. učení se: 

 

formální vzdělávání; 

neformální vzdělávání; 

informální učení se. 

 

Prvním předpokladem pro vytvoření výzkumné otázky pro mne bylo, že každý 

z pracovníků pomáhající profese se s těmito formami vzdělávání a učení při výkonu své 

profesní dráhy setkal. Druhým předpokladem, plynoucím z předchozího vymezení 

pomáhajících profesí, jsou jistá úskalí, kterým pracovníci při výkonu pomáhající profese 

musí čelit. 
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Výzkumná otázka tedy je:  

 

„Jaká je zkušenost pracovníků pomáhajících profesí s využitím jednotlivých forem 

vzdělávání při řešení obtížných momentů spojených s výkonem pomáhající profese?“ 

 

Dílčí výzkumné otázky 

 

„Poměrně běžným uspořádáním je volba jedné základní a velmi obecné otázky, 

která je dále rozložena na několik otázek specifických, jež jsou přesněji zaostřeny. 

Předpokladem je logická korespondence a hierarchický mechanismus takového uspořádání 

(odpovědi na jednotlivé specifické otázky skládají dohromady odpověď na otázku 

základní).“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 70) 

 

Na základě hlavní výzkumné otázky jsem tak zvolila následující dílčí otázky: 

 

„Je formální vzdělávání pracovníky pomáhajících profesí chápáno jako dostatečná opora 

pro zvládání úskalí spojených s výkonem této profese?“ 

 

„Jsou zkušenosti s neformálním a informálním učením pracovníky uváděny jako 

přínosnější pro zvládnutí nároků pomáhajících profesí?“ 

 

„Je supervize vnímána jako jedna z možností učit se zvládat náročné okamžiky v pracovní 

dráze pomáhající profese?“ 

 

Pomocí hlavní výzkumné otázky a dílčích výzkumných otázek následně byly 

vytvořeny konkrétní otázky pro rozhovor, s jejichž pomocí jsem se snažila zjistit, která 

z uvedených forem vzdělávání je pracovníky označována za přínosnější z hlediska 

vyrovnání se s úskalími při výkonu pomáhající profese.  
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4.3 Cíl šetření a volba výzkumné metody 

  

Cíl šetření 

 

Cílem šetření je porovnat zkušenosti pracovníků pomáhajících profesí s uvedenými 

formami vzdělávání a na jejich základě porovnat, která forma vzdělávání může výrazně 

ovlivnit úspěšnější zvládání obtížných okamžiků spojených s výkonem pomáhající profese. 

 

Volba výzkumné metody 

 

Pro realizaci výzkumného šetření jsem zvolila kvalitativní metodu. Podle Hendla 

kvalitativní metoda zahrnuje popis a interpretaci sociálních nebo individuálních lidských 

problémů a jeho podstatou je vytvoření komplexního, holistického obrazu o zkoumaném 

problému (Hendl, 1997, s. 12). Pomocí kvalitativních metod tak lze uchopit a zkoumat 

problematiky, u kterých by to pomocí kvantitativního výzkumu nebylo možné, zejména 

pak pokud se jedné o zkoumání emocí, prožívání, zkušeností, které nejsou měřitelné. 

Disman dále doplňuje, že kvalitativní přístup je nenumerické šetření a interpretace sociální 

reality, jehož cílem je odkrývat význam podkládaný sdělovanými informacemi. Výsledky 

kvalitativního přístupu ve výzkumu jsou pak spatřovány ve vytváření nových hypotéz, 

nového porozumění a vytváření teorie (Disman, 1993, s. 285). 

 

Pro zkoumání vytyčeného cíle výzkumu se jeví jako nejvhodnější kvalitativní 

metoda polostrukturovaný rozhovor (interview) s vybranými respondenty působícími v 

oblasti sociální práce. Tento typ rozhovoru umožňuje definovat tzv. „jádro interview“, tedy 

minimum otázek, které má tazatel za povinnost probrat, na toto jádro se pak nabaluje 

množství různých doplňujících otázek a témat, které se tazateli jevili jako smysluplné či 

vhodně rozšiřující původní zadání (případně mohou být použity pro motivaci účastníka). 

Obvykle se doplňující otázky ukazují být velmi užitečné a přinášejí mnoho kontextuálně 

vázaných informací, které nám mohou pomoci mnohem lépe uchopit problém, který nás 

zajímá (Miovský, 2006, s. 160). 
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4.4 Volba respondentů a výzkumného prostředí 

 

Pro výběr účastníků kvalitativního výzkumného šetření jsem zvolila metodu 

nepravděpodobnostního záměrného (účelového) výběru. V kvantitativním přístupu jsou 

pro výběr respondentů jasně definovány postupy, jakým výzkumný soubor sestavit, tyto 

označujeme jako pravděpodobnostní a jejich hlavním principem je znáhodnění.  V případě 

kvalitativního přístupu však vycházíme z odlišných předpokladů a mnohdy je třeba, aby 

výzkumný vzorek disponoval konkrétními vlastnostmi či zkušenostmi, z tohoto důvodu 

volíme metody nepravděpodobnostní.  

 

Podle Miovského je metoda záměrného výběru jednou z nejrozšířenějších. 

Pracujeme s užším pojetím termínu, kdy záměrným (někdy také účelovým) výběrem 

zkoumaného vzorku označujeme takový postup, kdy cíleně vyhledáváme účastníky podle 

jejich určitých vlastností. Kritériem výběru je právě vybraná (určená) vlastnost (či projev 

této vlastnosti) nebo stav (např. příslušnost k určité sociální nebo jiné skupině). Znamená 

to, že na základě stanoveného kritéria cíleně vyhledáváme pouze ty jedince, kteří toto 

kritérium (nebo soubor kritérií) splňují a současně jsou ochotni se do výzkumu zapojit 

(Miovský, 2006, s. 135).  

 

Na základě těchto doporučení jsem tak oslovila několik sociálních pracovníků, kteří 

aktuálně působí ve své profesi, a se kterými jsem se znala ze svého dřívějšího studia v této 

oblasti, a ti mě nasměrovali k dalším, přičemž jsem nakonec zvolila ty pracovníky, kteří už 

díky zmiňovanému Zákonu o sociálních službách museli mít absolvované povinné 

počáteční odborné vzdělání pro započetí výkonu této profese, což znamená, že nastoupili 

do této profese po r. 2007 již plně kvalifikovaní. Pro takto vybraný vzorek respondentů je 

tak charakteristická společná profese sociálního pracovníka a srovnatelná délka praxe. 

 

Vybraných respondentů pro výzkumné šetření bylo 8, jejich charakteristiku uvádím 

v následující tabulce: 
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Respondent Pracovní zařazení Dosažené vzdělání Pohlaví Délka praxe 

R1 Sociální pracovník + 

terénní pracovník-

probační a mediační 

služba  

Vyšší odborné - 

sociální 

pedagogika 

Žena 6 let 

R2 Sociální pracovník - 

odborný instruktor 

v chráněné dílně 

Vysokoškolské 

magisterské + 

rekvalifikační kurz 

Žena 2 roky 

R3 Sociální pracovník + 

zástupce vedoucího - 

kontaktní centrum pro 

drogově závislé 

Vysokoškolské 

magisterské - 

sociální práce 

Žena 3 roky  

R4 Sociální pracovník - 

azylový dům pro rodiny 

s dětmi 

Vysokoškolské 

bakalářské - 

sociální 

pedagogika 

Žena 6 let 

R5 Sociální pracovník -  

nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež 

Vyšší odborné - 

sociální práce 

Muž 3,5 roku 

R6 Sociální pracovník – 

azylový dům 

Vysokoškolské 

bakalářské - 

sociální 

pedagogika 

Žena 6 let 

R7 Sociální pracovník - 

denní stacionář pro 

mentálně postižené 

Vysokoškolské 

bakalářské - 

speciální 

pedagogika 

Muž 4 roky 

R8 Sociální pracovník - 

sociální zabezpečení 

Vyšší odborné - 

sociálně právní 

činnost 

Žena 5 let 

 

Tabulka 1 Charakteristika vybraných respondentů (zdroj: autorka) 
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Pro realizaci rozhovorů jsem zvolila neutrální prostředí malé kavárny, kde by se 

účastníci měli cítit uvolněně, a jejíž neformální prostředí by tak mělo napomoci 

k vytvoření příjemné, přátelské atmosféry. Rozhovory probíhaly s každým účastníkem 

jednotlivě, délkou každého rozhovoru jsem se snažila nepřesáhnout 45 minut. Rozhovory 

byly zaznamenávány na diktafon a záznamovým arch posloužil k zachycení ostatních 

poznámek, neboť „často opomíjená je také analýza mimiky a pohybu vypravěče během 

rozhovoru. Zde nepomůže ani dobrý přepis audiozáznamu, ale jen dobře psané terénní 

poznámky.“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 139)  

 

Samozřejmostí před započetím každého rozhovoru bylo seznámení účastníků 

s anonymitou výzkumu (nezveřejnění osobních údajů), se zachováním důvěrných 

informací sdělených během výzkumu a následným podepsáním informovaného souhlasu 

účastníků s účastí ve výzkumném šetření, neboť, jak upozorňuje Reichel, „zkoumanou 

osobu lze do výzkumu zařadit pouze na základě tzv. poučeného (či informovaného) 

souhlasu.“ (Reichel, 2009, s. 177) Vzor informovaného souhlasu je součástí příloh. 

 

4.6 Okruhy sledovaných témat v rozhovoru 

 

Témata, která byla v rozhovoru sledována, byla vytvořena na základě popsané 

problematiky v předchozích kapitolách bakalářské práce a současně s přihlédnutím k 

vytvořené výzkumné otázce a dílčích výzkumných otázek: 

 

I. okruh - Pomáhající profese 

 otázky k volbě profese 

 otázky k náročným okamžikům při výkonu profese, zkušenosti 

s náročnými okamžiky 

II. okruh - Vzdělávání pomáhajících pracovníků 

 otázky k formálnímu vzdělávání – dosažené, další probíhající či 

plánované vzdělávání; zkušenosti s využitím poznatků formálního 

vzdělávání při řešení obtížných okamžiků v pracovní dráze 
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 otázky k neformálnímu vzdělávání – zkušenosti s neformálním 

vzděláváním; zkušenosti s využitím poznatků neformálního vzdělávání 

při řešení obtížných okamžiků v pracovní dráze 

 informální učení se – zkušenosti s informálním učením se, zkušenosti 

s využitím poznatků informálního učení se při řešení obtížných 

okamžiků v pracovní dráze 

III. okruh - Supervize  

 zkušenosti se supervizí, zkušenosti s využitím supervize jako nástroje 

pro řešení obtížných okamžiků pracovní dráhy.  

Z uvedených okruhů byly vytvořeny konkrétní otázky, pomocí kterých jsem se 

snažila získat odpovědi na výše zmíněnou výzkumnou otázku. Otázky byly pro všechny 

dotazované srozumitelné, nepotřebovali vysvětlit žádný z použitých pojmů, rozuměli 

významu jednotlivých forem vzdělávání, což přisuzuji zejména jejich vzdělání. Na otázky 

odpovídali otevřeně, tak, jak jim porozuměli, když bylo potřeba, použila jsem otázky 

doplňující.  

 

4.7 Výsledky výzkumného šetření 

 

 Výsledky získané pomocí zaznamenaných rozhovorů byly transkripcí převedeny do 

písemné podoby a pomocí otevřeného kódování uspořádány do jednotlivých kategorií. „Při 

otevřeném kódování je text sekvence rozbit na jednotky, těmto jednotkám jsou přidělena 

jména a s takto nově pojmenovanými (označenými) fragmenty textu potom výzkumník 

dále pracuje.“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 211) Vytvořila jsem tak jednotlivá témata vzešlá 

z okruhů zvolených pro dotazování, k nimž uvádím jednotlivé odpovědi respondentů, a na 

jejichž základě pak mohu provedené empirické šetření snadněji vyhodnotit podle 

stanoveného cíle. 

 

Profese 

 

Tato kategorie se zaměřuje na volbu pomáhající profese sociálního pracovníka a na 

její hodnocení. 
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Většina respondentů volbu své profese hodnotí kladně. 

 

R1: „Já jsem vždycky věděla, že budu něco takovýho dělat. Prostě mě to baví, pomáhat 

těm, co tu pomoc potřebují, vědět, že jsem tady ten člověk, co je zase může vrátit na tu 

správnou cestu. Je to sice někdy taky dost těžký, a možná hlavně pro holku občas, ale asi 

bych teď už jinam ani nechtěla.“  

 

R2: „Chtěla jsem dělat něco, na co nemám školu. Původně jsem studovala chemii, ale to 

spíš kvůli rodičům, mě to nebavilo. Já jsem vždycky měla ráda výtvarku a rukodělnou 

práci, a tak jsem hledala, kde bych tohle mohla uplatnit. Dostala jsem možnost dodělat si 

na tuhle práci vzdělání, a hned se i naskytlo místo v dílně. Vždycky jsem prostě tíhla 

k tomu mít blíž k lidem, a tady přes ty rukodělný práce to je vlastně perfektní spojení, 

protože je to pro ně i terapie, no vlastně i pro mě svým způsobem.“ 

 

R3: „No, tak neříkám, že je to zrovna práce mých snů, ale tak studovala jsem dlouho a 

bavilo mě to, takže v tom asi smysl vidím. Akorát v praxi je to pak mnohem těžší no. Ale 

tak to si člověk asi nevybere, že, tady u nás těch míst moc není, takže jsem za tuhle práci 

ráda a snažím se, abych v ní vydržela co nejdýl.“ 

 

R4: „My tohle máme v rodině, mamka je taky v sociální oblasti, teta je zdravotní sestra i a 

mně to přijde jako potřebná a smysluplná práce. Hlavně my tady ty lidi musíme 

vychovávat, jak oni mají vychovávat svoje děti, takže to beru tak, že je vlastně i v našich 

rukách, co potom z těch dětí vyroste, když jim dáme správný návyky …. A o tom ta práce 

je, vidět v ní smysl, že můžeme pomoct těm, co si pomoct neumí.“  

 

R6: „Mě tahle práce docela naplňuje. Jsem ráda, že jsem se dostala zrovna sem, máme i 

super kolektiv, to se pak i ty těžkosti zvládají líp.“ 

 

R7: „Už ani nevím, kdy mě poprvé napadlo tohle dělat. Ale školu jsem studoval rád a tuhle 

práci mám taky rád. Je to jiný svět, ale musíte být asi i trochu jinak nastavená, abyste to 

mohla dělat. Asi je to jako poslání, nevím.“ 

 

Pro některé respondenty byla volba dráhy sociálního pracovníka podmíněna spíše 

praktickými důvody. 
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R5: „Už na gymplu, když jsem se rozhodoval, co dál, tak mojí hlavní podmínkou bylo, 

abych zůstal tady v našem městě. Těch míst, kde by mě to mohlo bavit, ale moc nebylo, 

tak jsem si od známé, co pracovala tady v nízkopraháku zjistil, co musím mít za školu, 

abych tam mohl, no a ta voška mi podle mě tak akorát na tuhle práci stačila. Jo, jako baví 

mě to, děcka jsou v pohodě.“ 

 

R8: „Já jsem tohle brala jako cestu nejmenšího odporu. Ta škola nebyla těžká a to místo 

mám v podstatě jistý a práce mě docela baví a nevadí mi, takže je to taková ideální 

kombinace.“ 

 

Volba pomáhající profese, byť je u některých respondentů spíše z praktických 

důvodů, je hodnocena kladně. Respondenty práce baví a vidí v ní smysl, někdy přímo 

poslání. Osobně mohu konstatovat, že všichni respondenti podle mého názoru z velké 

většiny splňují zmiňované nároky na pracovníka v pomáhající profesi, zejména díky jejich 

vstřícnému a empatickému vystupování i orientaci v problematice jejich profesního 

zaměření, které jsem si během rozhovorů mohla povšimnout.  

 

Náročné okamžiky v pracovní dráze 

 

Tato kategorie sledovala, co respondenti rozumí pod pojmem „náročných 

okamžiků“ v průběhu výkonu jejich profese. Tady odpovídali všichni respondenti 

v podstatě shodně. Uváděli především stresové situace, syndromem vyhoření nebyl nikdo 

z nich postižen, avšak znali tento pojem a daný jev do jisté míry zaznamenávali u svých 

kolegů. Do stresových situací se potom dostávali spíše při práci s klienty, než například 

kvůli špatným vztahům v kolektivu. Odpovědi jsem dále rozdělila podle specifikace těchto 

zátěžových situací. 

 

Někteří uváděli potíže s vymezením hranic vůči klientům. 

 

 R1: „Tak u mě je to asi celkem daný, my hlavně tím, že tady máme ty klienty na hraně 

zákona, tak musíme být v první řadě opatrní. Hlavně si je nesmíme pustit moc k tělu … 

Tak to je potom vždycky trochu stresová situace, když se snažíme zajistit, aby ten dotyčný 

někde zase něco neprovedl.“ 
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R6: „Co je určitě vyčerpávající, když s klientem dlouho dělám a nikam to nevede, nebo 

manipulativní klienti. No a ti agresivní taky. Ale tak beru to tak, že jsem si tuhle práci 

prostě zvolila, baví mě, ale je náročná na psychiku, to každopádně. Hlavně by měl člověk 

vědět, kdy je dobrý s klientem spolupráci ukončit. Stává se, že klient je pak na službě 

závislý a to je špatně, takhle spousta z nás pak rychle vyhoří.“  

 

R8: „Tak u nás teď odcházejí dvě holky, protože ten stres už prostě nedávají. Denně na ně 

chodí někdo řvát, potýkají se agresivními klienty, bezdomovci, narkomany, 3x do měsíce 

k nám chodí policajti, aby vyvedli někoho, kdo slovně nebo fyzicky napadá. Někdy je to 

prostě docela síla a než někdo stihne vyhořet, tak spíš ho ten stres dostane. Mně se už 

několikrát stalo, že se mi někdo rozbrečel a já nevěděla jak dál, oni si chtějí povídat, chtějí 

vyprávět celý svůj život, ale já mám 300 lidí na péči ... musela jsem se držet, nejraději 

bych si toho dědečka vzala domů ... tak moc jsem se držela, že jsem ukroutila knoflík na 

kabelce. Kolegyně, co mě zaučovala, mi říkala, že si musím udržovat odstup, jinak to 

nezvládnu, s tímhle mám asi stále problém.“  

 

Jiní uváděli spíše pocit bezmoci. 

 

R3: „No tak já jsem teď už naštěstí na pozici zástupce vedoucího, takže se tolik do těch 

náročných situací nedostávám tak jako dřív. Ale to dřív byla hrůza, protože u těch 

závislých, to jsem měla někdy pocit, že je to marnost nad marnost, no. Tam jsem si 

několikrát musela říct, že oni o tu mou pomoc prostě nestojí a já nejsem ta špatná, když jim 

pomoct nejde. Je fakt, že tam možná už ten syndrom vyhoření trochu začínal, ale 

zachránilo mě, že mě povýšili na toho zástupce, a to vlastně proto, že mám magistra. Takže 

mi to aspoň k něčemu bylo to studování.“ 

 

R7: „Ona ta práce s mentálně postiženými je sama o sobě dost náročná. Jsem vlastně denně 

konfrontovanej s faktem, že některým lidem prostě nepomůžu, respektive se snažím jim 

aspoň zajistit nějakou tu důstojnost a základní věci, a tohle je někdy fakt těžký. Na škole 

jsem si říkal, že to bude moje poslání, ale ta realita je někdy spíš taková, že si říkám, jak 

dlouho tohle ještě můžu dělat. Někdy se propadám do takových zvláštních pocitů asi toho 

vyhoření nebo frustrace, nevím, jak to nazvat.“ 

 

 



52 
 

Ostatní respondenti vnímají náročné okamžiky jako součást své profese. 

 

R2: „Tak určitě to není jen pořád naplňující práce. Člověk má za klienty zodpovědnost a i 

když ta manuální práce a práce s lidmi mě baví, samozřejmě to i hodně vysává. Někteří 

klienti se hodně dožadují pozornosti, některým to nejde, pak jsou z toho vzteklí a já abych 

se pak bála, aby tady ještě něco neprovedli, přeci jen, je tu spousta náčiní, nůžky, a tak. 

Takže stres určitě ano. Ale vyhoření ani ne, to ne, to je podle mě spíš v té přímé péči, kde 

je člověk víc v kontaktu s takovou tou, jak to říct, bezbranností, teda to si myslím, protože 

jsem to v rámci toho rekvalifikačního kurzu taky absolvovala, a tam bych asi vyhořela 

hned. Tohle je fajn, že je to kreativní práce a člověk si u toho i hodně relaxuje, i když 

samozřejmě musí neustále dávat na klienty pozor.“ 

 

R4: „Náročný okamžiky? Tady pořád! Jak už jsem říkala, my tady ty klienty musíme 

vychovávat a hlavně ty hranice jim musíme dát, protože oni pak ty hranice dávají těm 

svým dětem. Takže tady je to neustále o nějakých fakt stresových situacích, tady chodí 

klienti opilí, nadávají si, musíme kolikrát volat policajty, aby je uklidnili nebo vyvedli. 

Hodně holek to nedalo, co tady byly přede mnou nebo i se mnou, asi na to člověk musí mít 

povahu, tohle dělat. Pro mě je to pořád smysluplná práce a na to se snažím myslet, i když 

je mi taky někdy celkem těžko.“ 

 

R5: „Já to moc neberu, jako že by to bylo náročný na stres nebo tak. Jasně, děcka jsou 

někdy na zabití, ale tak my je tady právě musíme nějak usměrnit, a jak by to vypadalo, 

kdybysme se tu před nima měli hroutit. Jako asi to beru jinak, jako kluk, kterej má být těm 

děckám vzorem a příkladem. Jasně, někdy jsou tady i problémy, ale tak to k tomu podle 

mě tak nějak i patří s těma děckama.“ 

 

Přítomnost nelehkých momentů v profesi pomáhajícího respondenti vnímají jako 

součást každé profese, jsou si vědomi zodpovědnosti a emoční zátěže, kterou jim tato 

profese přináší. Tato skutečnost jim však nebrání v plném angažování se ve své profesi, 

neměnili by ji. I toto je podle mého názoru ukázkou pracovníků, kteří si svoji profesi 

zvolili s cílem být skutečně pomáhajícím pracovníkem se vším, co tato profese obnáší. 

Zajímavá je jistě také skutečnost, že zmiňované náročné okamžiky ve zkušenostech 

respondentů rozšiřují okruh úskalí zmiňovaných v publikacích a citovaných v této práci. 
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Formální vzdělávání 

 

Do této kategorie jsem zařadila odpovědi týkající se absolvovaného formálního 

vzdělávání a jeho využívání v pracovní dráze sociálního pracovníka. Současně mě 

zajímalo, zda a případně do jaké míry využívají poznatků z formálního vzdělávání při 

řešení náročných okamžiků spojených s výkonem profese.  

 

Ve většině případů respondenti uváděli, že formální vzdělání při výkonu své 

profese stále využívají, avšak nikoli při řešení obtížných momentů.  

 

R1: „Mám vyšší odbornou školu, ta mi pro tuhle práci stačí. Vzhledem k tomu, že je to 

hodně o různých nařízeních, tak jo, školu využívám doteď. A i když máme nějakej 

problém, tak musíme nejdřív sáhnout po těch teoriích a tak, ale že by mi tyhle znalosti 

nějak pomohly, když jsem třeba ve stresu, to ne. To se musím spolehnout jen sama na sebe, 

že se z toho zase nějak dostanu.“ 

 

R3: „Já jsem studovala až na magisterskej titul, ty věci ze školy jsem ze začátku používala, 

když jsem dělala v tom terénu ještě, ale teď jako zástupce vedoucí dělám spíš ty 

administrativní věci. A ty si spíš dělám tak nějak po svým. Moc si nevzpomínám, že bych 

školu využila, když tu máme trochu dusno. To asi fakt ne.“ 

 

R4: „Voška mě bavila, tak jsem šla dál, mám teď bakaláře, ale na magisterskej jsem se už 

nedostala. Já to měla tak, že jsem po vošce šla do praxe a při ní si dělala bakaláře. Takže 

určitě jsem zastáncem toho, že teorie nejde bez praxe a praxe bez teorie. Vidím to na 

lidech, co přijdou ze školy, nemají to propojený ještě s tou praxí, ale zase když přijde 

někdo bez školy, tak to taky nejde … Já díky tomu, co jsem se naučila ve škole, tak vím, 

jak mám s těma klientama jednat, jak to má být správně, aby právě nedocházelo k žádným 

konfliktům. Ale jasně, že k nim stejně dochází a k těm stresový věcem taky, a tam už zase 

ta škole je celkem k ničemu, to musím vycházet z praxe. Každopádně vidím problém 

v těch, co jsou tam bez vzdělání, ti pracovníci v sociálních službách jsou většinou třeba jen 

se základkou a mají jen udělanej kurz, tak vlastně můžou být i nebezpeční pro klienty i 

kolegy, když jakoby neví, jak se to dělá nebo jak tu situaci vyhodnotit. Za mě je to tak půl 

na půl s tím vzděláním. Prostě bez praxe to taky nejde.“ 
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R7: „Vystudoval jsem speciální pedagogiku a to mi, myslím, pro tuhle práci bohatě stačí, 

jakože nikam dál se už nechystám. Vědomosti ze školy mi jsou rozhodně k dobru pro to, 

abych věděl, jak mám s těma klienty pracovat, ale určitě mě nikdy nikdo ve škole nenaučil, 

jak se mám vypořádat s tím stresem, co tu kolikrát mám.“ 

 

Druhá část respondentů vnímá formální vzdělání pouze jako nutnost pro výkon své 

profese, avšak podle svých slov získané vědomosti při výkonu profese nevyužívají a ani je 

neuvádějí jako přínosné po řešení náročných okamžiků v jejich pracovní dráze. 

 

R2: „Mým původním vzděláním je chemie. Ale nebavilo mě to, takže když se naskytla 

možnost si udělat rekvalifikační kurz, abych mohla dělat v dílně, neváhala jsem. Teď to 

vlastně bez toho kurzu ani nejde, i když mám vysokou a titul, to je ten zákon. Abych 

pravdu řekla, ten kurz je dělanej asi pro všechny, jak to říct, no že si ho udělají lidi třeba 

jen se základním vzděláním, aby mohli pracovat v sociálních službách, třeba ty 

ošetřovatele, pracovníky. Takže pro mě byl hodně povrchní, já jsem si pak spoustu věcí 

hledala sama, co mě zajímaly. Sice tam proběhly nějaký informace o stresu a o syndromu 

vyhoření, ale to je podle mě spíš jen tak, aby se probrala látka. Kurz pro mě byl opravdu 

jen vstupenkou do té sociální práce, kterou jsem chtěla dělat.“ 

 

R5: „Já jsem šel na vošku kvůli téhle práci, kterou jsem měl vlastně domluvenou, a tam 

byla voška jako minimální vzdělání. Moc mě to nebavilo, nějak jsem proplouval, ale 

nebylo to nic moc těžkýho aspoň. Ale že bych si teď na školu vzpomínal, abych něco 

vyřešil, to fakt ne. To byla samá teorie, ale praxe je jiná. Mě ani nikdy učení nějak zvlášť 

nebavilo, takže na školu spíš rád zapomenu.“ 

 

R6: „Tak já mám nejdřív vyšší odbornou, a pak už při práci jsem si dodělala ještě bakaláře. 

Ten obor je zajímavej, bavil mě, ale nemůžu říct, že bych si ze školy něco vzala teď pro 

praxi. Rozhodně když  nastanou nějaký konfliktní situace, tak bych si asi ani na nic ze 

školy nevzpomněla. Ani nevím, jestli jsme tam vůbec někdy něco takovýho řešili.“  

 

R8: „Mám jen vošku. Dál už jsem nešla. Znám spoustu paragrafů, ale jak si mám vymezit 

hranice mezi mnou a klientem, to jsem se tam nenaučila. A to je mnohem těžší, než se 

naučit nazpaměť, jak postupovat, když mám někomu uznat podporu…Teorie je hezká věc, 

ale použít to v praxi je problém.“ 
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Formální vzdělávání je respondenty vnímáno spíše jako povinný prvek k výkonu 

jejich profese, neboť tuto povinnost ukládá přímo zákon. Ceněno je pouze v souvislosti se 

získanými vědomostmi nezbytnými k výkonu profese sociálního pracovníka (např. vědět, 

jak pracovat s klientem, jaké jsou metody a postupy při práci), opakovaně se však 

respondenti shodovali, že pro vypořádání se s náročnými situacemi, se kterými jsou často 

konfrontováni, je formální vzdělání nedostačující. Nikdo z dotázaných neplánuje další 

formální vzdělávání. Lze tak odvodit, že formální vzdělávání plní svoji funkci počátečního 

vzdělávání, které připravuje pracovníky na výkon profese, avšak postrádá i přípravu na 

náročné okamžiky, které jsou s pomáhajícími profesemi velmi úzce spjaty. 

 

Neformální vzdělávání 

 

V této kategorii jsou zařazeny odpovědi na zkušenosti s neformálním vzděláváním 

a jeho využitím při řešení obtížných okamžiků v profesi sociálního pracovníka. Většina 

respondentů zmiňovala pouze školení jako druh neformálního vzdělávání, proto jsou 

z rozhovorů vybrány konkrétní pasáže týkající se školení. 

 

Pro většinu respondentů je účast na školeních pouze povinností vzhledem k Zákonu 

o sociálních službách, který tuto povinnost ukládá. Nepovažují je za přínosné pro svoji 

profesi ani pro řešení obtížných situací. 

 

R1: „Musíme se školit ze zákona, ale že by to někdy někdo použil, to si zrovna nemyslím.“  

 

R2: „Tak jestli jde o školení, to máme povinný každý rok. Akorát je to podle mě celkem 

neefektivní, protože se buď pořád dokola opakují ty stejný, nebo se tam prostě nic pořádně 

nedozvíme. Tady si moc nemůžeme říkat, kam bysme chtěli, což je škoda. Nechápu třeba, 

proč my z dílny musíme chodit na školení o dezinfekci, který je hlavně pro pečovatelky. 

Co si vzpomínám, tak se tu asi i objevilo školení na stres a vyhoření, ale myslím, že 

kolegyně, co ho absolvovaly, se nic nového nedozvěděly. Já jsem si ze školení většinou nic 

nepřinesla.“ 

 

R3: „Na školení chodím jen z povinnosti, za ty roky, co tam jsem, jsou to pořád dokola ty 

stejný. Chtěla jsem jít jednou na školení o zvládání stresu, ale nakonec mi to nějak nevyšlo 
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a už jsem se k tomu nedostala. No ale nemyslím si, že by mi to pak nějak zásadně změnilo 

život. Je to celkem škoda.“ 

 

R4: „U nás si za školení musíme platit, takže většina chodí na ty nejlevnější, jen prostě, 

abysme to měli splněný, mě to štve, protože někdy jsou to školení, na který bych i šla, 

protože to třeba zrovna souvisí s tím, co řešíme, ale je to prostě drahý. Pamatuju si ale na 

jedno školení, to bylo myslím na prevenci syndromu vyhoření, a to bylo celkem zajímavý, 

občas si na něco vzpomenu, ale že bych to přímo využívala, to ne. Ale myslím, že 

kdybysme mohli chodit, kam bysme chtěli, tak by to mělo určitě něco do sebe. Takhle jsou 

z toho lidi spíš otrávení, protože je to ještě stojí peníze.“ 

 

R5: „Jo, musel jsem na nějaký povinný školení, když jsem nastoupil, a pak každej rok, ale 

většinou je to o ničem, moc mě to nebere. Já se radši řídím podle sebe, svých zkušeností a 

momentální situace. Beru to jen jako nutnost.“ 

 

Někteří zaujímají neutrální postoj. 

 

R6: „Školení u nás máme, ale těžko se to hodnotí. Samozřejmě jsou školení, co mi něco 

přinesou, ale většinou nepřinesou. Máme i na psychohygienu a stres, ale většinou z toho 

v praxi nic moc nevyužiju, jsou to jen takové poučky, osobně pro nějaký řešení těch 

krizových situací nevyužívám ničeho ze školy ani školení.“ 

 

Pro jednoho respondenta jsou školení prospěšná. 

 

R7: „Jezdíme docela často na školení nebo máme někdy u nás, hlavně, co se týká nových 

metod, které tady používáme, je to zajímavé, většinou to má interaktivní formu, takže si 

z toho člověk i něco odnese. Na stres a vyhoření jsme taky měli jedno, dvě školení, osobně 

jsem si z toho něco i vzal, ono taky hodně záleží na lektorovi a formě, jakou je to školení 

vedené, jestli z něj má člověk pocit užitečnosti, tak si myslím, že to pak bude v praxi 

vždycky využívat.“ 

 

Pro jednu respondentku jsou školení nedostupná. 

 



57 
 

R8: „U nás holky pravidelně sledují školení, co nám chodí do emailu, že můžeme 

absolvovat. Jenže problém je v tom, že to školení se vystaví třeba pro 4-8 lidí na celý 

středočeský kraj a to je strašlivě málo, takže se tam prostě nedostaneme. Pak to dopadá tak, 

že tam jde jedna a všichni ostatní si to pak od ní poslechnou. Je to škoda, někdy to vypadá 

zajímavě to školení a myslím, že zrovna na některé krizové situace, co v práci občas 

máme, by to bylo hodně potřeba.“ 

 

Ačkoliv jsou možnosti neformálního vzdělávání poměrně rozmanité, respondenti 

jej zmiňují pouze jako účast na školeních. Tato jsou jimi vnímána spíše jako nutná 

formalita, kterou jim ukládá zákon, stejně jako nutnost absolvovat formální vzdělávání. 

Z výpovědí vyplynulo, že většina školení je pro respondenty nepřínosná, a tak jej 

nepovažují za možnost a příležitost naučit se, jak čelit náročným okamžikům jejich 

profese. Určitou roli zde v některých případech hraje i nedostupnost takových druhů 

školení, které by byly pro respondenty zajímavé a přínosné vzhledem k obtížným situacím, 

do kterých se ve své profesi často dostávají. Vnímám tak jako určité negativum 

nedostatečné využívání potenciálu neformálního vzdělávání pro pracovníky pomáhajících 

profesí, které by, podle mého názoru, v mnoha případech mohlo významně přispět 

k obohacení pracovníků o vědomosti či dovednosti potřebné pro snadnější zvládnutí 

nároků vyplývajících z výkonu pomáhající profese. 

 

Supervize 

 

Tato kategorie je vyčleněna pro zařazení odpovědí ohledne zkušeností se supervizí 

a jejímu využívání při řešení obtížných okamžiků. Většina respondentů supervizi zná a 

může ji využívat, avšak není příliš vnímaná jako příležitost k učení a vlastnímu 

sebevzdělávání. 

 

Dva respondenti supervizi využívají a vnímají ji jako možnost k řešení některých 

problémů. 

 

R3: „Ano, supervizi máme, dřív byla každý měsíc, teď jednou za dva měsíce. Jo je to 

dobrý. Zažila jsem dva supervizory a každým je to jiný. U nás se řešily hlavně problémy v 

kolektivu a většinou se pak nikdo s nikým nebavil po cestě zpět ze supervize. Vytáhly se 
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snad i kostlivci ze skříně při supervizi. Ale když je zle, tak spíš dám na ty zkušenosti a 

kolegy.“ 

 

R7: „Já chodím na supervize rád. Odcházím vždycky s novými nápady, s „osvěženou“ 

hlavou, určitě si myslím, že je to potřeba, člověk musí ty problémy ventilovat i jinde než 

jen s kolegy nebo doma, tohle je aspoň způsob, jak to špatný převést třeba i na něco 

užitečnýho. Asi bych se zbláznil, kdybych neměl tu možnost.“ 

 

Někteří respondenti necítí k supervizi důvěru, a tak ji nevyužívají. 

 

R1: „Supervize u nás je, ale podle mě tam skoro nikdo nechodí. Máme tady supervizora, 

ale ten se dost „kamarádí“ s naším vedením, takže my se prostě bojíme se mu svěřit. Jako 

sice asi musí dodržovat nějaký to lékařský tajemství nebo tak něco, ale my tomu 

nevěříme.“ 

 

R4: „Supervizi myslím máme, ale já ji nevyužívám, já k tomu moc nemám důvěru. My si 

všechno řešíme s holkama, protože s tím máme zkušenosti, a vlastně se tak vzájemně 

učíme jedna od druhé.“ 

 

R5: „Nechodím na supervize.“ 

 

R6: „Supervize máme, ale já osobně jí moc nevyužívám, zatím nemám takovou potřebu. A 

hlavně si všechno konzultuju hned, takže je to pro mě takové průběžné, než čekat na 

termín k supervizorovi.“ 

 

Ostatní respondenti nemají možnost využívat supervize, což vnímají jako 

nedostatek. 

 

R2: „Možná se budete divit, ale my supervizi jako takovou prostě nemáme. A že by teda 

byla hodně potřebná. Aby se neřeklo, dochází sem jednou za čas externí psycholog, ale ten 

je primárně určený pro naše klienty, my si mu můžeme v případě potíží taky „postěžovat“. 

Ale že by to byla klasická supervize, to ani náhodou. Osobně bych tuhle možnost dost 

uvítala, chybí mi ten náhled, ta zpětná vazba, něco jinýho je kolega, co mě zná a řeší ty 
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stejný potíže, a něco jinýho je nezúčastněná osoba, která mi může něco poodkrýt, co bych 

sama nedokázala. Tohle je jedna z věcí, co mi tady dost chybí.“  

 

R8: „Ne, žádná supervize u nás nefunguje, pokud se něco stane, máme aplikaci, kam 

zadáváme "incident" a to je v podstatě jen, aby se vědělo, kolik takových "incidentů" se v 

průměru třeba odehraje za rok. Ale jinak s námi už nikdo nijak nepracuje. Prostě buď to 

uneseme, nebo ne… Maximálně si tak pomáháme mezi sebou, klasická útěcha. Já jsem v 

tý kanceláři nejstarší, v průměru tam ty holky vydrží rok. Je to smutný, mladý holky a jsou 

vyřízený. Ještě máme kancelář řešenou jako open space, takže je to klasika face to face a 

když mě bude chtít někdo chytit pod krkem, tak mě prostě chytí. Dokonce jsme před 

měsícem volali rychle na 155, ať nám jdou pomoct a oni nedorazili, a to jsme v jedné 

budově. Za poslední měsíc nastoupili tři naši klienti do výkonu trestu. Takový tam máme 

zlatíčka. Holky z hmotný nouze to mají nejhorší, to bych fakt dělat nechtěla. Já mám na 

péči většinou důchodce a to je relativně pohoda, ale zrovna pro ty holky si myslím, že ta 

supervize je strašně důležitá a nemuselo by to takto dopadat.“ 

 

Ačkoli byla problematice supervize jako specifickému druhu neformálního 

vzdělávání věnována samostatná kapitola, a to z důvodu jejího významného postavení 

v rámci vzdělávání v pomáhajících profesích, odpovědi respondentů mne poněkud 

překvapily. Nejen, že ji jako možnost dalšího rozvoje nevnímají, ale někteří k ní ani nemají 

přístup. Tato skutečnost se tak podle mého názoru dále promítá do celkového hodnocení 

významu neformálního vzdělávání. 

 

Informální učení 

 

Tato kategorie slouží pro zařazení odpovědí respondentů v souvislosti s jejich 

zkušenostmi s informálním učením. Většina uvádí vlastní zkušenosti nebo zkušenosti 

kolegů, ze kterých se učí, případně vlastní iniciativu při řešení náročnějších okamžiků. 

 

Někteří si kromě vlastních a sdílených zkušeností informace vyhledávají i sami. 

 

R1: „Já se snažím vycházet z vlastních zkušeností, nebo to proberu se svojí nadřízenou, ta 

mi většinou vždycky pomůže ten problém vyřešit. Taky si občas sama něco najdu, třeba 



60 
 

knížku nebo na webu v nějaký diskuzi třeba, když se lidi o tom problému baví, jak ho řešili 

a tak.“ 

 

R3: „Já jsem se při složitějších věcech vždycky obracela na zkušenější kolegy, o kterých 

jsem si myslela, že jsou v oboru fakt odborníci, čili na zkušenosti zkušenějších. Pokud to 

není nic vážnýho nebo akutního, tak většinou sáhnu po poznámkách ze školy, knížkách 

nebo si to hledám na netu.“ 

 

R7: „Občas si sám něco najdu a nastuduju, máme tady takovou malou knihovničku, kam 

kolegové dávají třeba něco k oboru, nebo časopisy, knížky s aktivitami pro naše klienty a 

tak, když je problém, radíme se s kolegy, dáváme vlastně dohromady svoje zkušenosti 

nebo kdo co k tomu ví, hodily by se nám pravidelně porady v tomto ohledu.“ 

 

Většina se učí a řeší obtížné situace vzájemným sdílením zkušeností s kolegy. 

 

R2: „Nejpřínosnější jsou pro mě zkušenosti, co probíráme s kolegyněmi u kafe. Naše 

vedení tyhle naše porady neschvaluje, přitom si vůbec neuvědomují, že pro nás je to 

nejefektivnější. Vzájemně si předáváme zkušenosti s různými klienty, poradíme jedna 

druhé, někdo třeba přinese nějakou zajímavou knížku nebo článek a podělí se s ostatníma. 

Tohle rozhodně využívám nejvíc, když přijde to tuhýho a něco se děje.“ 

 

R4: „Rozhodně vše řešíme s kolegyněmi, nejlíp u kafíčka, jenže to nám potom nadávají, že 

si tam „drbeme“ u kafe, ale to není vůbec pravda, vždycky řešíme jen práci, konkrétní 

rodiny nebo klienty, kdo má jaký zkušenosti, jak kdo řešil nějaký problémy s nima. 

Protože když se někdo z nás dostane do nějaký konfliktní situace, vždycky je tam někdo, 

kdo už si něco podobnýho zažil a dokáže s tím pomoct. Možná by se nám hodila i nějaká 

místnost, kde bysme tohle mohly s holkama, jakože oficiálně, probírat, mít tam třeba i 

nějaký knížky, projektor, prostě takový porady.“ 

 

R5: „Sám se učím svýma zkušenostma. To je nejlepší škola. Ale na začátku, když jsem 

nastupoval a ještě jsem moc nevěděl, co a jak, tak jsem se vždycky obrátil na kolegy tady, 

co už měli víc zkušeností.“ 
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R6: „Využívám svoje zkušenosti, když mám řešit nějaký problém, no, anebo to proberu 

s kolegyní. Pak mám ještě jednu kamarádku, co dělá taky v azyláku, ale jinde, s tou si 

často volám, když je něco, jak to třeba řešila ona u nich, jaký s tím mají zkušenosti, to mi 

dost pomáhá.“ 

 

R8: „Jako u nás to vůbec není sranda. Pán nám vlezl do okna a chtěl skočit. Nebo na 

druhým pracovišti se jim tam pán přišel podřezat. To je člověk v šoku a v takové chvíli 

nemá moc čas přemýšlet nad tím, jestli to probírali ve škole, na tohle žádný školen nikoho 

nepřipraví. Prostě tam vždycky byla ta nejzkušenější kolegyně, která už něco podobného 

zažila, a věděla, jak se zachovat. To mě naučilo nejvíc. Proto se snažím hned při každé 

takové situaci všechno konzultovat s někým zkušenějším a z toho se ponaučit. Podle mě, 

by každý pracoviště mělo mít vlastního psychologa a nějaký pravidelný sezení. Vidím jako 

nejlepší řešení a pravidelný schůzky.“ 

 

V otázce informálního učení byly respondenti za jedno. Všichni dotázaní se shodli, 

že při řešení obtížných okamžiků v průběhu pracovní dráhy jim vždy pomáhají jejich 

vlastní zkušenosti nebo zkušenosti sdílené s kolegy např. při společné pauze. Ne vždy 

kladně se však k této možnosti učení přiklánějí nadřízení či poskytovatelé služeb, v čemž 

respondenti spatřují zásadní problém. Uvítali by tak především možnost jakéhosi 

„zoficiálnění“ či institucionalizace informálního učení jako rovnoprávné formy jejich 

dalšího rozvoje. Nemalou součástí informálního učení je i sebevzdělávání, které někteří 

respondenti uvedli jako jednu z možností, jak řešit obtížnou situaci v pracovním životě. 

V tomto případě se domnívám, že by mohlo být vhodné mít možnost sebevzdělávání přímo 

na pracovišti, a to např. ve formě přístupné odborné literatury. Z tohoto posledního okruhu 

otázek pro rozhovor tak vyplynul podstatný význam učení se jako jedné z forem 

celoživotního vzdělávání a učení, která se však zdá být mnohdy opomíjena, respektive jí 

není přikládán takový význam, jaký si zasluhuje, neboť její využívání představuje mnohdy 

jediný způsob vyrovnávání se s náročnými okamžiky v pracovní dráze pracovníků. 

 

4.8 Shrnutí a diskuse 

 

Provedené výzkumné šetření mělo zmapovat zkušenosti pracovníků pomáhajících 

profesí, konkrétně sociálních pracovníků, s jednotlivými formami celoživotního vzdělávání 

a učení, tedy s formálním a neformálním vzděláváním a informálním učením. Cílem mělo 
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být tyto zkušenosti porovnat a na základě těchto zjištění tak nalézt odpověď na výzkumnou 

otázku. 

  

Z provedených rozhovorů vyplynulo, že všichni respondenti si svoji profesi zvolili 

dobrovolně a vykonávají ji rádi. Přesto jsou si však vědomi úskalí, které výkon profese 

sociálního pracovníka přináší, někteří jsou s těmito konfrontováni ve větší míře, což uvádí 

jako stresové. 

 

Formální vzdělání je pracovníky vnímáno jako důležitý základ pro výkon profese, 

avšak nikoli jako dostatečná opora pro zvládání nároků a obtížných okamžiků v průběhu 

pracovní dráhy. 

 

Neformální vzdělávání je u respondentů známo pouze ve formě školení, které 

musejí absolvovat v rámci výkonu své profese. Pro většinu z nich však tato školení nejsou 

efektivní a nevnímají je jako významné při řešení obtížných okamžiků. Z rozhovorů také 

vyplynulo, že v mnoha případech musejí absolvovat předem vybraná školení a tím se ztrácí 

motivace k účasti a k využívání poznatků z těchto školení, neboť si pracovníci většinou 

sami nemohou vybrat téma, které by je zajímalo a mohlo by tak pro mě být přínosem. 

 

Supervize by, podle poznatků z teoretické části práce, měla představovat 

specifickou a významnou formu učení u pomáhajících profesí, což se však provedeným 

šetřením u vybraných sociálních pracovníků nepotvrdilo. Většina dotazovaných supervizi 

nevyužívá a nepovažuje ji za možnou formu učení, někteří k ní nemají důvěru. Ze všech 

respondentů ji využívá a kladně hodnotí, jakožto nástroj k řešení obtížných momentů i 

k sebereflexi, pouze jeden respondent. 

 

Informální učení znamená pro respondenty učení se z vlastních zkušeností, 

případně sdílením zkušeností se svými kolegy. Ve všech případech bylo toto učení 

označeno jako nejvyužívanější při řešení náročných momentů při výkonu profese. 

V určitých případech bylo zmiňováno i sebevzdělávání formou aktivního vyhledávání 

informací, četbou knih nebo poznámek ze studia. Učení se sdílením zkušeností s kolegy je 

považováno za velmi podstatné a někteří pracovníci by jej uvítali jako oficiální možnost 

řešení některých obtížných situací, se kterými se téměř denně setkávají. Taktéž zazněl 
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návrh na možnost využívat v zaměstnání některých informačních zdrojů, jako např. 

odborných knih. 

 

Nyní, po analýze provedeného šetření, je třeba vrátit se k vytvořeným dílčím 

výzkumným otázkám a pokusit se je tak zodpovědět. 

 

„Je formální vzdělávání pracovníky pomáhajících profesí chápáno jako dostatečná opora 

pro zvládání úskalí spojených s výkonem této profese?“ 

 

 Formální vzdělávání není chápáno jako dostatečná opora pro zvládání úskalí 

spojených s výkonem pomáhající profese. Chybí v něm příprava na náročné momenty, 

které jsou součástí výkonu pomáhající profese, a možnosti jejich řešení. 

 

„Jsou zkušenosti s neformálním a informálním učením pracovníky uváděny jako 

přínosnější pro zvládnutí nároků pomáhajících profesí?“ 

 

 Neformální vzdělávání není využíváno v takové míře, aby mohlo být považováno 

za přínosné pro zvládání nároků pomáhajících profesí. Domnívám se, že jeho větší 

dostupnost a možnost vlastního výběru témat by značně přispěly k efektivnímu využívání 

poznatků získaných neformálním vzděláváním při vyrovnání se s úskalími pomáhajících 

profesí.  

 

Informální učení je vnímáno jako nejpřínosnější z hlediska zvládání náročných 

okamžiků v pracovní dráze pomáhajících profesí. Sdílení vlastních zkušeností a učení se 

z nich, stejně jako učení se sdílením zkušeností spolupracovníků se jeví jako vhodná forma 

učení jak pro začínající pracovníky, tak při řešení úskalí v průběhu pracovní dráhy. Svoji 

významnou roli potom má i sebevzdělávání pracovníků.  

Je supervize vnímána jako jedna z možností učit se zvládat náročné okamžiky v pracovní 

dráze pomáhající profese?“  

 

Supervize není vnímána jako jedna z možností učit se zvládat náročné okamžiky. 

Domnívám se, že toto je dáno nedostatečně vnímaným potenciálem, který by v supervizi 

pracovníci pomáhajících profesí mohli spatřovat, neboť se k ní ve výpovědích stavěli 

poněkud s nedůvěrou. 
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V konfrontaci se zjištěnými skutečnostmi a stanoveným cílem šetření lze 

konstatovat, že při zvládání náročných okamžiků v pracovní dráze pomáhajících 

pracovníků hraje nejvýznamnější roli informální učení, konkrétně v podobě vlastních či 

sdílených zkušeností a sebevzdělávání. Současně však vyšlo najevo, že tato forma učení se 

nesetkává s dostatečnou oficiální podporou, není vnímána jako významná součást 

celoživotního učení, a zůstává tak spíše v pozadí dalších forem, tedy formálního a 

neformálního vzdělávání, které jsou oficiálně i zákonně vyžadovány, byť jejich přínos pro 

vyrovnávání se s náročnými okamžiky nebyl v šetření potvrzen.  

 

Na základě tohoto zjištění se tak domnívám, že informální učení je teprve na 

počátku své cesty k oficiálnímu uznání jako jedné z významných forem celoživotního 

učení, která může být přínosem pro efektivnější zvládání nároků pomáhajících profesí. 

Umožnit pracovníkům sdílet své zkušenosti v průběhu pracovního dne oficiální formou, 

např. pravidelným setkáváním, možností konzultací se zkušenějšími kolegy při obtížných 

momentech, předáváním svých zkušeností ostatním kolegům, dělením se o nové poznatky 

či využíváním odborných zdrojů přímo na pracovišti, to vše vnímám jako vhodné kroky 

pro uznání a zoficiálnění informálního učení jako právoplatné formy celoživotního 

vzdělávání a učení, která by neměla být opomíjena a měla být přijímána jako hodnotný a 

nenahraditelný doplněk k formálnímu a neformálnímu učení, které představují základ pro 

zdárné vykonávání profese pomáhajícího.  
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5 Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké jsou zkušenosti pracovníků pomáhajících 

profesí s jednotlivými formami celoživotního vzdělávání a učení, a pokusit se tak určit, 

která z těchto forem se jeví jako přínosnější z hlediska zvládání obtížných okamžiků 

v pracovní dráze pomáhajícího pracovníka.  

 

Nejprve tak byla vymezena pomáhající profese, nároky na její vykonávání a obtížné 

okamžiky s ní spojené, což mělo přímou návaznost na další oblast, které se práce věnovala, 

a to na celoživotní vzdělávání a učení, které je pro výkon pomáhající profese nezbytné a 

s ní velmi úzce spjaté. Popsáno tak bylo formální vzdělávání, neformální vzdělávání, jehož 

součástí je i supervize, a informální učení. Následovalo výzkumné šetření zkušeností 

pracovníků pomáhajících profesí s jednotlivými formami celoživotního vzdělávání a učení 

s cílem tyto porovnat a zjistit, která se jeví jako významnější při zvládání náročných 

momentů spojených s výkonem pomáhající profese. 

 

Výkon profese pomáhajícího profesionála vyžaduje určitý stupeň odborného 

vzdělání, osobnostních předpokladů a také připravenosti dále se ve své profesi 

zdokonalovat. V tomto směru hraje důležitou roli počáteční odborné vzdělávání, které, 

jakožto formální vzdělávání, je určitým základem celoživotního vzdělávání pracovníka. 

Poskytuje mu odborný vhled do profese, vědomosti nutné k jejímu správnému vykonávání. 

V konfrontaci s provedeným šetřením a upozorněním některých autorů citovaných v práci 

se však ukázalo, že tato forma vzdělávání neposkytuje dostatečnou oporu pro zvládání 

náročných okamžiků, se kterými se pracovníci pomáhajících profesí velmi často setkávají.  

 

Druhá z forem celoživotního vzdělávání, neformální vzdělávání, by měla sloužit 

jako možnost kontinuálního doplňování a rozvíjení získaného formální vzdělání v oboru, 

současně, např. i ve formě supervize, pak umožnit pomáhajícím pracovníkům zaměřit se na 

oblasti, které pro ně mohou být obtížnými, a usnadnit jim tak jejich úspěšné zvládnutí. 

Šetřením se však toto nepotvrdilo, a to zejména z toho důvodu, že tyto formy nejsou 

respondenty nahlíženy jako prospěšné pro zvládání obtížných okamžiků, současně však 

také z důvodu jejich časté nedostupnosti. 
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Informální učení, které je řazeno jako třetí forma celoživotního vzdělávání, se na 

základě provedeného šetření jeví jako nejvýznamnější z hlediska řešení obtížných 

okamžiků v pracovní dráze pomáhajících pracovníků. Učení se z vlastních zkušeností, 

poznatků od kolegů či sebevzděláváním má tak nezastupitelnou roli ve zdárném výkonu 

pomáhající profese, zejména pak v otázce zvládání jejich obtížných momentů. Jeví se tak 

jako vhodné umožnit pracovníkům realizovat informální učení při každodenním výkonu 

pomáhající profese, stejně jako podporovat využívání prvních dvou forem vzdělávání. 

Neboť teprve v okamžiku, kdy se setkají všechny tři formy vzdělávání a učení, lze 

považovat celoživotní učení za efektivní a naplněné, umožňující rozvíjet se v dané profesi 

a současně zvládat nároky na ni kladené.   
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7 Přílohy 

 

Příloha A  

 

Informovaný souhlas s účastí na výzkumném šetření – vzor 

 

Informovaný souhlas 

 

Pro výzkumné šetření k bakalářské práci na téma: Učení se a obtížné okamžiky pracovní 

dráhy u pomáhajících profesí 

Řešitelka šetření: Aneta Ghaloomová, FF UK, Andragogika a personální řízení 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném šetření. Řešitelka šetření mne 

informovala o podstatě šetření a seznámila mne s cíli, metodami a postupy, které budou při 

šetření používány. Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou anonymně 

zpracovány, použity jen pro účely šetření a že výsledky mohou být anonymně 

publikovány.  

Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit, 

měl/a jsem možnost se řešitelky zeptat na vše, co jsem považoval/a za pro mne podstatné a 

potřebné vědět. Na tyto mé dotazy jsem dostal/a jasnou a srozumitelnou odpověď. Jsem 

informován/a, že mám možnost kdykoliv od spolupráce na šetření odstoupit, a to i bez 

udání důvodu. 

 

Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, 

z nichž jeden obdrží moje osoba a druhý řešitel šetření. 

 

Jméno, příjmení a podpis řešitelky šetření:_________________________________ 

________________________________V_____________________dne:__________ 

 

Jméno, příjmení a podpis účastníka v projektu:___________ 

____________________________________________________________________ 

V_____________________________dne:__________________________________ 


