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ABSTRAKT
Z provedeného výzkumu vyplývá, že s přijetím zákona o sociálních
službách vzrostl význam vzdělání a vzdělávání ve všech organizacích
poskytujících sociální služby. Vymezení kvalifikačních požadavků zejména
pro pracovníky v přímé péči a jasně definované minimální vzdělání
pro sociální pracovníky znamenalo pro mnohé sociální organizace velkou
změnu v dosavadní praxi.
Současně s tím se objevily před poskytovateli sociálních služeb nové
výzvy. V organizacích se mění kvalifikace zaměstnanců, rozšiřují se jejich
znalosti a dovednosti, dochází k výměně zkušeností. S ustanovením
standardů v sociálních službách, zejména personálních standardů, se
objevuje potřeba zavádět odbornou personální práci. Bude nutné věnovat
větší pozornost kvalitě stáží studentů. Vzdělávání bude třeba přizpůsobit
potřebám praxe, aby studenti nevolili snadnou cestu k získání titulu, ale
požadovali znalosti a dovednosti, které bezproblémově využijí v praxi.
Pro nově formující se profesní skupinu pracovníků v sociálních službách by
bylo vhodné vytvořit kompetence, které budou obsahovat znalosti
a dovednosti, kterými by měli disponovat. Tyto kompetence by byly
využitelné rovněž při zajišťování stáží studentů středních odborných škol ze
sociální oblasti.
Všem organizacím, které poskytují sociální služby se nabízí prostor
pro skutečnou práci s jedním z nejdůležitějších zdrojů, bez kterého
organizace nemůže fungovat, a to jsou lidé. Čas ukáže, která organizace
a jakými způsoby obstála ve výzvách, které zákon před ní postavil v oblasti
vzdělávání a vzdělání pracovníků v sociálních službách.
Klíčová slova
kvalifikace, vzdělávání, vzdělání, zákon, kompetence

ABSTRACT
From this research it results, that together with approval of the Social
Service Law the importance of education and life long learning in all
organisations provided social services has been increased. Definition of the
qualification requirements especially for staff in direct care and the clearly
specified minimum of qualification for social staff have meant for many
social organisations a large change in practice used up to now.
Together with that the new challenges have came into the picture for the
social service providers: The qualification of staff is changed, its knowledge
and skills are widen and experience is exchanged. The need of the
pioneering the professional personnel work goes hand in hand with
regulation of standards in social services, especially of the personnel. It will
be necessary to take more heed of the study visits quality. The education has
to be adapted to the needs that come from the real practice. The students
should not to choose the easy way for taking the title but require knowledge
and skills that they will use in practice without any problems. For the new
formed professional staff group in social services it will be appropriate to
create such competences that will contain knowledge and skills which they
real should have. These competences will be used also by providing the
study visits for students from secondary schools specialised in the social
field.
For all organisations that provide social services there occurs so the
space for the real work with one of the most important resources without
that the organisation can not exist –people. The time will show which
organisation and by which means will pass the challenges that the law has
put before them in education and life long learning of staff in social
services.
Key words:
qualification, education, life long learning, law, competences

1. ÚVOD
Již v průběhu studia jsem přemýšlela, o čem bude má magisterská
práce. Díky práci v neziskové křesťanské organizaci na pozici personální
manažerky pro mě nebylo obtížné najít téma. Již pátým rokem se mimo jiné
zabývám náborem a výběrem zaměstnanců pro naši organizaci, kterých
v současné době již máme 440. Organizovat výběrová řízení a vést je,
pro mě není jen práce, ale i oblast mého zájmu. Během těch pěti let, i když
je to relativně krátká doba, pozoruji výrazné změny, a ty nejsou jen
na straně uchazečů, ale mění se i naše požadavky na uchazeče.
Před přijetím zákona o sociálních službách jsme již nadčasově vždy
na pozice sociálních pracovníků přijímali jen uchazeče s minimálně vyšším
odborným sociálním vzděláním. Postupem času jsem zjistila, co absolventi
jednotlivých zejména vyšších odborných škol znají a umí. Při výběru
zaměstnanců se mi také osvědčilo tvrzení, že učit se neznamená umět.
Samotné ukončení studia ještě není zárukou, že absolvent umí znalosti
a dovednosti použít v praxi. Snad ještě věší problém je, když nemá ani
tušení o požadovaných znalostech a dovednostech, které jsou potřebné
pro výkon profese. S přijetím zákona o sociálních službách jsou požadavky
na vzdělání jasně dány. Otázkou však zůstává, zda daný obsah vzdělání
vyhovuje potřebám poskytovatelů sociálních služeb.
Rok před přijetím zákona o sociálních službách naše organizace pocítila,
že absolventi sociálních škol buď nedisponují nebo disponují jen částečně
znalostmi a dovednostmi, které bychom potřebovali, aby měli. Najít pro naši
organizaci sociálního pracovníka, který by měl dobré komunikační
dovednosti, schopnost prezentovat službu, uměl psát projekty, ovládal cizí
jazyk nejlépe angličtinu, uměl týmově pracovat, byl asertivní, měl
minimálně primární znalost práva atd. se jevilo a jeví jako velmi složité.
Takto vysoké požadavky naše organizace vždy neměla. S postupem doby,
s náročností práce, s novým zákonem o sociálních službách se požadavky
začaly zvyšovat.

Náš dnešní sociální pracovník by měl umět prezentovat službu
veřejnosti, měl by umět napsat projekt, měl by mít výborné komunikační
dovednosti s uživateli služby, měl by umět pracovat v multiprofesním týmu,
měl by znát metody supervize a účel supervize, měl by umět pracovat se
zpětnou vazbou apod.
Zmiňovala jsem se nyní o sociálních pracovnících, ale pozornost
zasluhují také pracovníci v přímé péči a vedoucí pracovníci. I pracovníci
v přímé péči, díky zákonu, získali svůj status a tím současně povinné
vzdělání a vzdělávání. Vzdělávání vedoucích pracovníků v sociálním
zákoně ošetřeno není, což je škoda. Naše organizace již několikrát řešila
právě vzdělání vedoucích pracovníků.
Cílem magisterské práce je ukázat, že nároky na vzdělání a vzdělávání
pracovníků v sociální sféře rostou, zejména u sociálních pracovníků.
Ve své magisterské práci se ptám, jakými znalostmi a dovednostmi by
měli disponovat pracovníci v sociální sféře, aby uspokojili požadavky
poskytovatelů sociálních služeb a jak monitorovat tyto požadavky? Jaké
změny přinesl zákon o sociálních službách do sociálních organizací
v oblasti vzdělání a vzdělávání jejich zaměstnanců?
V první části své práce se zabývám historií vzdělávání sociálních
pracovníků, až do doby přijetí zákona o sociálních službách, včetně dilemat
spojených s odbornou způsobilostí zejména pracovníků v sociálních
službách. Neopomíjím ani mimo legislativní předpoklady pracovníků, které
jsou nezbytné pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Zabývám se také
soudobým vzděláváním a významem vzdělávání pro pracovníky v sociální
sféře.
Pracovníci v sociální sféře kromě zákonem vymezených kvalifikačních
požadavků, potřebují mít další předpoklady pro úspěšný výkon sociální
práce a toto téma je obsahem jedné z kapitol. V rámci zařazení problematiky
do evropského kontextu popisuji vzdělávání pracovníků v sociální sféře
v sousední zemi v Polsku.

V druhé části této práce přiblížím metody výzkumu, jejichž
prostřednictvím jsem zjišťovala zejména požadavky na vzdělávání
pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. V organizacích
poskytujících sociální služby jsem mapovala změny, které přineslo
legislativní ukotvení kvalifikace pro výše uvedený okruh pracovníků.
Z výsledků jsem pak sestavila doporučení pro oblast vzdělávání.
Věřím, že má práce čtenáři přispěje k získání pohledu na oblast
vzdělávání a vzdělání před přijetím zákona o sociálních službách a po něm
uvnitř organizací, poskytujících sociální služby.

2. HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH V ČESKÉ REPUBLICE
Historie vzdělávání sociálních pracovníků velmi úzce souvisí s vývojem
sociální práce, se společenskou a politickou situací té které doby. Nicméně
se ukazuje, že sociální problémy byly přítomné v každé době a vždy byli
lidé, kteří potřebovali pomoc.
2.1. Historie vzdělávání pracovníků v sociálních službách od roku 1918
do roku 1989
V době vzniku první republiky nastoupila první generace odborně
vyškolených sociálních pracovnic, které nedisponovaly statusem profese ani
slušným zabezpečením a byly považovány za postradatelné. S rozvojem
sociální péče rostla potřeba profesionálních sociálních pracovníků, kteří
potřebovali odborné vzdělání.
V roce 1918 zřídila Česká zemská komise v Praze Ženskou vyšší školu
pro sociální péči s ročním studiem. Tato škola byla přejmenována na Vyšší
školu sociální péče (VŠSP) a výuka rozšířena na dvouleté pomaturitní
studium. Absolventky k propagaci své činnosti založily profesní spolek
„Organizace absolventek VŠSP“ a zasazovaly se, aby sociální práce byla
prováděna kvalifikovanými sociálními pracovníky.
Studium

na

Vyšší

škole

sociální

péče

poskytovalo

vzdělání

v teoretických předmětech (základy práva, somatologie, psychologie,
sociologie apod.) včetně praktického výcviku. Absolutorium obsahovalo
závěrečnou ústní zkoušku a předložení písemné práce. Výuku zajišťovali
zejména univerzitní profesoři, docenti a oborníci z praxe.
Z podnětu lékařů vznikla Masarykova státní škola zdravotní a sociální
péče v Praze, která převzala roli Vyšší školy sociální péče. Výuka byla
rozdělena na teoretickou část, nemocniční praxi a praxi v sociálních
a zdravotnických zařízeních. Škola zanikla v 50. letech 20. století díky
názoru,

že

sociálních

(10 – s. 123-126)

pracovnic

nebude

v budoucnosti

třeba.

„V roce 1919 byl založen Ústřední sociální ústav při ministerstvu
sociální péče v Praze. Byl zaměřen na studium sociálních věd, propagační
činnost a měl také funkci poradního sboru ministerstva sociální péče.
Několik absolventek vyšší školy bylo v roce 1923 přijato pražskou obcí
do Ústředního sociálního ústavu, při kterém založily novou instituci –
Sociální poradnu, která se stala i cvičným pracovištěm studentek vysoké
školy sociální práce a Masarykovy státní školy.“ (10 – s. 128)
„Střední školy vznikaly jako součást odborných škol pro ženská
povolání v Československu od roku 1926. V Českých krajích byly zřízeny
dvouleté sociální školy navazující na odborné školy pro ženská povolání.“
(10 – s. 126) Nejlepší podmínky pro odborný rozvoj měla brněnská sociální
škola, díky univerzitnímu městu Brnu a tradici spolku Vesna. V roce 1946
byla zavedena vysokoškolská forma studia sociální práce.
Organizace sociálních pracovnic, kromě toho, že vydávala v letech 1932
až 1948 časopis Sociální pracovnice, ve kterém byly publikovány trendy
v sociální oblasti, organizovala pro své členy odborné semináře, přednášky,
exkurze. Zajímavé byly čtenářské kroužky, kde byli účastnici seznamováni
s domácí i zahraniční odbornou literaturou. Organizace sociálních pracovnic
byla tehdy rovnocenným partnerem tehdejším vzdělávacím institucím
v oblasti sociální práce. Působení této organizace mělo velký význam
na uznání sociální práce jako profese. (10 – s. 135-136)
Za první republiky byl vypracován kvalitní systém profesní přípravy
sociálních pracovníků. Kromě znalostí a dovedností byly zohledněny také
osobnostní předpoklady uchazečů o studium. Osnovy byly vypracovávány
i v souladu se zahraničními zkušenostmi. (10 – s. 138)
V období po druhé světové válce byly státem zřizovány čtyřleté vyšší
školy sociálně-zdravotní, do nichž se transformovaly dřívější odborné školy
pro ženská povolání, které byly zejména orientovány na zdravotní
a vychovatelskou činnost. (10 – s. 139) „Současně byla v roce 1945
dekretem prezidenta republiky (č. 140/1945 Sb.) zřízena Vysoká škola
politická a sociální se třemi fakultami: politickou, novinářskou a sociální.
Sociální fakulta měla svoji pobočku i v Brně a později, v roce 1947, tam
byla zřízena samostatná Vysoká škola sociální (zákon č. 124/1947 Sb.).“

Obě tyto školy byly za dva roky zrušeny a spojeny s Filozofickou fakultou
Univerzity Karlovy v Praze. (10 – s. 139-140)
V období od komunistického převratu do 50. let byla sociální politika
v rukou státu a nevěnovala se jí velká pozornost, protože se předpokládalo,
že nepříznivé sociální problémy po vymizení třídních rozdílů zmizí.
(10 – s. 140) Do roku 1952 byly vytvořeny Vyšší školy sociálně-zdravotní
(šlo o školy středního školství) nebo později školy specializované
pro výchovu středního zdravotnického personálu. Po roce 1953 zůstala
jediná čtyřletá sociálně-zdravotní škola v Praze (z 28 škol), ale i ta byla
v roce 1953 změněna na školu hospodářskou a dalším výnosem byl název
změněn na školu sociálně-právní. (10 – s. 142) „Od roku 1959 existovala při
této škole dvouletá nástavba s názvem Střední škola sociálně-právní v Praze.
Adekvátní

typ

škol

byl

později

vytvořen

i

při

zdravotnických

i ekonomických školách v Brně a Bratislavě. V témže roce bylo na těchto
školách zavedeno i dvouleté studium pro absolventy středních všeobecně
vzdělávacích škol.“ (10 – s. 142-143) Pracovníkům tehdejších ministerstev
pojem sociální nevyhovoval, protože ukazoval na skutečnost, že jsou lidé,
kteří potřebují sociální pomoc. „Proto byla od roku 1962 tato škola
prakticky zredukována na dvouleté studium pro studenty s maturitou
na jiných školách druhého stupně. Vedle politické ekonomie, základů
československého práva, ekonomiky práce, zdravotní péče, psychologie,
defektologie, statistiky a základů administrativy byl důraz kladen
na předmět „sociálně-právní ochrana“. (10 – s. 143)
Až v polovině 60. let 20. století došlo k obnovení sociálního školství.
Otevřeně se hovořilo o chybách v sociální politice. Začaly vycházet
učebnice sociálního zabezpečení a byly zahájeny diskuse o obnově sociální
práce jako vědního oboru. V roce 1969 vznikla Společnost sociálních
pracovníků, ta se v roce 1973 změnila v sekci sociálních pracovníků a byla
součástí České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Sekce se snažila
o inovaci a rozvoj sociální práce, posilovala status profese i motivaci
k sociální práci až do roku 1990, tj. do založení Občanského fóra sociálních
pracovníků v České republice. (10 – s. 145)

V sedmdesátých letech byla obnovena a rozšířena činnost sociálněprávních škol. Absolventi sociálních škol se připravovali pro práci
na národních výborech nebo v průmyslových závodech. Politicky nevhodní
pracovníci měli možnost odborně pracovat např. psát knihy, bádat
pod různými pseudonymy, ale nemohli působit v sociálním školství, které
bylo pod přísným ideologickým dohledem. (10 – s. 148)
Sociální práce se rozvíjela, i přesto, že studium sociálních pracovníků
na vysokých školách bylo zrušeno a střední školy se orientovaly na oblast
správních předpisů. 80. léta

spojená s restrukturalizací mnoha velkých

podniků a současně s tím také se vznikem sociálních problémů vedla
k potřebě

sociálních

pracovníků.

s vysokoškolským vzděláním

bylo

Ale

sociálních

nedostatek.

Tato

pracovníků
situace

nutně

vyžadovala změnu, a proto již před rokem 1989 se začalo uvažovat o zřízení
vysokoškolské formy studia sociální práce. (10 – s. 149-150)
2.2. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách pro roce 1989
Rok 1989 přinesl pozitivní změny do oblasti vzdělávání sociálních
pracovníků. Od 90. let byly započaty práce na obnově vysokoškolského
studia sociální práce a reformách na úrovni středních škol. Současně
se objevily nové společenské problémy, k jejichž řešení se začaly hledat
a využívat zahraniční zkušenosti. (10 – s. 151)
Vysokoškolská výuka byla obnovena nejprve v Praze na Karlově
univerzitě a na Masarykově univerzitě v Brně. Postupně s růstem potřeby
vysokoškolsky vzdělaných sociálních pracovníků se vysokoškolské studium
rozšířilo po celém území České republiky. Úrovně i zaměření nově
vzniklých kateder bylo odlišné v souvislosti s tím, zda vznikly již
na existujících univerzitách nebo zcela nově. Na odbornou úroveň těchto
kateder i nově vznikajících vyšších odborných škol dohlížela nově založena
Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která se opírala o minimální
standardy v sociální práci. (10 – s. 151)

Minimální standardy byly vytvořeny v letech 1991-1992 týmem
vzdělavatelů v sociální práci, zahraničních odborníků a zástupců některých
zaměstnavatelů sociálních pracovníků.V roce 1993 byly schváleny Asociací
vzdělavatelů v sociální práci jako součást asociačních stanov a zároveň
se standardy staly kritériem pro získání členství. Standardy z roku 1993 byly
pozměněny zejména s ohledem na vznik vyšších odborných škol v roce
1996. (32 – výroční zpráva z roku 2006, s. 2, 7)
V roce 1996 vyhlásila Agentura pro trh práce a sociální politiku Phare
projekt GTAF III/WP 3/03-08, jehož cílem bylo vypracování návrhu
vzdělávacího

systému

pro

profesionální

sociální

práci,

jak

pro

středoškolský, vyšší odborný, tak i vysokoškolský stupeň, který by byl
akceptován Ministerstvem práce a sociálních věcí ale i Ministerstvem
školství mládeže a tělovýchovy. Toto očekávání se nenaplnilo.
Výsledkem projektu bylo vypracování vzdělávacích standardů v oblasti
sociální práce pro středoškolský a vysokoškolský stupeň vzdělávání. Byly
vyhotoveny učební plány a osnovy (pro vybrané vyučovací předměty)
odborné přípravy pro výkon sociální práce pro středoškolské, vyšší odborné
a vysoké (bakalářské a magisterské) školství. (20)
Se změnou společenské situace přicházejí také nové sociální problémy.
Mezi ně patří prostituce, potřeba integrace tisíců vězňů propuštěných
po amnestii z výkonu trestu, bezdomovectví a migrace uprchlíků a postupně
narůstaly další problémy násilí, drogové závislosti, závislost na hracích
automatech, vztahy mezi menšinami a majoritní společností atd. Hlavní
inovací byla snaha o deinstitucionalizaci sociálních služeb. Jednalo
se o vytváření alternativ k ústavní péči, vzniku nových nestátních organizací
v sociální péči. (10 – s. 152)
Od roku 1996 bylo zahájeno studium sociální práce také na vyšších
odborných školách. „V roce 1997 navrhlo Ministerstvo školství ČR
vzdělávací systém pro profesionální sociální pracovníky, který zahrnuje
vyšší odborné školy a vysoké školy.

V této souvislosti ministerstvo vydalo vlastní standardy vzdělávání
v sociální práci, jejichž jádro je shodné s obsahem Minimálního standardu
Asociace vzdělavatelů v sociální práci a liší se od něj v některých dílčích
aspektech“. (25 – bod 3.4 Kvalifikační vzdělání)
V roce 2003 byl vytvořen Návrh koncepce celoživotního vzdělávání
sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům. (25)
V roce 2004 byl vypracován a dán k připomínkování dokument „Teze
legislativního zakotvení výkonu sociální práce a vzdělávání sociálních
pracovníků“. Materiál vychází z usnesení o Koncepci celoživotního
vzdělávání sociálních pracovníků. Cílem dokumentu bylo vytvořit
předpoklady pro legislativní zakotvení sociální práce, pro růst kvalifikace
sociálních pracovníků. Tento dokument obsahuje i teze k zákonu
o sociálních pracovnících. (24)
Zákon o sociálních pracovnících nenabyl platnosti. Obsah profese
sociálního pracovníka a odborná způsobilost pro výkon této profese jsou
součástí zákona o sociálních službách, který nabyl účinnosti 1. 1. 2007.
Tento zákon vymezil také okruh činnosti a kvalifikační požadavky kladené
na pracovníky v sociálních službách. (51 – § 109; § 110; § 116)
2.2.1. Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků
a výchovy k lidským právům
Dokument shodný s názvem této kapitoly zpracovalo Ministerstvo
práce a sociálních věcí na podnět vlády. Vláda vydáním koncepce reagovala
na dokumenty Evropské komise týkající se vzdělávání. „Rovněž Evropská
komise vydala Memorandum o celoživotním učení s cílem zahájit
celoevropskou debatu o účinné strategii pro uskutečňování celoživotního
učení na individuální a institucionální úrovni a ve všech sférách veřejného
a soukromého života“. Návrh koncepčního řešení celoživotního vzdělávání
sociálních pracovníků vychází z cíle memoranda.
V tomto návrhu se počítalo se dvěma etapami. V první etapě v letech
2003-2005 měl být vypracován návrh věcného zákona o výkonu sociální
práce a vzdělávání sociálních pracovníků. V druhé etapě v letech 2006-2009
měly být vytvořeny nástroje systémového rozvoje celoživotního vzdělávání,

vypracovány a zavedeny soustavy finančních a nefinančních pobídek, které
by byly motivační jak pro zaměstnavatele, tak pro samotné pracovníky.
V návrhu se uvádí, že sociální pracovníci jsou zaměstnání v celé řadě
resortů i v soukromoprávních institucích a že charakter jejich pracovní
činnosti a vysoká míra odpovědnosti se neliší. To předpokládá také návrh,
že pravidla pro kvalifikaci a standardy výkonu sociální práce musí být
platná a závazná pro zaměstnávání sociálních pracovníků obecně.
Návrh hovoří také o kvalitě dalších vzdělávacích programů a v této
souvislosti je nutností nastavit mechanismy akreditace a certifikace.
Vzhledem k povaze sociální práce jako odborné činnosti, která vyžaduje
profesní i osobnostní zralost je nutné, aby sociální pracovníci disponovali
vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním. Nelze hovořit
o středoškolské průpravě s maturitou jako dostačující pro výkon práce
sociálního pracovníka. (25)
2.2.2. Teze k zákonu o sociálních pracovnících
Obsahem zákona o sociálních pracovnících mělo být zejména
definování pozice sociálního pracovníka, kvalifikačních požadavků,
systému vzdělávání, role sociálního pracovníka ve vztahu k uživateli,
k orgánům veřejné správy, k informacím, a k zaměstnavateli. Dále měl
zahrnovat

povinnosti

a

oprávnění

sociálního

pracovníka

i

jeho

zaměstnavatele včetně zmocnění pro MPSV stát s centrálním orgánem
pro akreditaci vzdělavatelů v sociální práci.
Navrhovaný zákon se měl týkat všech sociálních pracovníků bez ohledů
na jejich působnost, zřizovatele apod. Jak vychází z Minimálních standardů
Asociace vzdělavatelů v sociální práci, tak také z Minimálních standardů
MŠMT ČR z roku 1997 je pro výkon profese sociálního pracovníka
požadováno minimálně tříleté pomaturitní vzdělání v oboru sociální práce
a oborech příbuzných. Toto ustanovení bylo pak promítnuto do zákona
o sociálních službách. (51 – § 110 odst. 4) Výjimky z uvedené kvalifikace
jsou možné a vztahují se zejména k délce praxe a k jinému typu vzdělání.
(51 - § 110 odst. 4 písm. d, e)

Navrhovaný zákon rozlišoval šest kategorií sociálních pracovníků.
Kategorie byly sestaveny podle náročnosti na kvalifikaci a složitosti práce.
Toto členění nebylo v zákoně o sociálních službách č. 108//2006 Sb.,
v kapitolách věnovaných kvalifikaci sociálního pracovníka zohledněno.
V zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. se sociálního
pracovníka týkají pouze ustanovení o kvalifikačních požadavcích a dále pak
definování obsahu profese sociálního pracovníka včetně ustanovení
o celoživotním vzdělávání. (51 – § 109, § 110, § 111)

3. SOUČASNÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách má své ukotvení
v několika právních normách. V následujících podkapitolách jsou uvedeny
hlavní zdroje.
3.1. Zákoník práce
Zákoník práce č. 262/2006 Sb., pamatuje na vzdělávání zaměstnanců
v § 227 až do § 233. Podle těchto paragrafů se je zaměstnavatel povinen
zabývat odborným rozvojem svých zaměstnanců. Tento odborný rozvoj
podle výše uvedených paragrafů zahrnuje zejména:
a) zaškolení a zaučení
b) odbornou praxi absolventů
c) prohlubování kvalifikace
d) zvyšování kvalifikace. (50)
V rámci své zaměstnavatelské organizace máme všechny výše uvedené
formy písemně rozpracované. Výhodou tohoto rozpracování jsou jasně daná
pravidla pro postup v rámci organizace a vyjasněná očekávání.
3.2. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách byl v červenci 2005 schválen Vládou České
republiky. „Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vytváří právní
rámec pro nesčetné množství vztahů mezi lidmi a institucemi v případech,
kdy je

nezbytné zabezpečit podporu a pomoc lidem, kteří se ocitnou

v nepříznivé sociální situaci.
Zákon vymezuje vedle práv a povinností jednotlivců také práva
a povinnosti obcí, krajů, státu samozřejmě také poskytovatelů sociálních
služeb. V zákoně je také upravena oblast týkající se podmínek výkonu
sociální práce, a to ve všech společenských systémech, kde sociální
pracovníci působí“.(35)

Revoluční je zákon zejména v tom, že uživatele služby staví do role
klienta, který se má možnost rozhodnout, u jakého „dodavatele“ si službu
objedná a následně zaplatí. Služby jsou jasně definovány. Příspěvek na péči
je vyplácen uživateli v odstupňované výši, dle jeho zdravotní závislosti
na pomoci jiného člověka a to v oblasti péče o vlastní osobu
a v soběstačnosti. Kvalita služeb je garantována naplňováním standardů
v sociálních službách, které musí poskytovatel, právnická osoba, splňovat.
Poskytovatelé sociálních služeb podléhají registraci. Registrace je také
nezbytným předpokladem pro získání veřejných finančních prostředků.
Pro mou práci je v zákoně významné definování okruhu pracovníků
v sektoru sociálních služeb, jejich povinná kvalifikace a další vzdělávání.
Zákon

o

sociálních

službách

v kapitolách

věnovaných

kvalifikaci

pracovníků v sociální sféře společně se standardy v sociálních službách,
i přes řadu sporných bodů, je dle mého názoru, začátkem odborného řízení
rozvoje lidských zdrojů v organizacích poskytujících sociální služby.
Pozitivně vnímám zákon také proto, že vytváří konkurenční prostředí.
Jen zařízení s kvalitními službami, budou schopna zajistit financování,
získat uživatele služeb a udržet si kvalitní zaměstnance.
3.2.1.

Okruh

pracovníků

v sociálních

službách

podle

Zákona

č. 108/2006 Sb. a jejich odborná způsobilost
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. upravuje okruh
pracovníků, kteří v sociálních službách vykonávají odbornou činnost. Jde o:
a) sociální pracovníky
b) pracovníky v sociálních službách
c) zdravotnické pracovníky
d) pedagogické pracovníky
e) další odborné pracovníky, kteří přímo poskytují odborné služby.
(51 - § 115)
Ve své práci se budu zabývat sociálními pracovníky a pracovníky
v sociálních

službách.

Odbornou

způsobilost

a pedagogických pracovníků upravují další zákony. (53)

zdravotnických

Zákon o sociálních službách říká, že sociální pracovník vykonává
sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních
problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní
poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti,
odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence,
depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství
a sociální rehabilitace. (51 - § 119)
Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost
k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná
způsobilost. Zejména jde o minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru
sociální práce a oborech příbuzných. (51 - § 110) Pokud současní sociální
pracovníci vzdělání nesplňují, mají možnost v přechodném období si
potřebné vzdělání doplnit. (51 - § 120 odst. 11, 12)
Za pracovníky v přímé péči jsou považováni zaměstnanci, kteří
vykonávají přímou práci s uživatelem služby. Zákon o sociálních službách
upravuje příslušnou kvalifikaci pracovníků v sociálních službách a obsah
jejich práce a další podmínky pro výkon této profese. Jejich kvalifikace
je dána jednak podmínkou dosaženého vzdělání a kvalifikačním kurzem.
(51 - § 116 odst. 1)
Obsah kvalifikačního kurzu je vytyčen. Učební témata jsou rozdělena
do dvou bloků. První blok má obecný charakter jsou tam např. témata
somatologie, metody sociální práce, etika výkonu v sociálních službách,
sociální právní minimum apod. V druhém bloku jsou témata již speciální
a alternativní. Může jít např. o problematiku krizové intervence, zdravotního
postižení apod. (49 – § 37)
V současné době je možné na základě vyhlášky o veřejných financích
absolvovat kvalifikační kurz po nástupu do zaměstnání. Zaměstnanec má
na získání potřebné kvalifikace 18 měsíců a do získání kvalifikace pracuje
pod vedením pracovníka s kvalifikací. (52 – č. 28 ustanovení 48)

3.2.2. Podstata změn ve vzdělání a vzdělávání pracovníků v sociální
sféře s přijetím zákona o sociálních službách
Zákon jasně definuje, co lze po sociálních pracovnících, jejichž status
nebyl do této doby legislativně vymezen, požadovat. Rovněž definuje roli
pracovníků v sociálních službách. Před přijetím zákona nebylo zcela jasně
dáno jaké vzdělání či kompetence jsou s jeho profesí spojeny.
Z etického kodexu sociálních pracovníků, platného od 1.1. 1995,
vyčteme, že sociální pracovník by měl ve vztahu ke svému povolání
a odbornosti dbát na soustavné zvyšování svých znalostí a dovedností a tak
zvyšovat prestiž sociální práce. Jako problematické se v praxi jevilo
pravidlo: „Brání tomu (sociální pracovník), aby odbornou sociální práci
prováděl nekvalifikovaný pracovník bez patřičného vzdělání.“(43) Odborný
kvalifikovaný pracovník neměl nástroje, jak bránit tomu, aby sociální práci
nekonal

nekvalifikovaný

pracovník.

Změna

ustanovení

nastala

se

schválením úpravy etického kodexu 19. 5. 2006 s účinností od 20. 5. 2006
na toto znění: „Působí na to, aby odbornou sociální práci prováděl vždy
kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím vzděláním.“ (29) Působit již lze
mnoha

různými

způsoby

např.

diskusí,

příkladem,

srovnáváním

kvalifikovaně prováděné práce s nekvalifikovanou apod.
Pouze z řad odborné veřejnosti byl vyvíjen nátlak na profesionalizaci
práce sociálních pracovníků. V řadě institucí pracovali na postech sociálních
pracovníků lidé s různým typem vzdělání. Zejména šlo o středoškolské
vzdělání s ekonomickým zaměřením. Pravdou také je, že tito pracovníci
spíše vykonávali administrativní práce než práci sociální. Absolventi
vyšších odborných škol sociálních se cítili zklamáni, když po absolvování
školy nenacházeli uplatnění.
Jako určitý krok ke zkvalitnění služeb lze jistě také označit požadavky
na

odbornou

způsobilost

u

pracovníků

v sociálních

službách.

(51 - § 116 odst. 5) Před přijetím zákona nebyly v podstatě kladeny
na kvalifikaci těchto zaměstnanců žádné definované kvalifikační nároky,
pokud si je nevytvořila organizace, která tyto zaměstnance přijímala.

Jako pozitivní lze spatřovat zohlednění celoživotního vzdělávání jako
nástroje pro udržování kvality poskytovaných služeb. Organizace by měla
mít

vypracovány, podle standardů sociálních služeb, programy dalšího

vzdělávání zaměstnanců, zohledňovat osobní profesní cíle a potřeby dalšího
odborného vzdělávání zaměstnanců. (49 – příloha č. 2; standard 10b)
S těmito jistě pozitivními důsledky jsou také spojena dilemata, která
jsou často předmětem diskusí v mnoha organizacích.
3.2.3. Dilemata spojená s ustanovením kvalifikačních požadavků
pracovníků sociálních profesí s přijetím zákona o sociálních službách
Zejména lidé z praxe spatřují v definovaném vzdělávání bariéru
pro vstup do sociálních organizací. Řadu potenciálních zaměstnanců
s kvalitním lidským přístupem odradí požadavky na kvalifikaci pro vstup
do zaměstnání. (42)
V praxi se s tímto problémem setkáváme často, protože kvalifikační
kurz, který vesměs uchazeči potřebují, je většinou pro uchazeče na posty
pracovníků

v sociálních

službách,

finančně

náročný.

Problém

je

vyhraněnější v neziskovém sektoru, kde následná mzda je mnohem nižší než
pořizovací cena kurzu. Výsledkem je nedostatek uchazečů na pozice
pracovníků v sociálních službách. Na druhé straně je nutno říci, že je
věnována mnohém větší pozornost udržení stávajících pracovníků, což je
jistě pozitivní.
Dalším argumentem proti ustanovení kvalifikačních požadavků je ten,
že řada zaměstnanců, sociálních pracovníků, vykonává svou práci velmi
dobře, mají vztah k této práci, což je jistě nezbytný předpoklad pro působení
v sociální oblasti, a s přijetím zákona,

tito lidé ztratili způsobilost

pokračovat ve své práci. Mnozí přes vyšší věk či neochotu si vzdělání
nedoplní a ze sociálních služeb odejdou. (42)
Dle mé zkušenosti si tito sociální pracovníci vzdělání doplňují nebo
organizace je přesouvají na jiná pracovní místa.

Otázka profesionalizace či deprofesionalizace je jedním z dilemat
sociální práce (10 – s. 190), legislativním ukotvením potřebné kvalifikace
pro

výkon

sociální

práce

se

zákonodárci

jednoznačně

přiklonili

k profesionalizaci.
Rozpaky, zejména pracovníků v sektoru sociálních služeb, působí
rozdílnost mezd v organizacích zřizovaných obcemi či státními institucemi
a organizacemi neziskovými, kde jsou
závěru

je

možné

dojít

prostým

mzdy mnohem nižší. K tomuto
posouzením

průměrných

mezd

v jednotlivých organizacích.
Oldřich Matoušek popisuje, že pevný systém pro nábor a odměňování
lidí mají organizace státní nebo zřizované obcemi, což znesnadňuje reagovat
na měnící se podmínky. Nestátní organizace mají větší volnost při
personálním obsazování, ale jsou limitovány a nemají jistotu přísunu
mzdových prostředků. Tyto organizace vždy intenzivně očekávají výsledky
grantových řízení. (9 – s. 343)
Mezi další dilemata v mnoha organizacích patří kvalita a úhrada
akreditovaného kvalifikačního kurzu. Často organizace mají problém
s motivací zaměstnanců pro absolvování kurzu a argumentují pouze tím, že
podle zákona je nezbytné se vzdělávat.
Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách se skutečně
staly komerční záležitostí a jejich cena i kvalita je různá. Ze šetření jsem
zjistila, že cena kurzu obdobného rozsahu a zaměření na severu Moravy se
pohybuje od 3 990 do 10 000 Kč. Co se týče spoluúčasti na úhradě ceny
kurzu současnými pracovníky v sociálních službách, dá se říci, že co
organizace to jiný přístup, jak ukazují výsledky výzkumu, popsané v druhé
části práce.
Další otázku navozuje také vymezení obsahu kvalifikačního kurzu. Jde
o to, že vymezení první části všeobecného obsahu kurzu nemusí být
optimální pro účastníky kurzu, kteří pracují v různých druzích sociálních
služeb a tedy každý potřebuje více poznatků ke své specializaci. V druhé
části kurzu, která je již specializovaná a je zde prostor pro specializaci,
může vzniknout otázka, zda a v jakém rozsahu volit témata, zdánlivě mimo
oblast specializace kursisty. Naděžda Fibichová ve svém příspěvku uvádí,
že některé vzdělávací instituce řeší tento problém tím, že pořádají kurzy pro

určitý úzký okruh kursistů např. pro pracovníky pobytových zařízení apod.
Toto členění jí přijde nešťastné v tom smyslu, že takové kurzy znemožňují
profesní mobilitu a uplatnění v jiném typu sociálních služeb. Přiklání se
k univerzalistickému obsahovému vymezení kurzu a poté ke kurzům
specializovaným v rámci celoživotního vzdělávání. (22)
3.3 Standardy v sociálních službách
„Standardy popisují jak má vypadat kvalitní služba. Kvalita je popsána
prostřednictvím souboru kritérií, o nichž se předpokládá, že ovlivňují
schopnost služeb naplnit zájmy a potřeby obou zájmových skupin –
uživatelů i zadavatelů. Podstatným rysem standardů je jejich obecnost, jsou
použitelné pro všechny druhy sociálních služeb.“ (23)
Vzděláním a vzděláváním se zabývají standardy číslo 9a) a 10, přičemž
standard č. 9a) je zásadní. Tyto standardy jsou řazeny do skupiny
personálních standardů.
Standard č. 9a) vybízí poskytovatele k tomu, aby stanovil strukturu
a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky
a osobnostní předpoklady zaměstnanců.
Kvalita zpracování tohoto standardu je různá jak různé jsou organizace.
Pro mnohé organizace je tato oblast personální práce polem neoraným.
Zpracované materiály, které jsem měla možnost shlédnout v některých
případech, kopírovaly situaci před přijetím zákona. Tedy, že kromě
doslovných zákonných požadavků nejsou stanoveny žádné další. Současně,
ale musím říci, že je mnoho těch, kteří se začínají řízením lidských zdrojů
aktivně zabývat.
Standard č. 10 se zabývá profesním rozvojem zaměstnanců. Podle
tohoto standardu má mít poskytovatel písemně zpracován postup
pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení,
vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné
kvalifikace. Poskytovatel by měl mít dále písemně zpracován program
dalšího vzdělávání zaměstnanců.

Naplnění tohoto standardu, který není zásadní, je mnohem obtížnější než
u předcházejícího. Zavedení systému hodnocení do organizace nemůže být
záležitostí několika týdnů. Organizace mají problémy s přijetím systémů
hodnocení pracovníků, které jsou mnohdy málo propracovány, tak aby
skutečně splňovaly cíle hodnocení pracovníků. K těm zejména patří
monitoring práce za hodnocené období ke stanoveným cílům. Hodnotící
systém by měl být pomocí při odměňování, poskytovat zpětnou vazbu
o

pracovních

výsledcích,

umožnit

projednat

aspirace

pracovníka

a identifikovat jeho potenciál, jeho potřeby v oblasti rozvoje a měl by
přispět ke zlepšení pracovního výkonu v budoucnosti. (8 – s. 23)
V personálních standardech se dále objevuje požadavek na zajištění
podpory pracovníků nezávislým kvalifikovaným odborníkem. Zajistit
takovou podporu je v mnoha, zejména neziskových, organizacích otázkou
finančních možností.
Hodnocením a kontrolou standardů se, mimo jiného, zabývají inspekce.
(51 - § 97) Způsob hodnocení však budí v mnoha organizacích rozpaky.
Hodnocení probíhá subjektivně, a tak se běžně stává, že jeden inspektor
ohodnotí způsob naplnění standardů jako výborný a druhý ho doporučí
k přepracování a hodnocení je nízké. Tato praxe vede k demotivaci
zaměstnanců, kteří pracují na jednotlivých standardech a snižuje význam
existence standardů samotných.

4. PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V SOCIÁLNÍ SFÉŘE – MIMO
LEGISLATIVNÍ ÚPRAVU
Nejen definované vzdělání je zárukou kvalitně odváděné práce
v sociálních službách, rostoucí kvality poskytovaných služeb a spokojenosti
uživatelů. Mimo legislativní rámec stojí další předpoklady, které je nutné
naplňovat a které v různé míře organizace poskytující sociální služby
požadují od svých zaměstnanců a uchazečů o práci.
Mimo rámec legislativního ošetření stojí také vzdělání a vzdělávání
manažerů v sociálních službách včetně dalších předpokladů pro kvalitní
řízení sociálních služeb.
4.1. Kompetence v praxi sociální práce
Hledáním odpovědi na otázku, jakými kompetencemi by měl sociální
pracovník disponovat po absolvování minimálně tříletého pomaturitního
studia se zabývá např. Zuzana Havrdová, která definuje šest kompetencí
a k nim přiřazuje podrobná kritéria. Kompetence a kritéria jsou jasně
popsány s odkazy na praktické příklady. (6)
Tyto kompetence začala před skoro dvěma léty využívat naše
organizace v rámci systému stáží studentů. Hledali jsme kritéria kvality
praktické činnosti sociálního pracovníka a odpověď jsme našli ve výše
uvedených kompetencích. Kompetence pro nás současně představují způsob
hodnocení jeho práce. S odstupem času mohu říci, že se nám vytvořený
systém s převzatými kompetencemi osvědčil.
Kompetence na úrovní magistra sociální práce podává americká Rada
pro vzdělávání v sociální práci. Obsahuje 14 kompetencí. Ty jsou zaměřeny
zejména na uplatnění teoretických poznatků v praxi. Jedná se např.
o schopnost komunikace s uživateli, kolegy, veřejností, dále poskytovat
supervizi, provádět výzkumnou práci, schopnost ovlivňovat sociální
politiku. Jedna z kompetencí je již u sociálního pracovníka zaměřena
na oblast manažerských dovedností. Týká se schopností pracovat
ve struktuře organizace a v systému poskytovaných služeb a práci se
zaváděním změny. (10 – s. 15)

4.2. Profil a osobnost sociálního pracovníka
Sociální

pracovník

by

měl

disponovat

odbornými

znalostmi

a dovednostmi z oblasti sociální práce, všeobecným vzděláním, měl by klást
důraz na sebevzdělávání. Další podstatnou dovedností je komunikace
s lidmi. Ať už jde o uživatele, jiné organizace a rovněž způsob komunikace
by měl být kultivovaný. Sociální pracovník by měl disponovat kladnými
osobnostními

vlastnostmi

jako

jsou:

poctivost,

spravedlnost,

pravdomluvnost, pracovitost, dále by měl mít vlastnosti zralé osobnosti.
Patří zde citová vyrovnanost, stálost. Neméně důležitá je empatie, citová
stabilita, životní optimismus a vlastní životní zkušenosti. (12 – s. 112, 114)
Věra Novotná a Věra Schimmerlingová navrhují provést výzkumy,
které by ukázaly jací jsou současní pracovníci ve skutečnosti a návazné
výzkumy podle stejných kritérií by ukázaly změny ve vnímání obrazu
sociálního pracovníka. Výsledky by pak byly promítnuty do výchovy
a vzdělávání sociálních pracovníků. (12 – s. 111)
Oldřich

Matoušek

se

zmiňuje

o

obecných

předpokladech

a dovednostech pracovníka v pomáhajících profesích. Těmi jsou fyzická
zdatnost a inteligence, přitažlivost nejen z hlediska fyzického vzhledu,
ale

také

k jeho

vystupování

jednání

s uživateli.

Dále

hovoří

o důvěryhodnosti a komunikačních dovednostech. (10 – s. 52-54)
Karel Kopřiva prováděl výzkum v domovech důchodců mezi sestrami
a sociálními pracovnicemi. Položil jim následující otázku: „Kdyby někdo
Vám blízký se z nějakého důvodu ocitl v domově důchodců, jaké tři
nejdůležitější schopnosti nebo vlastnosti jeho sester či ošetřovatelek byste
mu přála?“ Uvádím výsledky odpovědí sociálních pracovnic – vlídnost,
ochota, láska poté klid, vyrovnanost následuje porozumění, empatie a až
posléze profesionalita, znalosti. (13)
Z uvedených výsledku je zřejmé, že vztah k uživatelům služeb je
klíčový pro poskytnutí kvalitní služby. Podobně jak se ptal Karel Kopřiva,
se ptám sama sebe, když vybíráme vedoucího pracovníka, zda bych
takového vedoucího přála své sestře či mamince.

Eva Taussigová zpracovala v roce 1936 profil sociálního pracovníka,
který obsahuje zajímavé momenty. Uvádí, že předpokladem úspěšné
sociální pracovnice je znalost prostředí, ve kterém působí. Měla být znát
demografickou situace v místě svého působiště, stav zaměstnanosti,
úmrtnost, národnostní situaci apod. Dále by měla sledovat činnost jiných
organizací, psát články a připravovat přednášky.
Dále uvádí, že sebelepší teoretické znalosti a praktický výcvik nezaručí
kvalitní výsledky. K jejich dosažení je ještě třeba přidat vhodné osobnostní
předpoklady. (19 - s. 134-135)
Požadované předpoklady Evy Tausigové jsou velmi aktuální i dnes.
Proto, aby sociální pracovník mohl obhájit potřebnost své služby musí mít
vůči konkurenčním službám a vůči donátorům, dostatečné argumenty.
Těmito argumenty jsou právě informace, o kterých hovoří Eva Taussigová.
4.3. Role a předpoklady manažerů v sociálních službách
Vzdělání a vzdělávání manažerů v sociálních službách není legislativně
ukotveno. Což, ale neznamená, že by tento stav nevyvolával diskusi
a otázky. Nejedna organizace si klade otázku, jaké vzdělání by měl mít
manažer v sociálních službách, jaké další předpoklady jsou potřeba pro
úspěšné řízení sociální služby a co lze od vedoucího pracovníka vlastně
očekávat?
„Vedoucím pracovníkem v organizacích poskytujících sociální služby
se často stává pracovník s největší erudicí v daném oboru, tedy ten, kdo je
odbornou autoritou. V krátké době musí získat pro dobrou praxi
managementu maximum znalostí a dovedností.“ (9 – s. 330)
„Manažer v sociální sféře by měl disponovat vrozenými vlastnostmi,
jako je potřeba vést, řídit a mít sociální inteligenci a dále pak získané
znalosti a dovednosti z mnoha oborů, např. ekonomie, práva, sociální
psychologie, teorie a metody řízení, praxe ve vyjednávání. Ke své práci
potřebuje také určité důležité schopnosti: umění naslouchat, ochotu
komunikovat, důslednost a smysl pro odpovědnost, schopnost nadhledu,
odstupu, určité morální kvality, orientace na úkol, nikoli na zvýraznění své
osobnosti.“ (9 – s. 330)

O významu charakteru vedoucího pracovníka hovoří také Peter
Drucker. Charakter je podstatný jako vzor pro počínání druhých. Zmiňuje se
o duchu organizace, který se vytváří shora. A je více než jasné, že sociální
organizace potřebují vynikat velkým duchem. Peter Drucker říká, že pokud
nějaká organizace vyniká velkým duchem, je to proto, že ji vedou lidé
s velkým duchem. (3 – s. 17)
Peter Drucker doporučuje vybírat vedoucího zaměstnance podle toho,
co již dokázal a podle jeho silných stránek. Rozhodující je, aby také vedoucí
organizace, (hovoří o neziskové organizaci, pozn. autorky), byl ztotožněn
s rolí vedoucího, s úkoly, které vyplývají z pozice vedoucího. Role
vedoucího musí být také v souladu s osobností člověka a jeho očekáváním
a očekáváním zaměstnavatele. Musí se nebát odpovědnosti a vnímat sebe
i ostatní členy v pracovním týmu. (4 – s. 25 - 30)
Řada dovedností se rekrutuje z oblasti řízení lidských zdrojů, které má
v sociální oblasti svá specifika. Manažer má několik významných úkolů
z hlediska řízení lidských zdrojů. Zejména se jedná o správný výběr
pracovníků,

jejich

rozvoj,

zajišťování

jejich

motivace,

plánování,

organizování a hodnocení jejich práce, vytváření a koordinování pracovních
týmů a pečování o kvalitu vztahů na pracovišti, dbaní o dobrou komunikaci
v organizaci, dále musí umět pracovat s informacemi a současně dbát o svůj
rozvoj. (9 – s. 339, 340)
Je nutné říci, že manažeři v sociálních organizacích se pohybují
v různých právních systémech a postavení vedoucích pracovníků je pak
různé.
Vedoucí sociálních referátů státní správy se orientují na sociální práci
v rámci svého odboru či oddělení. Ředitelé státních či obecních zařízení
odpovídají kromě odborně poskytovaných služeb také za provoz,
hospodaření zařízení. Vedoucí pracovníci nestátních zařízení naplňují
všechny uvedené úkoly s tím, že ještě musí sami získávat finanční zdroje
pro činnost organizace a o potřebnosti služby přesvědčovat veřejnost.
(9 – s. 330)

Tuto popsanou situaci má měnit zákon o sociálních službách. Mělo
dojít ke zrovnoprávnění poskytovatelů sociálních služeb bez ohledu
na jejich právní formu. Nicméně ani po povinné registraci služeb nemá
poskytovatel na dotaci právní nárok. Tedy pro nestatní neziskové organizace
se situace přijetím zákona zásadně nemění.

5. SOUDOBÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VÝZNAM
Soudobé vzdělávání je často spojováno s pojmem celoživotního
vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je živým pojmem pro udržení se na trhu
práce, ale také pro zachování a rozvoj osobnosti. Celoživotní vzdělání a jeho
význam rok od roku sílí. Rychlost inovací, rozvoj všech oborů je spojen
s neustalým učením se.
Nejen obsah vzdělávací aktivity má vliv na její kvalitu, ale také forma
předávání

informací

podstatným

způsobem

ovlivňuje

kvalitu

zapamatovaného. Forma má také velký význam pro vnímání vzdělávací
aktivity jako kvalitní, což ukázaly výsledky výzkumu v praktické části této
práce.
5.1. Celoživotní vzdělávání
Cílem celoživotního vzdělávání je obnova, rozšíření a zdokonalení
odborných kompetencí nebo i případná změna profese. (15 – s. 422) Ta je
dána zájmem člověka, potřebou seberealizace a také reakcí na rychle měnící
se zastarávání dosažených znalostí či dovedností. Koncept celoživotního
učení či vzdělávání představuje proces nepřetržitého vzdělávání. Dříve,
v 70 letech 20 století, se celoživotním učením rozumělo vzdělávání
dospělých. Dnes je vzdělávání dospělých jednou z důležitých součástí
celoživotního učení a nastupuje až po ukončení školní docházky. Důležitým
faktorem pro naplnění konceptu celoživotního učení je motivace lidí se
vzdělávat. Motivaci podle Vojtěcha Krebse ovlivňuje:
a) vědomí, že úsilí vynaložené na dosažení vzdělání bude společensky
uznáno – lepší zaměstnání, vyšší mzda
b) nabídka vzdělávacích aktivit v okolí – atraktivnost vzdělávací
aktivity, prostorová a časová dostupnost
c) finanční stránka – výše ceny, spoluúčast zaměstnavatele
d) vývoj na trhu práce – konkurence, legislativní opatření
e) postoj člověka ke vzdělávání – souvisí s výchovou a zájmem

V roce

2000

vypracovala

Evropská

komise

Memorandum

o celoživotním učení. Obsahem je vytyčení strategií jak koncept
celoživotního učení prosadit do praxe. (15 – s. 422 - 427)
5.2. Problémy vzdělávací politiky
Z názorů pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol vyplývá,
že nejčastější příčinou nezaměstnanosti absolventů je nezájem o obor
na trhu práce, vysoké počty absolventů oborů a nedostatečná odborná praxe
spojená zejména se středním školstvím. (36 - s. 6)
Současní absolventi se stále více zajímají o informace související se
zahraničím pro jejich další působení ať už studijní, či pracovní. Počet
mladých lidí odcházejících do zahraničí se rok od roku zvyšuje. (37 - s. 24)
Z výsledků šetření, které v roce 2007 provedl Národní ústav odborného
vzdělávání a které byly publikovány v Lidových novinách, vyplývají
problémy, které jsou spojeny se zaměstnáváním lidí. Jedná se zejména
o úzkou specializace zaměstnanců, a tak ztížené pracovní uplatnění,
významným problémem se jeví nedostatečná jazyková vybavenost
a ovládání informačních technologií. Zaměstnavatelé požadují, aby
zaměstnanci měli komunikační dovednosti, ochotu se učit, řešit problémy
a nést odpovědnost. (26 – s. 15)
Podobný výzkum byl proveden v roce 2007 v různých organizacích
Moravskoslezského kraje. Zpracovatelem byla Vysoká škola báňská.
Rovněž i z jejich výsledků vyplývá, že absolventům středních, vyšších
i vysokých škol chybí jazykové znalosti a zejména pak měkké dovednosti
označované jako soft skills. (28)
Nicméně i přes zjištěné nedostatky se situace v České republice pomalu
stává příznivou. Svědčí o tom vyjádření OECD. Ve vyjádření se uvádí, že
naše vzdělávání se začíná měnit a že Česká republika znovu objevila tradici
předškolního vzdělávání. Došlo k nárůstu pedagogické svobody, inovací,
na dítě je pohlíženo jako na subjekt se svými právy, objevují se snahy
o integraci dětí se speciálními potřebami. Pedagogické přístupy a metody
více odrážejí potřeby dětí a jejich mentalitu. Důraz je kladen na kreativitu
a svobodné hry. (41)

Přesto nám stále chybí ještě národní systém celoživotního učení,
na kterém by se měly podílet kromě státu a vzdělavatelů také kraje, sociální
partneři, podniky a další. Naším cílem by mělo být, aby naše pracovní síla
nekonkurovala svou relativně nízkou mzdou, ale především vysokou
kvalifikací, pracovní morálkou a kreativitou. (38)
5.3. Metody vzdělávání a osobnost lektora
Metody jsou důležitým nástrojem vzdělávání. Vhodná volba učebních
metod souvisí s obsahem učebního cíle, se strukturou účastníků,
prostorovými možnostmi, odbornou úrovní lektora a jeho zkušenostmi
a s principy učení. Současné vzdělávací metody by měly podpořit tvořivost,
flexibilitu a schopnost pracovat se změnou. (21 – s. 96)
Úspěšnost vzdělávací aktivity závisí na schopnosti lektora předat dané
skupině správným způsobem očekávané znalosti, dovednosti případně
kriticky seznamovat s jinými názory a postoji v daném tématu. Na osobnost
lektora jsou kladeny různé nároky. V ideálním případě je vhodné spojení
technologických znalostí, osobnostních a andragogických předpokladů.
Dalším důležitým předpokladem úspěšné práce lektora je sociální
inteligence. (21 – s. 101, 102)
5.4. Význam vzdělání a vzdělávání pro organizace poskytující sociální
služby
Peter Drucker zdůrazňuje význam lidí v organizaci a říká: „Žádná
organizace si nemůže počínat lépe než její lidé“. (3 – s. 131)
Jaký je význam vzdělávání a vzdělání pro pracovníky v sociálních
službách? Z výsledku dotazníkového šetření mezi zaměstnanci Slezské
diakonie lze vyčíst následující závěr. Pro většinu zaměstnanců je vzdělávání
jeden z prvků jejich pracovní motivace. Je to prostředek, jak mohou
prohlubovat a získávat nové znalosti, dovednosti, pracovat na svém
profesním i osobním růstu. Je to také prostředek konkurenceschopnosti
zaměstnance na trhu práce. Například kvalifikační kurzy jsou přenositelné

z organizace do organizace, pokud nejsou specializovány na konkrétní
okruh služeb.
O významu vzdělání z hlediska trhu práce hovoří také Josef Koubek.
Základním předpokladem úspěchu na trhu práce je soustavná obnova
znalostí a dovedností, jejich prohlubování a rozšiřování. Organizace a její
vzdělávací aktivity sehrávají významnou roli při formování pracovních
schopností. Ale ve vzdělávání jde také o formování osobností pracovníků,
formování jejich hodnotových orientací. (14 – s. 252) K tomu je nutné, aby
v organizacích byla nastavena taková organizační kultura, která bude
založena na sdílení znalostí a soustavném učení. (5 – s. 286)
Aby vzdělávání a vzdělání v organizaci plnilo svůj účel musí jít
o systematicky plánované aktivity. (14 – s. 258, 259)

6. VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍ
SFÉŘE V EVROPSKÉM KONTEXTU - POLSKO
Pro srovnání sociálního školství jsem si záměrně vybrala Polskou
republiku. Již nějaký čas se nejen naše organizace potýká s nedostatkem
kvalifikované pracovní síly. To znamená, že nám chybí zejména sociální
pracovníci a pracovníci v sociálních službách. Polsko je sousedící zemí
s Moravskoslezským krajem a tedy se logicky nabízí úvaha, že by bylo
možné uspokojit poptávku po výše uvedených pracovnících z této země.
Rovněž není tajemstvím, že i mnozí pracovníci Slezské diakonie studovali
sociální práci v Polsku a jejich dosažená kvalifikace je uznána v našich
poměrech. Má sonda do polského sociálního školství a do jejich sociálních
organizací by měla vést k zodpovězení otázky, zda je možné získat polské
absolventy sociálních oborů pro práci v sociálních službách do sociálních
organizací Moravskoslezského kraje.
Pro zjištění stavu sociálního školství v Polsku jsem navštívila Slezskou
univerzitu v polském Těšíně, která mimo jiného, připravuje absolventy pro
profesi sociálních pracovníků. Hovořila jsem s děkankou fakulty Etnologie
a nauk o vzdělávání, ze které se absolventi rekrutují.
Poté jsem navštívila dvě organizace poskytující sociální služby. Jednu
v polském Těšíně a jednu ve Skoczowě. Všichni zúčastnění včetně paní
děkanky se shodli, že v Polsku sociální vzdělávání lépe plnilo svou roli před
přijetím zákona z roku 2004.
Důvodem je současná roztříštěnost studia sociální práce a zejména mála
specializace na sociální práci díky různým studijním programům, ve kterých
se sociální práce studuje.

6.1. Základní informace o Polsku
Oficiálním názvem Polska je Polská republika. Polská republika má
38 513 000 obyvatel. Polsko je členskou zemí Evropské unie (od roku
2004), Severoatlantické aliance, Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj, Světové obchodní organizace a Visegrádské skupiny. Druhá světová
válka drasticky omezila etnickou pestrost předválečného Polska.

Po 1. světové válce tvořili Poláci 69% populace, nyní je to zhruba 99%.
Byl to výsledek deportací a dalších genocid za 2. světové války. Velký
pokles

zaznamenala

v posledních

letech

i

porodnost,

v tomto

nejkatoličtějším státu Evropy. Od 1. ledna 1999 má Polsko trojstupňové
členění na šestnáct vojvodství (województwo), okresy (powiat) a obce
(gmina). Vzhledem k rozdílnosti chápání českého výrazu „obec“ oproti
polskému – gmina je spíše ekvivalentní působnosti pověřeného obecního
úřadu a proto se používá výraz gmina. (31)
6.2.Vzdělávací systém v Polsku
Pro správné pochopení vzdělávání pracovníků v sociální sféře v Polsku
je nutné se seznámit se vzdělávacím systémem Polska.
Do školy se nastupuje v šesti letech, dříve v sedmi a základní škola je
označována jako podstawowka. Ta trvá 6 let. Pak žáci postupují do tzv.
Gimnázjach, což je v našich poměrech druhý stupeň. Vzdělávání
v Gymnáziu trvá 3 roky. Poté mohou studovat lyceum to je obdoba našich
gymnázií – trvá 3 roky nebo Techniku u nás průmyslové školy – trvá 4 roky
nebo nastoupit do Zawodowé školy, což je typ středních odborných škol,
které trvají dva nebo tři roky.
Po absolvování maturity, kterou končí Lyceum a Technika, mohou
studenti pokračovat na tzv. policeální škole, což je obdoba vyšší odborné
školy, trvající v průměru 2 roky, nebo na vyšších školách což je obdoba
vysokých škol. Bakalářské studium je označováno jako licenciát (trvá
3 roky) a magisterské či inženýrské je shodné s naším označením a délka
studia je dva roky.

Z licenciátu je možné dále studovat sociální práci

v magisterském studiu a dosáhnout titulu Magistr.
Nelze studovat sociální práci v magisterské studiu bez absolvování
tříletého licenciátu. Před přijetím zákona o veřejné pomoci bylo možné
studovat

buďto

sociální práci na policeální

škole nebo rovnou

v magisterském studiu (5letém) na vysoké škole přímo po absolvování
maturity.

Školy policeální představují obdobu našich vyšších odborných škol.
Jejich zaměření je různé a do roku 2004 na nich bylo možné studovat i obor
sociální práce. Jde o typ střední školy. Studium sociální práce
na policeálných školách trvalo pět semestrů a bylo ukončeno zkouškou.
Absolventi nejsou a nebyli nositeli žádného titulu. Tyto školy byly
u zaměstnavatelů velmi oblíbené právě pro velké penzum informací
z oblasti sociální práce a také pro svou praktickou orientaci. Absolventi byli
dobře uplatnitelní, ale finančně znevýhodněni ve srovnání s absolventy
vysokých škol.
Podle polských národních novin Gazeta, mají zaměstnavatelé problémy
s nedávno konstituovaným licenciátem. Považují jej za něco méněcenného
a tedy absolventy znevýhodňují. (34 - ze dne 18. 12. 2007. Boloński model
studiowania w praktice.)
Problémem při vzdělávání žáků je také emigrace jejich rodičů za vyšším
příjmem a lepšími životními podmínkami. Protože děti často své rodiče
do cizích zemí následují. Emigrace se týká všech žáků bez ohledu na typ
školy. Rodiče své děti mnohdy ani ze školy neodhlásí. Emigrují také
absolventi, aby získali peníze a z nich pak mohli financovat život svých
příbuzných v Polsku. (34 - ze dne

11. 4. 2008. Emigracja: rodzice

do pracy, a dzieci za nimi.)
V Polsku
systémech,

je

největší

poptávka

po

bankovnictví.

Poptávku

očekávají

odbornících
také

v informačních
po

právnících,

psycholozích. (34 - ze dne 11. 2. 2008. Po jakich studiach jest praca.)
6.3. Legislativní vzdělávání v sociální práci v Polsku
Legislativní úprava kvalifikace sociálních pracovníků má oporu
v zákoně o Veřejné pomoci ze dne 12. března 2004 v § 116 ustanovení
1 a § 156. (47)
Podle tohoto zákona může být sociálním pracovníkem osoba, která
získala vzdělání na policeální škole v oboru sociální pracovník, získala
diplom o ukončení kolegia pracovníků veřejných služeb, diplom vyšších
škol o specializaci sociální práce nebo ukončila studium vyšší (licenciální
nebo magisterské) se specializací sociální práce na jednom z oborů:

pedagogika, politologie, psychologie, sociologie nebo nauk o rodině.
(47 – art. 116 ust. 1)
Podle zákona policeální školy od roku 2005/2006 již nepřijímají
studenty pro obor sociální pracovník. Vzdělání v této profesi je realizováno
v tříletém tzv. kolegiu pracovník veřejných služeb, který se začal realizovat
akademickým rokem 2005/2006. Absolventi kolegií shodně s předpisem art.
116 ust. 1, po získání diplomu o ukončení kolegia mají oprávnění vykonávat
profesi sociálního pracovníka. Absolventi škol policeálních, kteří získali
titul dříve mohou i nadále pracovat v pozici sociálního pracovníka. (47 – art.
116 ust. 1)
Ukončení studií na vyšším typu škol, v podstatě jde o vysoké školy, a to
v jiných specializacích než je sociální práce (např. pedagogicko výchovná
sociální práce, sociální práce a veřejná terapie, sociální práce a pečovatelsko
výchovná, sociální politika) není rovné specializaci sociální práce a tedy tito
absolventi nemohou zastávat pozici sociálního pracovníka.

(47 – art. 116

ust. 1)
Paradoxem je, že existuje řada škol, které nabízejí různé výše uvedené
kombinace a absolventi poté nemají uplatnění. V současné době se tento
stav řeší tak, že absolventi žádají ministerstvo o udělení výjimky. Pokud by
takovou výjimku absolvent obdržel, je možné sociální práci vykonávat.
Zatím nejsou známy případy udělení této výjimky.
Zaměstnavatelé sociálních služeb jsou seznámeni s ustanovením zákona
a dodržují jej. Kontrolu může provádět zřizovatel nebo úředníci z města.
Sociální pracovníci, kteří byli před rokem 2004 zaměstnáni na pozicích
sociálních pracovníků, podle tehdy platných předpisů i nadále mohou
v pozicích zůstat. (47 - art. 156 ust. 1) Sociální pracovníci, kteří ukončili
školu ve specializaci, která není uznána mohou práci i nadále ve své
zaměstnavatelské organizaci konat.
Vzdělání jiných pracovníků než pracovníků v sociálních službách není
legislativně upraveno. Studium sociální práce na středních školách v Polsku
není možné.

6.4 Připravovaný zákon o sociálních pracovnících v Polsku
Zákon připravuje Rada pomoci společné1. Podle navrhovaného zákona
by byli sociální pracovníci povinně zapisování do listů sociálních
pracovníků, jejichž zápis a vedení by bylo v kompetenci Okresní rady
sociálních pracovníků. Ta by tam sociálního pracovníka zapsala až po
absolvování půlroční stáže v instituci, ve které pracují sociální pracovníci
zejména však starší sociální pracovník, který jeho praxi povede a vydá
pozitivní hodnocení pro zápis. Pod pojmem starší sociální pracovník se
rozumí sociální pracovník, který již minimálně 3 roky působí v profesi
sociálního pracovníka.
Pro další snadnou orientaci v návrhu je nutné uvést navrhované členění
sociálních pracovníků včetně požadavků pro každou kategorií.
a) sociální pracovník – stážista
b) sociální pracovník
c) starší sociální pracovník – musí odpracovat minimálně 3 roky
v profesi sociální pracovník
d) specialista sociální práce – po získání titulu I. stupně nebo ukončení
studia na vysoké škole v oboru sociální práce a odpracování 3 let
v pozici staršího sociálního pracovníka
e) starší specialista sociální práce – po získání specializace druhého
stupně a odpracování 3 let na pozici specialisty sociální práce
f) hlavní specialista sociální práce – po získání specializace II. stupně,
ukončení vysokoškolského studia v oboru sociální práce a po
odpracování 10 let v pozici sociálního pracovníka
Podle návrhu zákona se počítá také se dvěma stupni specializace
v profesi sociálního pracovníka.
Pro získání prvního stupně je sociální pracovník povinen: absolvovat
3letou stáž pod vedením staršího sociálního pracovníka, absolvovat školení
pro první stupeň specializace a vykonat zkoušku před regionální zkušební
komisí.
1

Rada pomoci společné funguje pod ministerstvem sociálního zabezpečení. Skládá se
z více než 20 osob reprezentující organizační jednotky sociální pomoci, jednotky
teritoriální (krajské) samosprávy, krajů, sociálních organizací, církví aj. Mimo jiného,
iniciuje změny v právních předpisech v oblasti sociální pomoci.

Pro získání druhého stupně specializace je nutné: absolvovat 3letou stáž
u specialisty sociální práce, absolvovat školení pro druhý stupeň
specializace a vykonat zkoušku před centrální zkušební komisí.
Podle tohoto návrhu, by sociální pracovníci mohli vykonávat profesi
sociálního pracovníka i jako živnost, tedy zakládat soukromé praxe.
Řídit a koordinovat sociální pracovníky by mohl pouze starší specialista
sociální práce.
Návrh počítá také s dodatkovou dovolenou v závislosti na odpracované
době v pozici sociálního pracovníka. Další jistě pozitivní změnou
v současném stavu je úprava výše mzdy sociálních pracovníků. Mzda
sociálních pracovníků by byla stanovena podle kategorie, do které náleží.
Nejnižší mzda by tak připadla sociálnímu pracovníkovi a nesměla by být
nižší než průměrná mzda v kraji za III. čtvrtletí předcházejícího roku.
Na nejvyšší mzdu by pak dosáhl hlavní specialista sociální práce, jehož
mzda by nesměla být nižší než 200% průměrné mzdy v kraji za III. čtvrtletí
předcházejícího roku. (30)
Zákon je v současné době podroben připomínkování odborné veřejnosti.
Jak tento legislativní návrh dopadne, je zatím nejasné.
6.5. Vzdělání a vzdělávání v sociálních organizacích v Polsku
Navštívila jsem v Polsku dvě velké organizace, které poskytují sociální
služby a zaměstnávají přes 50 zaměstnanců. V obou organizacích dodržují
literu již uvedeného platného zákona.
Hovořila jsem se čtyřmi sociálními pracovníky ve dvou různých
organizacích a dvěma pracovníky v přímé péči. Při hodnocení kvalifikace
sociálních pracovníků vnímají jako prospěšné pro praxi pouze studium
policeální, tedy obdobu naší vyšší odborné školy v oboru sociální práce,
která v současné době již absolventy sociální práce neprodukuje. Nicméně
pro výši mzdy je výhodné, a to zejména v sociálních zařízeních zřizovaných
městem, mít vyšší vzdělání než již zmiňované policeální ať už licenciát
nebo magisterské. Proto o studium na policeálných školách nebyl ani velký
zájem. O absolventy policeálních škol měli zájem zaměstnavatelé, protože
absolventi byli dobře připraveni pro praxi.

Dalším problémem, který je spojený s kvalifikací sociálních pracovníků
je vzdělání těch, kteří studují specializaci, která je jiná, než sociální práce.
Mnoho studentů žádá Ministerstvo práce a věcí veřejných, aby absolvování
příbuzné specializace bylo uznáno pro profesi sociálního pracovníka.
Sociální pracovníci, kteří absolvovali dřívější studium na policeální
škole v oboru sociální práce a posléze na vyšší škole tříleté licenciální
hovoří o nesrovnatelných znalostech v oblasti sociální práce. Policeální
školy se dle jejich slov věnovaly skutečně a výhradně sociální práci.
Licenciální školy neobsahují ani čtvrtinu sociální práce, kterou vyučovala
škola policeální. Věnují se hodně všeobecným informacím a sociologii,
psychologii a jiným programově zaměřeným naukám a pro sociální práci
zbývá malý prostor. Absolventům chybí praxe a lepší spojení teoretických
znalostí s praktickým výkonem sociální práce.
Tentýž názor měla děkanka fakulty Etnologie a nauk o vzdělávání na
Slezské univerzitě v Polském Těšíně. Ta řekla: „Dříve bylo ve studiu daleko
více sociální práce než nyní, studenti jsou málo připraveni pro praxi
sociálního pracovníka.“ (přeloženo z polštiny)
Podle dotázaných sociálních pracovníků je o práci v oblasti sociálních
služeb obecně malý zájem a to zejména díky nízké mzdě, která se v Polsku
pohybuje v rozsahu 1300 zlotých měsíčně a v úřadech okolo 1600 zlotých
měsíčně.2 Obecně nízká úroveň mezd a životního standardu je podle
pracovníků příčinou migrace 3 000 000 Poláků. A toto číslo je spojeno
s legální migrací. Dle slov pracovníků, v Polsku existují dvě sociální třídy
lidí. Buď to bohatí nebo chudí. Neexistuje střední třída.
Pro pracovníky v přímé péči je situace ještě horší. Sociální práce se na
středních školách nestuduje. Důvod je zřejmý. V přímé péči pracují pouze
lidé, kteří cítí, že potřebují být zrovna v sociálních službách. A to z různých
důvodů. Jejich příjem se pohybuje okolo 800 zlotých. Což je vzhledem
k cenám nájmu a potravin neskutečně nízká mzda. Tedy pro pracovníky
v přímé péči nejsou stanoveny kvalifikační požadavky a ani organizace,
žádné požadavky nevytvářejí.
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Průměrná polská mzda se pohybuje cca 3000 zlotých a kurz k zlotého k euru činí 3,29
a 1 zloty je 7,60 Kč. Údaje jsou ze dne 30. května 2008. Je nutné říci, že se mzda liší také
podle wojwodství.

Existují různé vzdělávací kurzy orientované do oblasti sociální práce,
ale jejich cena je vysoká jak pro zaměstnavatele, tak pro pracovníky.
Pracovníci v obou, mnou vybraných organizacích, nemají zaveden systém
vzdělávání, ani se pravidelně nevzdělávají. Na můj dotaz - jak sledují
minimálně legislativní změny - odpověděli, že informace o legislativních
změnách jsou jim zprostředkovaně přednášeny nebo zasílány pracovníky
z městských úřadů a další metodou je samostudium na internetu.
Všichni sociální pracovníci očekávají změnu v systému odměňování,
kterou by jim měl přinést léta slibovaný zákon a to tak, že by dostávali 80%
z průměrné mzdy v Polsku, která činí 3000 zlotých. Mnozí doufají, že se tak
stane brzy a nebudou opouštět sociální služby.
Další bariérou pro vstup na sociální školy je jejich zpoplatnění, které se
týká zejména studia víkendového. To začíná v pátek a trvá do neděle. Cena
víkendového studia se pohybuje minimálně okolo 2000 zlotých za semestr.
Rodiče studentů či sami studenti si berou na studia půjčky.
V Polsku je nyní nízké procento nezaměstnaných. Tato situace je dána
migrací Poláku za hranice.
Na mou otázku, zda by byli sociální pracovníci ochotni pracovat
v Česku, odpověděli že ano, pokud by mzda byla lepší než u nich.
V současné době je průměrná mzda sociálních pracovníků i pracovníků
v sociálních službách na severu Moravy vyšší než v Polsku. Tato skutečnost
vytváří předpoklad pro případné získávání zaměstnanců z Polska. Bariérou
jejich vstupu do našich sociálních organizací je však jazyk. Polština je sice
jazyk, kterému není až tak obtížné porozumět, ale při hlubší komunikaci je
nutná znalost českého jazyka. Nábor polských zaměstnanců by proto musel
být doprovázen intenzivním jazykovým vzděláváním.

7. SHRNUTÍ
Sociální práce a vzdělávání má svou historii. O významu vzdělání
netřeba dlouze hovořit. Domnívám se, že současný zákon o sociálních
službách definováním kvalifikace velmi významně zasáhl do vývoje
vzdělávání nejen sociálních pracovníků, ale zejména do vzdělávání
pracovníků v přímé péči.
Z popisovaného vývoje je patrné, že veškeré dosavadní aktivity v oblasti
vzdělávání byly spojeny takřka výhradně s osobou sociálního pracovníka.
Troufám si říci, že i přes jistá dilemata spojená s legislativním ukotvením
kvalifikace pracovníků v sociální sféře, je zákonná úprava kvalifikace
pro kvalitu sociálních služeb velkým přínosem.
Pracovníci v sociálních službách získávají svůj status, bude se tvořit
nová profesní skupina - pracovníků v sociálních službách, bude se vytvářet
prostor pro sdílení zkušeností.
Nutné je ale říci, že žádná organizace by neměla zapomínat
na osobnostní charakteristiky pracovníků v sociální sféře. Na příkladu
Polska lze vidět, že je nutné vytvářet podmínky pro to, aby pracovníci
v sociální sféře chtěli ve službách zůstat a zvyšovat status sociální práce.
Když hovořím o podmínkách, mám na mysli zejména pracovní podmínky,
kde lze jistě zařadit přístup zaměstnavatele k pracovníkům, kvalitu
vzdělávacích aktivit a přístup k nim, výše mzdy, prostor pro osobnostní růst
apod.
Nekoncepční přístup ke vzdělávání bez dalších pobídek vede
k demotivaci jednak stávajících pracovníků, ale i potenciálních a vytváří
bariéry pro vstup do sociální sféry.

8. ÚVOD DO PROBLÉMU VÝZKUMU
V této části magisterské práce chci shrnout názory zainteresovaných
osob na vzdělání a vzdělávání pracovníků v sociálních službách s ohledem
na nový zákon o sociálních službách. Tyto názory jsou předpokladem
a vodítkem pro tvorbu vzdělávacích programů pro pracovníky v sociální
sféře, a to jak pracovníků v přímé péči, tak také sociálních pracovníků.
Ze získaných dat se dá také vycházet při vytváření vzdělávacích programů
celoživotního vzdělávání pro pracovníky v sociální oblasti.
V průběhu roku 2006 jsem začala přemýšlet, o čem budu psát svou
magisterskou práci. V tomto roce jsem si také zřetelně uvědomila, jak moc
naše organizace potřebuje kvalifikované zaměstnance. A také, že mnoho
absolventů sociálních škol, jen částečně naplňuje naše očekávání. Sociální
práce a zejména práce v neziskovém sektoru, do kterého patří i naše
organizace, je prostředí turbulentních změn. A to je také možná důvod,
proč školské vzdělávací programy dostatečně nereflektují aktuální potřebu
zaměstnavatelů. Možnou příčinou je také nezájem organizací vstoupit
do dialogu se vzdělavateli sociální práce. A tento druhý důvod se mi jeví,
na základě zkušeností, jako vysoce aktuální. Jistě, vždy bude hodně záležet
také na zapracování nového pracovníka v organizaci. Ale je nezbytně nutné,
aby nový zaměstnanec disponoval relevantními znalostmi a dovednostmi,
které celý proces zapracování usnadní, či dokonce umožní. Je všeobecně
známo, že sociální služby disponují maximálně efektivním rozvržením
pracovníků, kde každý má svou roli a často ještě dochází k rozšiřování
kompetencí. Proto celý proces zaškolování musí být co nejrychlejší.
Ale nejsou to jen nové znalosti či dovednosti, které bychom od absolventů
uvítali. Jde také o kompetence, které provázejí vývoj sociální práce a je
na ně kladen po několik let velký důraz. Jde zejména o účinnou komunikaci
s uživateli konkrétních služeb, empatii a motivaci pracovat právě s vybranou
skupinou uživatelů.

Naše organizace, Slezská diakonie, zaměstnává 200 pracovníků v přímé
péči, 50 sociálních a 60 vedoucích pracovníků. Požadavky na pracovníky
v přímé péči a sociální pracovníky jsou totožné s ostatními organizacemi,
které se zúčastnily konference s názvem Sociální vzdělání versus sociální
služby, o které se budu dále zmiňovat.
Slezská diakonie3 se ale začala zabývat také vzděláním na pozici
vedoucího pracovníka. Došli jsme k názoru, že ideálním případem
pro kvalifikaci vedoucího pracovníka je spojení vzdělání v oboru sociální
práce a vzdělání v oblasti managementu. Sociální vzdělání potřebuje
vedoucí pracovník pro správné řízení a pochopení vývoje sociální služby
a vzdělání v oblasti managementu pro řízení zdrojů – finančních, lidských,
informačních a řízení operací.

Význam právě vzdělání v oblasti

managementu výrazně roste s přibývající náročností na správné řízení
a rozvoj výše uvedených zdrojů a služeb. Bez těchto zdrojů totiž není žádná
služba schopna zajistit svou životnost. V roce 2006 měla většina vedoucích
pracovníků Slezské diakonie sociální vzdělání, ale bohužel již ne
manažerské. Rovněž snaha doplňovat toto vzdělání různými kurzy, dle
mého názoru, nedokáže nahradit systémový přístup školského vzdělávání
pod vedením kvalitních lektorů.
Ke konci roku 2007 jsme znovu ve Slezské diakonii museli téma
vzdělání vedoucích pracovníků otevřít, protože se naše organizace rozrostla
a bylo třeba se sjednotit v prioritách kompetencí na této pozici. Byla
provedena analýza dosaženého vzdělání našich současných vedoucích
pracovníků. Polovina disponuje sociálním vzděláním, menší čtvrtina má
ekonomické vzdělání a další čtvrtina je vzdělána mimo ekonomickou
a sociální oblast. Vedení organizace a přední manažeři se po dlouhé diskusi
dohodli na tom, že prioritou pro pozici vedoucího pracovníka budou pro
naši organizaci manažerské dovednosti a minimálně VOŠ v jakémkoliv
směru.
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Slezská diakonie je nezisková křesťanská organizace, která má status církevní právnické
osoby. Poskytuje sociální a sociálně zdravotní služby širokému okruhu uživatelů – zdravot.
postiženým, seniorům, rodině, dětem, mládeži, lidem bez domova a ostatním potřebným.

Pokud bude mít uchazeč i sociální vzdělání bude preferován. K tomu
to rozhodnutí jsme došli na základě zkušeností a neustále se zvyšujících
nároků kladených na tuto pozici. Vedoucí pracovník musí být schopen
zajistit všechny dříve zmíněné zdroje, musí být maximálně organizačně
schopný, musí být flexibilní, musí znát svou konkurenci a neustále pracovat
na vysoké kvalitě služeb.
Začátkem roku 2007 se vzděláním vedoucích pracovníků začal zabývat
také Moravskoslezský krajský úřad. Ten se na problém vzdělání vedoucích
pracovníků podíval z opačného konce. A to tak, že prosazuje, aby vedoucí
pracovníci kromě nejlépe ekonomického či manažerského vzdělání měli
také vzdělání sociální. Svůj požadavek krajský úřad odůvodňuje § 109
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tento paragraf se vztahuje
k vymezení činnosti sociálního pracovníka, který vykonává sociální šetření,
zabezpečuje sociální agendu včetně řešení sociálně právních problémů
v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství,
analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti atd. A právě
o posledně uvedené

činnosti jde. Moravskoslezský krajský

úřad

argumentuje tím, že nejen sociální pracovník, kterého se ustanovení § 109
týká, má v popisu práce metodickou a koncepční činnost, ale že je to
aktivita, která náleží do kompetencí zejména vedoucího pracovníka. Aby
mohl tuto kompetenci naplnit bezpodmínečně potřebuje sociální vzdělání
minimálně vyšší odborné v oboru sociální práce.
Nicméně zákon o sociálních službách zatím vzdělání vedoucích
pracovníků neupravuje a je tedy na každé organizaci, aby se rozhodla podle
svého nejlepší svědomí a vědomí a zejména také s ohledem na trh práce,
jaké vedoucí pracovníky pro svou sociální službu zajistí.
8.1. Úvod do metodologické části
V následujících kapitolách se budu zabývat výsledky výzkumu, který
byl zaměřen na identifikací požadavků na vzdělání a vzdělávání pracovníků
v sociální sféře. Zabývám se dvěma okruhy pracovníků v sociální sféře a to
pracovníky v sociálních službách a sociálními pracovníky. Výzkumy jsem
provedla na dvou konferencích. První byla pořádána v roce 2006 Slezskou

diakonií a nesla název Sociální vzdělání versus sociální služby. Druhá
proběhla v březnu 2008 s názvem „Kompetentní lidé – konkurenceschopné
regiony“ v rámci projektu Kariéra 2008.4
Na této mezinárodní konferenci (účastnili se ji zástupci z Francie, USA)
byly zveřejněny výsledky dotazníkové šetření o uplatnitelnosti absolventů
škol z let 2004 až 2007 v podnicích a organizacích Moravskoslezského
kraje. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 87 organizací. Realizátoři
výzkumu byli pracovníci Vysoké školy Báňské v Ostravě a Regionální
vysokoškolské infocentrum, o. s. Z dotazníkové šetření vyplynulo, že
zaměstnavatelé přijímají absolventy vysokých škol zejména pro jejich
odborné znalosti, možnost vychovat si jej podle svých potřeb a důležitou
roli pro konečný výběr hraje osobní dojem a vystupování.
Na konferenci zazněla řada zajímavých příspěvků přednášejících a byly
prezentovány názory v plenárních zasedáních jak zaměstnavatelů, škol tak
také studentů.
Výstupy

z výše

uvedených

konferencí

doplním

současnými

kvalitativními polostandardizovanými rozhovory se zainteresovanými
osobami z oblasti poskytovatelů sociálních služeb.
Oslovila jsem čtyři organizace, které poskytují sociální služby. Dvě jsou
neziskové a dvě jsou příspěvkové organizace. Všechny oslovené organizace
mají registrováno více druhů sociálních služeb. Cílová skupina uživatelů
u dvou neziskových organizací je velmi pestrá, další dvě příspěvkové
organizace se zaměřují na poskytování sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením. V každé z těchto čtyř organizací jsem oslovila
jednoho manažera, jednoho sociálního pracovníka a jednoho pracovníka
v sociálních službách. Rozhovory byly realizovány v období od listopadu
2007 do února 2008.
Polostandardizovanými rozhovory jsem navázala na již zmíněnou
konferenci Sociální vzdělání versus sociální služby. Cílem bylo zjistit, zda
a jak se změnil přístup sociálních organizací ke vzdělání a vzdělávání
4

Projekt Kariéra je společnou aktivitou všech vysokých škol Moravskoslezského kraje a
dalších významných subjektů trhu práce v tomto regionu. Projekt má zvýšit komunikaci
mezi všemi typy škol, vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli a vytvářet společné
projekty. Výsledkem této komunikace by pak bylo uspokojení poptávky po vhodné
pracovní síle.

pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků s přijetím zákona
o sociálních službách. Z výstupů by dále mělo vyplynout, zda současné
vzdělávací programy odpovídají potřebám praxe či nikoliv a doporučení pro
oblast celoživotního vzdělávání.
Závěry

konferencí

i

následného

výzkumu

se

týkají

situace

v Moravskoslezském kraji. Veškerá šetření byla provedena anonymně.
8.2. Charakteristika Moravskoslezského kraje
Výzkumná část práce byla situována do Moravskoslezského kraje.
Pro pochopení a představu o výzkumném prostředí, považuji za nutné
přiblížit tento kraj.
Kraj zahrnuje okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín,
Opava a Ostrava. Kraj je oblastí především s vysokým podílem těžkého
průmyslu – jedná se o hutnictví, strojírenství a hornictví. Dalšími
významnými sektory je elektrotechnický, potravinářský, ale také rozvíjející
se automobilový průmysl včetně stavebnictví a výroby plastů.
Od roku 1990 procházel kraj významnou restrukturalizací hospodářství,
která byla spojena s růstem nezaměstnanosti. V současné době se situace
zlepšuje díky příznivému hospodářskému vývoji v zemi, ale i zvýšenému
investičnímu rozvoji průmyslových zón a rozmachu výroby dopravních
prostředků. V lednu 2007 činila míra nezaměstnanosti v kraji 12,9%
a na konci téhož roku 9,6% a předpokládá se, že v roce 2008 míra
nezaměstnanosti ještě poklesne. Z prostředků Evropského sociálního fondu
bylo v kraji realizováno mnoho projektů s cílem snížit nezaměstnanost.
Počet obyvatel se plynule již řadu let snižuje. K 31. prosinci 2007 zde
žilo celkem 1.249.290 trvale bydlících obyvatel, což je o 1.479 (-0,1%)
méně než v roce 2006. Významně klesá počet obyvatel do 14 let.
V kraji existuje systém vysokoškolského technického, ekonomického
a humanitního vzdělávání. (tři univerzity a soukromá Vysoká škola
podnikání, a.s.).

Kraj

se

potýká

s růstem

sociálně

nepřizpůsobivých

obyvatel

(marginalizace určitých sociálních skupin – Romové, lidé bez domova),
a s pozvolnou rozvíjející se intelektuální základnou. Velkým problémem je
získat vysokoškolsky vzdělané oborníky z jiných částí republiky, k tomu se
přidává tendence, která je výrazná a dlouhodobá a to migrace
kvalifikovaných osob, zejména mladých lidí z kraje. Kraj se vyznačuje také
vysokým počtem osob se zdravotním postižením, které je spojeno s jejich
dřívějším zaměstnáním v těžkém průmyslu.
Kraj je také významným zaměstnavatelem cizinců. Z toho nejvíce
Slováků, Ukrajinců a během roku 2007 přibylo nejvíce občanů Jižní Korey.
(27)

8.3. Přehled použitých metod a výzkumných hypotéz
V následující podkapitole prezentuji výzkumné hypotézy a metody,
které byly použity pro jejich ověření. Pro přehlednost jsem zvolila
prezentaci formou tabulky. Ve vodorovných řádcích uvádím hypotézy
a ve svislých sloupcích pak výzkumné metody. Křížkem je označena
metoda, která byla použita pro ověření dané hypotézy.
Tabulka č. 1 Výzkumné hypotézy a použité metody

Absolventi sociálních oborů jsou

Focus

Obsahová

Polostandardizo-

group

analýza

vané rozhovory

x

x

x

x

částečně připraveni pro praxi.
Vzdělavatelé v sociální práci chtějí
reagovat na požadavky
poskytovatelů a vnímají potřebu
měnit vzdělávací programy či je
rozšiřovat.
Absolventi terciárního vzdělávání

x

opouštějí kraj a rovněž
absolventům chybí některé
kompetence, které jsou důležité pro
uplatnění na trhu práce.
S přijetím zákona o sociálních

x

službách došlo v organizacích
poskytujících soc. služby
k výraznějšímu zájmu o vzdělání a
vzdělávání zaměstnanců.
Manažeři sociálních organizací
s legislativním ukotvením
kvalifikace a personálních

x

standardů objevují potřebu
provádět odbornou personální
práci.
Manažeři mají na absolventy i

x

x

x

x

ostatní zaměstnance požadavky,
které se mění v souvislosti se
situací v sociální sféře.
Manažeři mají zájem o dialog se
vzdělavateli v sociální práci.
Manažeři by měli v sociálních

x

organizacích disponovat
ekonomickým vzděláním.
x

Vzdělávání je pro pracovníky za
jistých podmínek jako nástroj jejich
motivace.

x

Sociální pracovníci vnímají
legislativní úpravu kvalifikace jako
významnou pro posílení jejich
statusu.
Sociální pracovníci potřebují pro

x

svou práci manažerské dovednosti.
Sociálním pracovníkům je jasné, co

x

by mělo být obsahem jejich
celoživotního vzdělávání.
Pracovníci v sociálních službách

x

nevědí, co by mělo být obsahem
jejích celoživotního vzdělávání.
Manažeři mají představu o obsahu
celoživotního vzdělávání sociálních
pracovníků a pracovníků
v sociálních službách.

x

x

8.4. Popis metodiky
V rámci výzkumu byly použity tři metody.
a) obsahová analýza
Tato

metoda

byla

použita

na

mezinárodní

konferenci

dne

20. a 21. března 2008 s názvem „Kompetentní lidé – konkurenceschopné
regiony“ v rámci projektu Kariéra 2008. Tento projekt je aktivitou všech
vysokých škol Moravskoslezského kraje a dalších významných subjektů
trhu práce v tomto regionu. Cílem projektu je sblížit školy a zaměstnavatele
na takové úrovni, aby společně hledaly nástroje, jak zlepšit problémy při
zaměstnávání lidí v regionu.
Jedná se o analýzu formou obsahové analýzy prezentačních materiálů
přednášejících a skupinových diskusí s důrazem na ověření stanovené
hypotézy a získání podkladů pro reskripci vývoje uplatnitelnosti absolventů
sociálního školství.
Jednalo se o příspěvky pracovníků Vysoké školy báňské, které se týkaly
shrnutí výzkumu s názvem: Jak vidí absolventy škol zaměstnavatelé a co
požadují.

Dalším

zajímavý

příspěvek

přednesl

Zdeněk

Karásek

z Regionálního vysokoškolského infocentra, o. s. o kompetencích pro trh
práce v Moravskoslezském kraji.
b) focus group
Focus group byla použita na konferenci 25. října 2006 v Ostravě
s názvem Sociální vzdělání x sociální služby. Konferenci jsem organizovala
pod hlavičkou své zaměstnavatelské organizace Slezské diakonie.
Participanty focus group byli zástupci organizací, které poskytovaly sociální
služby a zástupci vzdělavatelů sociální práce. Na základě připravených
modelových otázek participanti prezentovali své názory. Byly vytvořeny
dvě focus group vzdělavatelů v sociální práci (zastoupeny 2 VOŠ, 2 VŠ
a 2 střední školy) a dvě focus group poskytovatelů sociálních služeb (bez
ohledu na zřizovatele či druhy poskytovaných služeb – celkem šest
organizací poskytujících sociální služby). Skupiny poskytovatelů sociálních

služeb byly vybaveny stejnými modelovými otázkami, na které postupně
participanti odpovídali a stejně tak skupiny vzdělavatelů. Výhodou této
metody

byla

skupinová

prezentace

myšlenek,

postojů,

zkušeností

jednotlivých účastníků. Své názory na sociální vzdělání a vzdělávání
účastníci jednotlivých skupin po proběhlé focus group vzájemně
prezentovali. Díky skupinové interakci a živé debatě nad předem danými
tématy jsme získali kvalitativní data. Ze skupinové debaty bylo možné
vysledovat určité hodnoty, přání a názory participantů. Díky zvolené metodě
jsme mohli studovat názory, které se zabývají tématy jako jsou např. změny
v sociálním prostředí a tedy i nově utvářející se požadavky na vzdělání
pracovníků v sociální sféře; orientace mladého člověka pro studium sociální
práce; otázky společenských hodnot apod.
Údaje byly získány prostřednictvím záznamu skupinové interakce.
K technickému vybavení každé skupiny patřil flipchart. Na něm měli
účastníci předepsané modelové otázky a následně na něj sepisovali
myšlenky.
Každá skupina měla svého facilitátora, který skupinovou diskusi řídil
a pořizoval záznam. Facilitátoři disponovali vysokoškolským vzděláním
a zkušeností s facilitací.
c) polostandardizované rozhovory
Tato metoda byla použita v období od listopadu 2007 do února 2008.
Cílem bylo navázat na výsledky focus group konané v roce 2006 tedy
v době před přijetím zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
a porovnat situaci po účinnosti zákona. Předmětem výzkumu dále bylo
zjistit, jak organizace poskytující sociální služby a zejména vybrané profese
v ní, vnímají legislativní zakotvení vzdělání a dalšího vzdělávání.
Na základě výsledku pak konstituovat doporučení pro oblast vzdělání
a vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.
Stanovila jsem hypotézy a následně vypracovala polostandardizované
otázky pro tři okruhy participantů. Tuto část výzkumu jsem konzultovala
s odborníkem. Hypotézy jsou uvedeny v tabulce č. 1 s názvem Výzkumné
hypotézy a použité metody. Výzkumné otázky jsou součástí příloh.

Polostandardizovaných rozhovorů se účastnili čtyři manažeři organizací,
kteří působí v sociálních službách déle než pět let a zajímají se o rozvoj
a vzdělávání svých zaměstnanců. Dalšími participanty byli sociální
pracovníci, kteří mají minimálně tříletou praxi v profesi sociální pracovník
a dosáhli minimálně vyššího odborného vzdělání, a které zajímá kvalita
absolventů v oboru sociální práce. Třetí skupinou participantů byli
pracovníci v sociálních službách, kteří se zajímají o svůj profesní rozvoj
a kteří mají minimálně tříletou zkušenost s práci v přímé péči.
Výzkum nebyl členěn z hlediska typu poskytovaných služeb ani
právního postavení organizací.
Participanti na výzkumu měli původně pocházet z organizací, které
vyslaly své zástupce na focus group konané na konferenci Sociální
vzdělávání versus sociální služby. Bohužel od konference uběhlo pár
měsíců a některé organizace v tomto období prošly změnami, pro které
nebylo možné je kontaktovat. Dvě organizace z focus group se staly
účastníky výzkumu a další dvě organizace jsem zvolila s ohledem na jejich
potenciál podat informace ke stanoveným hypotézám. Jednalo se
o organizace poskytující různé sociální služby a zaměstnávající více než 60
zaměstnanců. V každé z těchto organizací jsem pak oslovila jednoho
manažera, jednoho sociálního pracovníka a jednoho pracovníka v sociálních
službách.
Organizace jsem oslovila na základě kontaktů spojených s jejich účastí
na focus group, což se týkalo dvou organizací a ostatní dvě organizace jsem
zvolila na základě pozorování pracovníků organizací v rámci svých
lektorských aktivit.
Participantkami

na

výzkumu

prováděném

metodou

polostandardizovaných rozhovorů se staly dvě sociální pracovnice s vyšším
odborným vzděláním a dvě s vysokoškolským v jednom případě s titulem
Bc. a v druhém s titulem Mgr. Všechny mají více než čtyřletou praxi
v sociální práci. Dvě z nich jsou čerstvé absolventky, které si doplňovaly
vzdělání. Participantky jsou ve věku do 40 let. Dvě z nich pracují
v neziskovém sektoru a dvě v příspěvkové organizaci. Snahou bylo zachytit
jejich subjektivní pohled na odbornou způsobilost dle zákona a názory
na obsah celoživotního vzdělávání v rámci své profese.

Následující tabulka zachycuje charakteristiky oslovených sociálních
pracovnic. U každé sociální pracovnice je uvedeno z jaké organizace
pochází, doba působení v sociálních službách, věk a dosažené vzdělání.
Tabulka č. 2 Přehled sociálních pracovnic

Sociální

Neziskový

pracovnice č. 1

sektor

Sociální

Neziskový

pracovnice č. 2

sektor

Sociální

Příspěvková

pracovnice č. 3

organizace

Sociální

Příspěvková

pracovnice č. 4

organizace

4 roky praxe

30 let

VŠ magisterské
– sociální práce

4 roky praxe

23 let

VOŠ sociální –
absolvent

10 let praxe

40 let

VOŠ sociální –
absolvent

5 let praxe

30 let

VŠ

Bc.

–

sociální práce

Dalšími participanty výzkumu byli manažeři, kteří poskytovali
informace především o chybějících znalostech a dovednostech pracovníků
v sociální sféře. Jejich názory zachycují představu o rolích lidí v organizaci,
kterou řídí. Participanty výzkumu se stali manažeři větších sociálních
organizací s více druhy poskytovaných sociálních služeb.
Sociální služby jejich organizace poskytuje déle než 5 let a zaměstnává
více

než

60

zaměstnanců.

Všichni

manažeři

disponují

úplným

vysokoškolským vzděláním. Ve třech případech se jedná o bývalé studenty
technických oborů a v jednom případě pedagogické fakulty.
Následující tabulka zachycuje bližší charakteristiky manažerů, kteří se
účastnili polostandardizovaných rozhovorů.

Tabulka č. 3 Přehled manažerů

Manažer

Neziskový

10

let

č. 1

sektor

v soc. službách

Manažer

Neziskový

1

č. 2

sektor

v soc. službách

Manažer

Příspěvková

10

č. 3

organizace

v soc. službách

Manažer

Příspěvková

4

č. 4

organizace

v soc. službách

rok

let

roky

praxe

praxe

praxe

praxe

Muž

50 let

VŠ

- titul

Ing.
Žena

35 let

VŠ – titul

Muž

60 let

VŠ – titul

Žena

40 let

VŠ – titul
Ing.

Na základě doporučení výše uvedených participantů jsem oslovila další
participanty a to čtyři pracovníky v sociálních službách, kteří se aktivně
podílejí na svém profesním rozvoji, mají minimálně tříletou zkušenost
s přímou práci s uživateli a měli zájem prezentovat své postřehy a názory
na vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Participanty byly ženy.
Dvě z nich vystudovaly střední školu s maturitou a dvě navštěvovaly
učňovskou školu. Jejich vzdělání je mimo oblast sociální práce. Všechny již
absolvovaly kvalifikační kurz.
V následující tabulce je zachycen detailnější přehled pracovnic
v sociálních službách. U každé pracovnice v sociálních službách je uvedeno
z jaké organizace pochází, jak dlouho působí v sociálních službách, věk
a dosažené vzdělání.

Tabulka č. 4 Přehled pracovnic v sociálních službách

Pracovnice

Neziskový

5 let praxe

v sociálních

sektor

v sociálních

55 let

SŠ ekonomické
zaměření

službách

službách č. 1
Pracovnice

Neziskový

5 let praxe

v sociálních

sektor

v sociálních

40 let

SOU - švadlena

33 let

SOU-

službách

službách č. 2
Pracovnice

Příspěvková

4 roky praxe

v sociálních

organizace

v sociálních

zámečnice

službách

službách č. 3
Pracovnice

Příspěvková

3 roky praxe

v sociálních

organizace

v sociálních

službách č. 4

25 let

SOŠ s maturitou
– sociální péče

službách

Od metody hloubkových polostandardizovaných rozhovorů jsem
očekávala detailnější rozbor a prodiskutování výzkumných otázek.
Participanti nebyli omezováni ve svém vyjádření, právě díky otevřeným
otázkám. Rovněž mi tato metoda umožnila získat stejnou informaci
od několik různých participantů. Šest rozhovorů bylo nahráno na diktafon
a šest bylo detailně zapisováno. Šest participantů nedalo souhlas k nahrávce.
Veškerá šetření byla anonymní.
8.5. Hlavní zjištění
Cílem této kapitoly je prezentovat hlavní zjištění z provedených
výzkumných metod. Pro přehlednost prezentace jsem opět zvolila formu
tabulky. Ve vodorovných řádcích jsou uvedeny hypotézy a ve sloupcích
zjištění s odkazem na to, zda byla hypotéza potvrzena.

Hypotézu jsem považovala za potvrzenou v případě nejméně 90%
shody účastníků výzkumu. Částečně potvrzenou hypotézu jsem označila
jestliže shoda u účastníku byla 50%. Za vyvrácenou jsem považovala
hypotézu pokud shoda účastníků byla nižší než 50%.
Tabulka č. 5 Hlavní zjištění výzkumných metod

Hypotézy

Zjištění

Absolventi sociálních

Absolventi sociálních oborů jsou vesměs dobře

oborů jsou částečně

vybaveni teoretickými znalostmi, ale chybí jim

připraveni pro praxi.

praktické kompetence. Jedná se zejména o:
dostatek zkušeností z praxe, schopnost
efektivní komunikace s uživateli služeb,
znalost projektové činnosti.
Hypotéza byla potvrzena.

Vzdělavatelé v sociální

Participanti z okruhu vzdělavatelů sami

práci chtějí reagovat na

vnímají změny v sociální sféře. Např. orientaci

požadavky

na projekty, nárůst některých sociálních

poskytovatelů a vnímají

problémů – gamblerství, domácí násilí, otázky

potřebu měnit

stárnutí populace apod. Z jejich strany je zájem

vzdělávací programy či

rozšiřovat okruh vzdělávání dle svých

je rozšiřovat.

možností a dle požadavků poskytovatelů
sociálních služeb. Hypotéza potvrzena.

Absolventi terciárního

Absolventi, zejména vysokých škol,

vzdělávání opouštějí

nedisponují kompetencemi, které požaduje trh

kraj a rovněž

práce a situace se komplikuje tím, že jak tito

absolventům chybí

absolventi, tak také kvalifikování odborníci

některé kompetence,

z kraje odcházejí za lepšími pracovními

které jsou důležité pro

příležitostmi a zejména vyšší mzdou.

uplatnění na trhu práce.

Hypotéza potvrzena.

S přijetím zákona o

Ve všech organizacích došlo s legislativním

sociálních službách

vymezením kvalifikace pracovníků

došlo v organizacích

v sociálních službách ke zvýšenému zájmu

poskytujících sociální

o jejich vzdělání a další vzdělávání. V řadě

služby k výraznějšímu

organizací působili a ještě působí zaměstnanci,

zájmu o vzdělání a

kteří nedisponují potřebnou kvalifikací, kterou

vzdělávání

si průběžně doplňují ať už na své vlastní

zaměstnanců.

náklady nebo náklady organizace.
Hypotéza potvrzena.

Manažeři sociálních

Více vzdělávání do sociálních organizací podle

organizací

manažerů přineslo legislativní ošetření

s legislativním

požadované kvalifikace, personální standardy.

ukotvením kvalifikace a

Současně s tím, manažeři potřebují vypracovat

personálních standardů

ve svých organizacích postupy a procesy, aby

objevují potřebu

zajistili kvalitní fungování personálních

provádět odbornou

standardů. Mnozí manažeři se začínají zabývat

personální práci.

řízením lidských zdrojů a nejen vedením
personální agendy. Tato situace je vede
k potřebě do organizací přijmout člověka,
který tuto oblast bude zajišťovat, nejlépe
personalistu. Hypotéza potvrzena.

Manažeři mají na

Manažeři shodně uvádějí, že požadavky na

absolventy i ostatní

zaměstnance se mění. Tato skutečnost je

zaměstnance požadavky,

spojena se zákonem o sociálních službách, ale

které se mění

také s vývojem sociálních služeb. Objevují se

v souvislosti se situací

požadavky, zejména u odborných pracovníků

v sociální sféře.

na flexibilitu, komunikační dovednosti,
samostatnost, schopnost vést tým a pracovat
v týmu, kreativitu, prezentační dovednosti,
znalost ekonomického prostředí atd.
Hypotéza potvrzena.

Manažeři mají zájem na

Většina manažerů nemá zájem o komunikaci

dialogu se vzdělavateli

se vzdělavateli v sociální práci. Spíše preferují

v sociální práci.

komunikaci s ostatními poskytovali. Potřebují
si vyměňovat zkušenosti a získávat příklady
dobré praxe.

Hypotéza nepotvrzena.
Manažeři by měli

Manažer v sociální organizaci by měl

v sociálních

disponovat ekonomickým vzděláním. Dále by

organizacích disponovat

měl mít manažerské dovednosti. Schopnost

ekonomickým

rychle se rozhodovat, plánovat, nebát se

vzděláním.

změny.
Hypotéza potvrzena.

Vzdělávání je pro

Vesměs se manažeři, pracovníci v sociálních

pracovníky za jistých

službách i sociální pracovníci domnívají, že

podmínek jako nástroj

motivační bude vzdělávání, které se promítne

jejich motivace.

do praxe, a současně bude organizováno tak,
aby nebránilo běžné práci. Dalšími momenty,
které mají vliv na motivaci jsou atraktivita
tématu nebo spíše na způsob předávání
informací, osobnost lektora, jeho zkušenosti
a metody výuky. Velký vliv na hodnocení
vzdělávací aktivity má také časová a finanční
dostupnost.
Hypotéza potvrzena.

Sociální pracovníci

Všechny participantky se shodly na pozitivním

vnímají legislativní

vymezení kvalifikace sociálních pracovníků.

úpravu kvalifikace jako

Zanikla obava, že sociální práci bude dělat

významnou pro posílení

člověk bez patřičného vzdělání a tak bránit

jejich statusu.

výkonu této profese kvalifikovanými
sociálními pracovníky. Hypotéza potvrzena.

Sociální pracovníci

Všichni sociální pracovníci se shodli na

potřebují pro svou práci

potřebě disponovat kompetencí manažerských

manažerské dovednosti.

dovedností. Mezi shodně uváděné dovednosti
patří vedení týmu, práce v týmu, asertivní
dovednosti a zvládání práce pod tlakem.
Manažeři často také hovořili o komunikačních
dovednostech. Hypotéza potvrzena.

Sociálním pracovníkům

Sociální pracovníci očekávají, že obsahem

je jasné, co by mělo být

celoživotního vzdělávání budou legislativní

obsahem jejich

změny, prohlubování odborných znalostí,

celoživotního

zachycení nových sociálních problémů a

vzdělávání.

trendů při jejich řešení. V oblasti dovedností
by se mělo jednat o nácvik: zvládání
náročných situací, práce pod tlakem, asertivní
jednání, vedení týmů, řešení krizových situací.
Hypotéza potvrzena.

Pracovníci v sociálních

Pracovníci v sociálních službách shodně

službách nevědí, co by

uvedli, že od svého celoživotního vzdělávání

mělo být obsahem jejích

očekávají, že povede k lepší práci s uživateli

celoživotního

služeb, bude také rozvíjet jejich osobnost, a že

vzdělávání.

bude obsah vzdělávání předáván tak, aby byli
schopni zapamatovat si podstatné informace
a zejména způsob, jak předcházet syndromu
vyhoření. Hypotéza částečně potvrzena.

Manažeři mají představu

Manažeři se domnívají, že obsah celoživotního

o obsahu celoživotního

vzdělání by měl být dán aktuální situací

vzdělávání sociálních

v sociální sféře. Sociální pracovníci by se měli

pracovníků a pracovníků

orientovat v systému služeb, v legislativních

v sociálních službách.

změnách. Dále by vzdělávání mělo obsahovat
práci s projekty, vedení lidí, efektivní
komunikaci. Od pracovníků v sociálních
službách očekávají, že budou umět poskytnout
kvalitní službu, že budou umět pracovat se
syndromem vyhoření. Hypotéza potvrzena.

8.6. Podrobná zjištění
Obsahem této kapitoly, ve které jsou prezentovány detailněji výsledky
jednotlivých hypotéz, jsou podrobná zjištění. Tato kapitola obsahuje rovněž
některé přímé citace účastníků výzkumu.
Podrobná zjištění nabízí možnost sledovat výpovědí participantů
ve vztahu k jejich osobnostním charakteristikám.
8.6.1. Absolventi sociálních oborů jsou částečně připraveni pro praxi
Participanti z řad poskytovatelů sociálních služeb, jak v rámci focus
group tak na základě polostandardizovaných rozhovorů (dále jen
zaměstnavatelé) shodně uváděli, že teoretické znalosti absolventů jsou
dobré.

Ale,

chybí

jim

praktické

kompetence.

Pod

praktickými

kompetencemi uváděli praxi, které by mělo být více a měla by být lépe
organizovaná. Např. tak, aby absolvent lépe reflektoval na skutečnou praxi
při poskytování sociálních služeb. Pak jsou to tzv. soft skills.
Zaměstnavatelé shodně uváděli, že absolventi nedostatečně či vůbec
neumí komunikovat s uživateli. Manažer č. 3 řekl: „Neumí komunikovat
s lidmi různého zdravotního postižení, seniory, bezdomovci atd.“ V praxi
pak dochází k řadě nedorozumění a vzniku napjatých situací. Všichni
zaměstnavatelé od absolventů, ale i ostatních pracovníků očekávají, že
budou nakloněni celoživotnímu vzdělávání, budou umět pracovat v týmu,
budou mít dobré prezentační dovednosti, budou samostatní. K menšinovým
názorům patřily ty, které se týkají komunikace resp. prezentačních
dovedností u jednotlivých profesí. Manažer č. 1 uvedl: „Já od pracovníka
v přímé péči neočekávám, že bude umět výborně komunikovat, prezentovat
sebe či službu, ale že bude ke klientům přistupovat s pokorou. Od sociálního
pracovníka pochopitelně očekávám více komunikačních dovedností, ale to
přímo souvisí s jeho prací“.

V současně době většina manažerů i zástupců organizací spatřuje
u absolventů snížený zájem o další vzdělávání a problémové chování při
týmové práci. Manažerka č. 2 uvedla: „Absolventi vystupují jako
individualisté a často sledují vlastní cíle na místo cílů skupiny“. Ojedinělým
názorem bylo tvrzení manažerky č. 4, že schopnost týmové práce je spojena
s temperamentem člověka, a že se nelze naučit této dovednosti.
8.6.2. Vzdělavatelé v sociální práci chtějí reagovat na požadavky
poskytovatelů a vnímají potřebu měnit vzdělávací programy či je
rozšiřovat
Podle všech zaměstnavatelů se nároky na absolventy v průběhu let
mění. Hlavní změnu spatřují v tom, že nelze již sociální práci přednášet jen
v obecné rovině, ale je nutné do vzdělávacích programů vložit výuku
konkrétní práce s různými typy uživatelů sociálních služeb. A pokud již tyto
specializace ve vzdělávacím programu jsou, tak jejich výuku rozšířit či
prohloubit o nové trendy a již zmíněnou komunikaci. Manažer č. 3 uvedl:
„Kdyby toto vzdělávání bylo zajištěno, tak se domnívám, že sotva bych
zažil situaci, že se uchazeč (hovořil o absolventech) o zaměstnání dušuje, že
chce a vždy chtěl pracovat s lidmi mentálně postiženými a pak po pár dnech
s nimi odchází zhroucený, že tuto práci nezvládne a že si neuvědomil, jaká
je to práce.“ Dále se většina zaměstnavatelů domnívá, že je nutné výuku
rozšířit o schopnost pracovat s projekty a ovládání cizího jazyka. Tato
většina

je

v neziskovém

tvořena

názory

sektoru

a

z řad
stejný

poskytovatelů
názor

sociálních

vyplývá

služeb

z výsledku

polostandardizovaných rozhovorů u manažerů č. 1 a č. 2. Menšinové názory
hovořily o tom, že projektová práce se v jejich organizacích sociálních
pracovníků netýká a proto tuto znalost nevyžadují, obdobně je to také se
znalostí cizích jazyků. Tento názor zastávali zástupci příspěvkových
organizací. Manažerka č. 4 uvedla: „Zatím sociální pracovníky projekty
nezatěžujeme a stejně tak u nás nevyužije znalost cizího jazyka.“

Vizí všech vzdělavatelů v sociální práci je poskytovat kvalitní školský
vzdělávací program, který je v souladu s potřebami praxe a kvalifikačními
požadavky. Do svých vzdělávacích programů hodlají vnést více kapitol
věnujících se etice, lépe a účinněji přednášet praxi a trendy v sociální práci,
zlepšit komunikaci s neziskovým sektorem a účinně pracovat s motivací
studentů pro samotný výkon sociální práce.
Zejména zástupci z focus group, kteří pocházeli z neziskového sektoru,
apelovali na vzdělavatele, aby více studentům přibližovali fungování
neziskového sektoru. Neziskový sektor je místem, kde financování řady
aktivit je závislé na kvalitě projektu. Proto pracovníci potřebují mít znalost
projektového řízení. V mnohých organizacích se sociální pracovníci podílejí
na tvorbě či samotném psaní projektů. Jeden ze zástupců neziskového
sektoru (muž, cca 30 let, manažer z organizace s cca 20 zaměstnanci)
prohlásil: „Lidé si myslí, že práce v neziskovém sektoru je stejná jako
v příspěvkové organizaci. A ona je v podstatě velmi nejistá a cca 70% práce
je orientováno na zajištění financí.“
Vzdělavatelé si uvědomují existenci neziskového sektoru a rok
po konferenci vznikl nový název studijního oboru na Ostravské univerzitě.
Na filozofické fakultě se doposud studoval, mimo jiného, obor
„Management pro veřejnou správu“, od letošního roku dostal tento obor
nový název a rovněž letošní absolventi již budou mít na diplomu uveden
obor „Management pro neziskový sektor.“ Studenti s touto změnou
nesouhlasí a sepisují petice. Nicméně nejdůležitější je vyjádření akreditační
komise.
Všichni vzdělavatelé si rovněž dávají za cíl více a lépe propagovat
studium sociální práce a tím získávat studenty a připravovat motivované
zaměstnance pro oblast sociální práce. Některé školy zkvalitňují systém
odborných praxí. Z focus group vyplynulo, že se jedná o střední školu
a vyšší odborné školy. Neopomenutelnou vizí zejména vyšších odborných
škol je přispívat svým vzdělávacím programem k budování identity
sociálního pracovníka.

Vzdělavatelé jsou přesvědčení, že se v dnešní společnosti mění sociální
prostředí. Změnu spatřují zejména v nárůstu sociálně nepřizpůsobivých
jedinců, ve zvyšujícím se počtu duševně nemocných, v rostoucím násilí,
v demografických změnách, v růstu a heterogenitě etnických menšin. Tyto
změny uváděli na základě statistik organizací, které poskytují služby lidem
s duševním onemocněním, v poradenských zařízeních pro oběti domácího
násilí. Jako jistý ukazatel pohybu v demografickém vývoji spatřují, kromě
oficiálních statistik, také malý počet přihlášených studentů k dennímu studiu
sociální práce. A tuto skutečnost potvrdily všechny školy zastoupené
na focus group. Tedy jak střední, vyšší odborné tak vysoké.
Mnozí vzdělavatelé se shodli v názoru, že také roste náročnost orientace
v legislativních změnách, a je třeba této skutečnosti výuku přizpůsobit.
Mezi menšinové názory patří, že hlubší znalost legislativních předpisů již
patří do rukou samotného studenta, či absolventa.
Vzdělavatelé plánují řadu výzkumných aktivit, jejichž výsledky by měly
ovlivnit i vzdělávací programy. Mezi další opatření patří blokové přednášky
na aktuální témata.
Profil

absolventů

sociálních

škol

se

postupně

dle

názorů

středoškolského vzdělavatele a vyšších odborných škol mění. Změnu
spatřují zejména v širším profilu orientace v sociální práci, než tomu bylo
zhruba před 10 léty. Roste počítačová gramotnost, důraz je na mnohých
školách kladen na jazykovou vybavenost. Vysoké školy se shodují v názoru,
že profil absolventů je dán a kontinuálně vyhodnocován asociací
vzdělavatelů v sociální práci.
Vzdělavatelé se shodují, že obsahová náplň studia s přijetím Zákona
o sociálních službách, ale i díky změnám v sociálním prostředí se bude
a musí měnit. Změna musí být provedena v tématických plánech, zejména
pak v předmětu právo, sociální politika apod.
Mezi interními pedagogy jsou, a dle jejich názoru, by měli být i více
zastoupeni kolegové externisté z praxe, kteří dokáží přiblížit např. zákon
o sociálních službách z pohledu praxe nejlépe. Jako výhodné se ukazuje
také spolupráce a dialog s poskytovateli sociálních služeb. Některým
poskytovatelům není jasné jak v budoucnu sociální práci učit. Tento názor
vyplynul od zástupců střední školy a vyšších odborných škol.

Největší důraz při vzdělávání studentů kladou všichni vzdělavatelé
zejména na odborné znalosti, dovednosti a návyky. Někteří pak na perfektní
znalost minimálně jednoho cizího jazyka a zahraniční stáže studentů. Vyšší
odborné školy na dodržování minimálního standardu vzdělávání v sociální
práci. Záleží na škole, jak se profiluje.
8.6.3. Absolventi terciárního vzdělávání opouštějí kraj a rovněž
absolventům chybí některé kompetence, které jsou důležité pro
uplatnění na trhu práce
Na konferenci zaznělo, že Moravskoslezský kraj je v současné době
krajem s velkým potenciálem. A to díky průmyslovým zónám, automobilce
Hyunday a dalším zahraničním investorům. Absolventům vysokých škol,
dle názoru zaměstnavatelů, zejména samostatnost, schopnost řešit problém,
aktivní přístup, výkonnost, dovednost efektivní komunikace a plánování
a organizování.
Aby bylo možné využít nabízených možností, kraj se neobejde bez
kvalifikované a motivované pracovní síly. A právě tato síla kraji chybí.
Ani Moravskoslezskému kraji se nevyhýbá nepříznivá demografická situace
a k tomu se přidává ještě migrace odborníků a mladých lidí zejména
absolventů vysokých škol. V rámci diskusního fóra měl možnost
prezentovat svůj názor i za studenty jeden z nich. Tento student uvedl:
„Já jsem patriot kraje, ale mí kolegové plánují z kraje odejít do Prahy nebo
do větších měst např. Brno nebo Olomouc. Odcházejí za lepšími pracovními
příležitostmi a zejména platovými podmínkami. Pak je také pro ně atraktivní
více příležitosti pro trávení volného času.“
Zaměstnavatelé začínají mít problémy s obsazováním pracovních míst.
Na konferenci zaznělo, že kraji chybí kvalifikovaná pracovní síla. Např.
personální ředitel Hyunday, uvedl, že předpokládají, že jejich podnik bude
nucen přivést si zaměstnance ze své země, důvodem je nedostatek
kvalifikovaných zaměstnanců. Kraj tedy potřebuje odborníky a být
přitažlivý pro pracovní sílu.

Jak školy, tak zaměstnavatelé si uvědomují situaci a začínají jednat.
Např. vysoká škola báňská se rozhodla, že na místo psaní diplomových
prací u bakalářských oborů, umožní studentům realizovat praxi v některém
z podniků a tato praxe nahradí bakalářskou práci. Tato praxe má svá
pravidla a svou náročností je postavena na roveň bakalářské práce. Touto
myšlenkou jsou nadšené i organizace, které získají možnost pracovat
s potenciálním zaměstnancem.
V oblasti studia sociální práce je situace příznivá. Kromě již existujících
škol poskytujících vzdělání v oblasti sociální práce by měly vzniknout dvě
nové fakulty sociálních studií na Ostravské univerzitě a na Slezské
univerzitě. Nicméně poskytovatelé sociálních služeb si stěžují na nedostatek
kvalifikovaných sociálních pracovníků.
8.6.4. S přijetím zákona o sociálních službách došlo v organizacích
poskytujících sociální služby k výraznějšímu zájmu o vzdělání
a vzdělávání zaměstnanců
Převážná část organizací poskytujících sociální služby před přijetím
zákona o sociálních službách měla zájem o středoškolsky vzdělané
absolventy nejlépe sociálního směru nebo i případně bez něj, ale skutečně
motivovaných pro výkon práce v sociálních službách. Středoškolské
vzdělání organizace preferovaly u pracovníků pro přímou práci s uživateli.
Neměly dobré zkušenosti při přímé práci s absolventy vyšších či vysokých
škol. Ředitel (cca 50let) jednoho ústavního zařízení, v rámci focus group,
uvedl: „Já nepotřebuji, aby mi uživatele přebaloval člověk s tituly, ale
člověk, který to chce dělat a umí to udělat tak, aby uživatel byl spokojený.“
Z polostandardizovaných rozhovorů provedených po přijetí zákona
o sociálních službách zaměstnavatelé již preferují vzdělání dle zákona.
Manažerka č. 2 uvedla: „Mě zajímá výhradně to, aby měl uchazeč vzdělání
podle zákona, dnes nejde o motivaci, ale o to, aby uchazeči splňovali
požadavky zákona. Předpokládám, že když se člověk hlásí do sociálních
služeb, zřejmě tuto práci chce dělat.“ Ostatní manažeři (č. 1, 3, 4) uvádějí,
že kromě zákonných požadavků je nutné, aby uchazeči o práci v sociálních
službách měli i motivaci sociální práci dělat.

Pro výkon profese sociálního pracovníka se požadavky organizací
nemění, jednoznačně preferují vyšší odborné vzdělání v sociálním směru.
I když manažeři č. 2, č. 3 uvedli, že v jejich organizacích působili sociální
pracovníci, kteří neměli sociální vzdělání. V organizaci manažerky č. 2 jsou
ještě dvě pracovnice, které nemají sociální vzdělání. Manažerka č. 2 uvedla:
„Sice nemají sociální vzdělání, ale dělají svou práci lépe než některé
sociální pracovnice, které sociální vzdělání mají. Nicméně respektuji zákon
a dívám se již nyní jen na to, zda splňují zákonné požadavky.“
Všichni manažeři v rámci polostandardizovaných rozhovorů se shodují,
že význam vzdělání a vzdělávání v jejich organizacích vzrostl. Řada
zaměstnanců je povinna absolvovat studium sociální práce a téměř všichni
v přímé péči kvalifikační kurz.
Manažerka č. 4 uvedla: „Jasně, že se zvýšil zájem o vzdělání
i vzdělávání, nikdo nemá zájem o to, aby přišel o práci. Řada zaměstnanců
požadovanou kvalifikaci neměla. Posílali jsme je na kurzy, do škol nebo
pokud nic z toho nebylo možné, zařídili jsme to tak, aby kvalifikaci
nepotřebovali. To je, že jsme pro ně vytvořili nové pracovní místo, na které
přešli. Pravda je, že jsme někdy obešli zákon, ale přece nepropustím
člověka, který svou práci dělá výborně a je pilířem služby.“
Podle názorů všech manažerů je pro řadu zaměstnanců doplňování
kvalifikace nepříjemnou povinností, která je omezuje časově, ale zejména
finančně. Nicméně oni sami vnímají legislativní ukotvení vzdělávání jako
pozitivní, neboť přispívá ke kvalitě poskytovaných služeb. Za důležité ale
považují, aby se vzdělávání nestalo chaotické a čistě komerční záležitostí.
Příliš vzdělávacích aktivit působí na pracovníky demotivačně. Manažeři č. 1
a č. 2 uvedli, že jejich pracovníci studují sociální práci v Polsku a na
Slovensku. Důvodem je, že studium je údajně snadnější, oproti ČR není
časově ani obsahově náročné.
V oblasti finanční spoluúčasti na vzdělávacích aktivitách se manažeři
rozcházejí. Manažer č. 3 řekl: „Nemáme k dispozici finanční zdroje,
ze kterých bychom mohli kvalifikační kurzy hradit.“ Manažerka č. 2 uvedla:
„My kurz uhradíme, ale požadujeme, aby u nás pracovníci tři roky
po absolvování zůstali.“ V organizaci manažerky č. 4 vypadá situace
následovně: „Zaměstnancům je

uhrazena část kurzu a jsou vázáni

v organizaci půl roku“. U manažera č. 1 je kvalifikační kurz uhrazen z 50%
a zaměstnanec není vázán. Otázka finanční spoluúčasti je dána jednak
finančními možnostmi organizace, ale také personální politikou dané
organizace.
8.6.5.

Manažeři sociálních organizací s legislativním ukotvením

kvalifikace a personálních standardů objevují potřebu provádět
odbornou personální práci
Nejen paragrafované znění zákona o sociálních službách, ale také
povinné

personální standardy, obsahují práci na profesním rozvoji

zaměstnanců. To je moment, který manažery vede k potřebě pracovat
na skutečném zavádění personálního řízení a nejen personální agendy.
Vytváření systému hodnocení pracovníků, plánů osobního rozvoje a další
personální procesy vyžadují kvalitní zpracování, aby pro lidi v organizaci
byly přínosem. Proto někteří z manažerů plánují přijetí kvalifikovaného
personalisty. Jedná se o manažery č. 3 a 4. V organizaci manažera č. 1 je již
personalista přítomen.
Manažerka

č.

2

uvedla:

„Přijetí

kvalifikovaného

personalisty

si z finančních důvodů nemůžeme dovolit. Proto vyhledáváme příklady
dobré praxe a ty budeme aplikovat u nás v organizaci.“
8.6.6. Manažeři mají na absolventy i ostatní zaměstnance požadavky,
které se mění v souvislosti se situací v sociální sféře
Vesměs manažeři vnímají, že se jejich požadavky na absolventy,
ale i ostatní zaměstnance vyvíjejí. A není to dáno jen zákonnou úpravou.
Požadují,

aby

zejména

sociální

pracovníci

disponovali

měkkými

dovednostmi.
Manažerka č. 4 uvedla: „Potřebuji, aby uměli pracovat v týmu,
efektivně komunikovat a řešit problémy. Tyto dovednosti jsou nezbytné při
zavádění standardů.“ Ale v názorech se objevují také požadavky na znalosti.
Manažer č. 3 uvedl: „Domnívám se, že je nutné posílit znalost práva a to
ve všech směrech včetně toho, aby uměli pak dohledat změny. Stalo se mi,

že jsem přijal sociální pracovnici, která měla vystudovanou VOŠ a pojem
standardy v sociálních službách ji byl cizí, takovou já nepotřebuji
a propustil jsem ji. Chci věřit, že šlo o individuální neschopnost, i když mě
ujišťovala, že se standardům ve škole nevěnovali.“ Podle manažera č. 1
by se školní vzdělání mělo zaměřit více na praxi. Podle něj se nejvíce
změnila rychlost uplatnění nabytého vzdělání. Uvádí: „Dnes si nemůžeme
dlouho dovolit čekat na to, až se pracovník zapracuje. Kvalitní praxe by
měla tento proces maximálně usnadnit.“
Manažerka č. 2 uvedla: „Já žádné významné změny kromě legislativně
dané kvalifikace nespatřuji.“
8.6.7. Manažeři mají zájem na dialogu se vzdělavateli v sociální práci
Ve většině případů nemají manažeři zájem na dialogu se vzdělavateli
v sociální práci. Příkladem je organizování konference „Sociální vzdělání
versus sociální služby“ v roce 2006. S týmem kolegů jsem se domnívala, že
nejobtížnější bude získat a nadchnout pro konferenci sociální školy.
Domnívala jsem se, že nebudou mít o dialog zájem, ale mýlila jsem se.
Zástupci škol nadšeně tuto konferenci uvítali včetně metodických otázek,
které jsme jim zaslali pro přípravu na samotnou focus group. Problém byl
na straně poskytovatelů sociálních služeb. Pro převážnou část poskytovatelů
bylo vzdělávání pracovníků v sociální oblasti nezajímavé. Dostávalo se nám
odpovědí, že vzdělání ani samotný proces vzdělávání zatím neřeší.
Některým poskytovatelům bylo vzdělání svých pracovníků naprosto
lhostejné a řešili maximálně vzdělávání zaměstnanců kurzy, které byly
výhradně zdarma. Důvod je zřejmý a to je finanční stránka vzdělávacích
aktivit. A když už se nám podařilo oslovit organizaci, která se vzděláváním
zabývala, tak vzdělání svých zaměstnanců nehodlala řešit v takovém
rozsahu, v jakém jsme my zamýšleli. Nakonec se nám přece jenom
po dlouhém pátrání podařilo oslovit a tématem konference zaujmout i určitý
počet poskytovatelů sociálních služeb, kteří se stali účastníky focus group.

Tímto chci říci, že mnohé organizace se vzděláváním pracovníků
v sociální sféře začali intenzivněji zabývat až s účinností zákona
o sociálních službách a tedy ani nevyhledávali dialog se vzdělavateli
v sociální práci.
Situace se od účinnosti zákona o sociálních službách změnila pouze
v oblasti zájmu o vzdělání a vzdělávání pracovníků. V oblasti komunikace
se zástupci škol se zájem poskytovatelů sociálních služeb příliš nezměnil.
Z názorů všech manažerů vyplynulo, že jsou více nakloněni setkávání
s poskytovali sociálních služeb a to zejména pro výměnu zkušeností
a získávání příkladů dobré praxe.
8.6.8. Manažeři

by

měli

disponovat

v sociálních

organizacích

ekonomickým vzděláním
Vzdělání a vzdělávání není zatím zákonem upraveno pro vedoucí
pracovníky organizací poskytujících sociální služby. Nicméně vyvolává
otázku, jakým by oni měli disponovat vzděláním.
Většina manažerů (č. 1, č. 3, č. 4) se shoduje, že by měli mít
ekonomické vzdělání. Nutné je dodat, že manažeři pod pojmem manažer
zahrnovali ty manažery, kteří řídí organizaci, či její významnou část.
Manažerka č. 4 uvedla: „Pokud si nespočítá cenu služby, neumí se
orientovat v rozpočtu, nemá přehled o nákladech, ekonomických analýzách
nemá šanci.“ Naproti tomu manažerka č. 2 uvedla: „Nejlépe by asi bylo, aby
manažer měl vysokoškolské vzdělání bez ohledu na obor. Domnívám se, že
toto není podstatné.“
Dále uváděli (manažeři č. 1, 4), že sociální vzdělávání by mělo patřit
do průběžného vzdělávání vedoucích pracovníků. Manažer č. 3 uvedl, že
vedoucí pracovník nemusí mít vůbec sociální vzdělání, ale musí mít
ve svém týmu někoho, kdo toto vzdělání má a umí ho v praxi využívat.
Mezi další předpoklady, které je nutné, aby vedoucí pracovník měl,
uvádějí manažerské dovednosti. Například manažer č. 1 řekl: „Musí mít
vizi, umět pracovat se změnou, plánovat, organizovat, vést pracovníky,
pracovat pod tlakem a být příkladem pro ostatní“.

8.6.9. Vzdělávání je pro pracovníky za jistých podmínek nástroj jejich
motivace
Nad otázkou motivace ve spojení se vzděláváním se participanti
polostandardizovaných rozhovorů v názorech rozcházeli a dívali na toto
spojení z různých úhlů pohledu. Manažeři č. 3 a č. 1 uvedli, že vzdělání,
pokud není chaotické, a není ho více než praktické činnosti, tak může být
motivací pro dobrou práci. Podobný názor sdílejí i všechny dotazované
sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách. Domnívají se, že
pokud vzdělávaní je přímo spojené s potřebami praxe, je pro ně motivací.
Demotivačně na ně působí, pokud nestihají, díky spoustě vzdělávacích
aktivit, dělat svou práci.
Velký význam na kvalitu vzdělávání a tedy i motivací je pro všechny
dotazované sociální pracovnice i pracovnice v sociálních službách osobnost
lektora

a

jeho

schopnost

předat

vhodným

způsobem

informace.

Když pracovnice v sociálních službách hovořily o motivaci ke vzdělávání
jejich názory vycházely ze zkušenosti s absolvovaným kvalifikačním
kurzem.
Názory na obsah kvalifikačního kurzu byly pozitivní. Na jedné
nevýhodě se shodnou všechny oslovené pracovnice v sociálních službách.
Jimi absolvovaný kurz není přenositelný do jiného typu služby. Všechny
absolvovaly kvalifikační kurz, který byl specificky orientován na konkrétní
typ služby, ve kterém pracují. Pracovnice v sociálních službách č. 3 uvedla:
„Víte, když již zaplatím osm tisíc, což je v podstatě jedna moje výplata, tak
bych očekávala, že kurz mi bude platit pro více služeb a nejen pro jednu.
Klidně se mi může stát, že mi za pár měsíců šéf řekne tuto službu nebudeme
již provozovat a jsem bez kvalifikace. A udělat si nový kurz opět za osm
tisíc na to nemám, hledala bych si jinou práci – i když mě má práce
skutečně baví“.
Pozitivní názory se týkaly organizace kurzu. Pracovnice v sociálních
službách č. 1 řekla: „Bylo dobře se potkat s kolegy ze stejného oboru (myslí
tím, ze stejné služby) mohli jsme si vyměňovat zkušenosti a podpořit se.“
Pracovnice v sociálních službách č. 3 řekla: „Hodně se mi líbil lektor, který
spoustu zajímavých informací předal vtipným způsobem, v podstatě

vymyšlenou hrou a tak jsem si hodně zapamatovala. Nebylo to, jak když
ve škole sedíte a mlčíte a stejně myslíte na tisíc jiných věcí.“
Pro pracovnici v sociálních službách č. 4, která má vzdělání
v oboru sociální péče, nebyly některé informace nové a uvítala by hlubší
rozsah předávaných informací, ale celkově se vždy něčemu novému naučila.
Dalším názorem na spojení motivace a vzdělávání je názor sociální
pracovnice č. 3 a pracovnic v sociálních službách č. 1, č. 2, že s motivací ke
vzdělávání úzce souvisí délka trvání vzdělávání a jeho cena. Pracovnice
v sociálních službách č. 2 uvedla: „Pokud je cena vzdělávání vysoká a mám
se spolupodílet na tomto pro mě finančně náročném vzdělávání, je toto
vzdělávání pro mě demotivační s ohledem na mou nízkou mzdu.“
Podobný názor má i manažerka č. 2, která uvedla, že pro to, aby bylo
vzdělávání motivační je nutné, aby nebylo finančně náročné. Říká:
„Nevidím nic motivačního na tom, když si lidé musí zaplatit kurz, jehož
cena je vyšší než jejich výdělek.“ Naproti tomu manažerka č. 4 spatřuje
v jisté finanční spoluúčasti i motivaci pro učení se. „Domnívám se, že
pokud se lidé spolupodílejí na nákladech vzdělávání, mají pak sami zájem
na tom, aby se něco naučili, něco si zapamatovali a poté těchto znalosti
využívali.“
S tímto názorem koresponduje i názor sociální pracovnice č. 2, která
uvedla, že pro ni není problém se na nákladech vzdělávání spolupodílet,
pokud ví, že se jedná o vzdělávání, které je pro ni prospěšné a je kvalitně
vedeno. Současně uvedla: „Když už si vzdělávání platím, tak trvám na tom,
aby bylo kvalitní a současně se snažím, co nejvíce naučit.“
8.6.10. Sociální pracovníci vnímají legislativní úpravu kvalifikace jako
významnou pro posílení jejich statusu
Legislativní ukotvení kvalifikace hodnotí převážně sociální pracovnice
jako významný nástroj pro zvýšení statusu jejich profese. Sociální
pracovnice č. 4 uvedla: „Požadované minimálně vyšší odborné vzdělání je
naprosto správné, protože když jsem po škole sháněla místo, nebylo. Téměř
polovina z nich byla obsazena holkama z obchodních akademií a jiných
škol, podobně na tom byly mé kolegyně ze školy. Měly jsme vzdělání, ale

neměly jsme uplatnění“. V podobném duchu reagovaly i sociální pracovnice
č. 1 a č. 2.
Sociální pracovnice č. 3 naproti tomuto názoru uvedla: „Já jsem si
vzdělání začala průběžně doplňovat, protože jsem tušila, že bude povinné
a loni jsem jej dokončila. Ale mohu říci, že se pro mě nic nezměnilo, dělám
svou práci stejně. Rozdíl je ten, že ji mohu díky vzdělání dělat dál.“
8.6.11. Sociální pracovníci potřebují pro svou práci manažerské
dovednosti
Bez ohledu na zřizovatele se sociální pracovnice shodují ve výpovědi, že
ke své práci potřebují disponovat určitými manažerskými dovednostmi,
které již potřebují mít jako absolventky. Zejména uváděly (sociální
pracovnice č. 1, 2, 4) schopnost pracovat v týmu a vést tým ať už kolegů či
klientů, schopnost plánovat jednak své povinnosti a také pracovní úkoly pro
ostatní kolegy. Dále je to schopnost koučování (uvedly sociální pracovnice
č. 1, č. 4), kterou potřebuji v rozsahu zaškolování nových pracovníků a pro
práci se stážisty. Pro metodické vedení ostatních pracovníků při zavádění
standardů potřebují mít manažerské dovednosti sociální pracovnice č. 1,
č. 2, a č. 4). Sociální pracovnice č. 3 není v pozici, že by vedla své kolegy.
Sociální pracovnice č. 2, 3, a č. 4 uvedly, že potřebují také získat
asertivní dovednosti, schopnost pracovat pod tlakem při velkém množství
úkolů a náročnosti práce. Sociální pracovnice č. 1 uvedla: „Já osobně bych
potřebovala také umět kontrolovat své kolegy nebo vědět, jak to správně
dělat. Oni vědí, že to na čem se dohodneme, je třeba udělat, ale ne vždy
tomu tak je a mě je trapné, je neustále upozorňovat“. Sociální pracovnice
v neziskovém sektoru (č. 1 a č. 2) ještě zdůrazňovaly orientaci
v projektovém řízení a znalost cizího jazyka.
V podstatě se tyto názory shodují s výsledky polostandardizovaných
rozhovorů s manažery organizací, kteří připouštějí, že sociální pracovníci by
měli být vybaveni určitými manažerskými dovednostmi v rozsahu, který pro
svou práci potřebují. Manažeři č. 1, č. 2 a č. 4 uvedli, že by sociální
pracovnice měly být schopné vést pracovní tým a umět dobře komunikovat
jak s uživateli, tak s kolegy. Na kvalitě komunikace staví také manažer č. 3.

8.6.12. Sociálním pracovníkům je jasné co by mělo být obsahem jejich
celoživotního vzdělávání
Z focus group vyplynulo, že obsahová náplň celoživotního vzdělávání
sociálního pracovníka by měla zahrnovat
legislativy

a

jejich

změn.

polostandardizovaných

Podobné

rozhovorů

zejména vzdělání v oblasti

názory

zejména

u

zazněly i

v

rámci

sociálních

pracovnic

z neziskových organizací.
Všechny sociální pracovnice (č. 1. č. 2, č. 3, č. 4) uvedly, že by
potřebovaly lépe znát zákon o sociálních službách. Sociální pracovnice č. 1
řekla: „Zjistila jsem, že jedině znalostí zákona o sociálních službách pak
dokáži obhajovat naše postupy před inspekcí kvality“. Mezi další oblasti pro
vzdělávání uváděly sociální pracovnice č. 1 a č. 3 supervizi. Zdokonalování
týmové práce by ve svém obsahu celoživotního vzdělávání rády viděly
sociální pracovnice č. 1 a č. 2.

Schopnost asertivního jednání a další

vzdělávání v trendech sociální práce a v metodách práce s konkrétními
skupinami uživatelů potřebují všechny dotazované sociální pracovnice.
Dále sociální pracovnice (č. 1, č. 2, č. 4) uvádějí, že obsahem
celoživotního vzdělávání by měl být nácvik zvládání náročných situací,
prohlubování dosavadních znalostí, dovedností a to i manažerských
dovedností. Sociální pracovnice č. 1 řekla: „V sociální oblasti je pořád něco
nového, uplatňují se nové přístupy a já bych potřebovala o nich vědět, nebo
alespoň o těch, kteří jsou pro mé uživatele zajímavé.“
V případě manažerských dovedností půjde, podle sociální pracovnice
č. 2 a č. 4, nejprve o získaní a poté prohlubování. Na spolupodílení se
na finančních nákladech na celoživotní vzdělání není z jejich strany přílišná
ochota (sociální pracovnice č. 1, č. 3, č. 4). Sociální pracovnice č. 3 uvedla:
„Náklady na vzdělávání jsou vysoké a vzhledem k výši mzdy, je to pro mě
velká zátěž“.

Pro sociální pracovnici č. 2 není finanční spoluúčast

problémem: „Budu se finančně spolupodílet, pokud půjde o vzdělávání,
které pro mě bude kvalitní, to je přínosné pro mou práci a mě samotnou“.

Sociální pracovnice (č. 1, č. 3) rovněž potvrdily sdělení manažerů, že
mnozí kolegové studují sociální práci v Polsku nebo na Slovensku. Sociální
pracovnice č. 3 uvedla: „Já se jim nedivím, je to snadnější a v Polsku ještě
dostanou stipendium, víte zvládat rodinu, náročnou školu a náročné
zaměstnání je trochu moc. A titul mají stejný jako tady a o to jde. “
8.6.13. Pracovníci v sociálních službách nevědí co by mělo být obsahem
jejich celoživotního vzdělávání
Pracovnice v sociálních službách (č. 1 a č. 2) byly při definování
obsahu celoživotního vzdělávání rozpačité. Uváděly, že by mělo jít
o vzdělávání, které bude prospěšné pro uživatele služeb a současně jim bude
pomáhat zvládat náročnost práce a také bude přibližovat standardy.
Zajímavý je názor pracovnice v sociálních službách č. 1: „Domnívám se, že
obsah celoživotního vzdělávání nemůžeme vymýšlet my sami, mělo by být
dáno, co by jsme měli umět a tak, aby to souhlasilo i s tím, co potřebuje
klient. Já sama jsem kromě kurzu, sociální práci nestudovala, tak nevím, co
by jsme měly ještě vědět“.
Přesto se ve výpovědích pracovnic v sociálních službách č. 1, č. 2 a č.
3 objevovala témata, která by měla být obsahem celoživotního vzdělávání.
Mezi tato témata patřila: zvládání práce s náročnou klientelou, předcházení
syndromu vyhoření a prohlubování dovedností při zvládání péče o klienty.
Kromě obsahu se pracovnice v sociálních službách č. 1, č. 3 a č. 4
vyjadřovaly také k formě vzdělávání. Mělo by jít o vzdělávání, které bude
podáváno takovým způsobem, které povede ke snadnému zapamatování.
Pracovnice v sociálních službách č. 4, která vystudovala obor sociální
péče by od svého celoživotního vzdělávání očekávala prohlubování
nabytých znalostí z metod sociální práce. A lepší orientaci v právu a ve
vedení dokumentace uživatelů.

8.6.14. Manažeři mají představu o celoživotním vzdělávání sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách
Manažeři mají na celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků
a pracovníků v sociálních službách takřka shodné názory. Ty vycházejí
z toho jak se mění sociální situace na trhu sociálních služeb. Dotazování
manažeři shodně uvedli, že v současné době by vzdělávání sociálních
pracovníků i pracovníků v sociální sféře mělo být zaměřeno na přijetí
a realizaci ustanovení zákona o sociálních službách.
Podle manažerů č. 1, č. 2 a č. 4 by sociální pracovníci měli mít v obsahu
celoživotního vzdělávání kapitoly z oblasti legislativy, která je spojena
s fungováním sociálních organizací. Manažeři č. 1 a č. 2, kteří pocházejí
z neziskového sektoru, očekávají od sociálních pracovníků také znalost
projektového řízení, prohlubování dovednosti práce v týmu a jeho vedení.
Podle manažera č. 1 by byla vhodná znalost i obchodního práva.
Manažeři č. 3 a č. 4 by vzdělávání sociálních pracovníků i pracovníků
v sociálních službách orientovali na zvládání komunikace, jak s uživateli,
tak s kolegy, či opatrovníky uživatelů.
Manažeři č. 1 a č. 2 se domnívají, že obsahem celoživotního vzdělávání
pracovníků v sociálních službách by mělo být takové vzdělávání, které bude
zaměřeno na rozvoj dovedností a znalostí potřebných pro zkvalitnění péče
o klienty.
Všichni dotazování manažeři se shodli, že v obsahu vzdělávání
pracovníků v sociálních službách nesmí chybět předcházení syndromu
vyhoření.

8.7.

Doporučení
V následujících podkapitolách přiblížím doporučení, která prezentovali

v rámci výzkumných aktivit jejich participanti. V druhé podkapitole uvedu
svá vlastní doporučení na základě svých zkušeností z práce personalisty.
8.7.1. Doporučení participantů
Doporučení participantů pro oblast vzdělávání se odvíjí od jejich názorů
a postojů v rámci použitých výzkumných metod.
Rovněž zastoupení vzdělavatelů v sociální práci ve focus group
hodnotím velmi kladně. Řadu doporučení v podstatě formovali sami
vzdělavatelé. Jejich reflexe sociální reality, možnost slyšet potřeby a vést
dialog s poskytovateli sociálních služeb bylo příležitostí jak zjistit potřeby
poskytovatelů a porovnat je s možnostmi vzdělavatelů. Řada škol své
vzdělávací programy skutečně rozšířila. Jedná se zejména o volitelné
předměty jako jsou: personální práce, projektové řízení, etika v sociální
práci apod.
Doporučení vzdělávacích okruhů pro sociální pracovníky
Z provedených výzkumů vyplývá, že vzdělávací rámec sociálního
školství pro profesi sociálního pracovníka by měl obsahovat:
1. Důraz na praxi, na její lepší organizování tak, aby nástup do praxe byl
plynulý. S tímto doporučením souhlasím. Sami studenti, v rámci našeho
systému stáží se mají možnost vyjádřit k průběhu stáže a požadujeme jak
pozitivní tak negativní hodnocení. Jejich postřehy jsou velmi podnětné
a ukazují, že systém stáží by měl být nastaven tak, aby student měl možnost
si vyzkoušet praktické kompetence, které od něj budou v praxi vyžadovány.
2. Nácvik „měkkých dovednosti“ – Domnívám se, že samostatný kurz bych
nevytvářela. Tyto dovednosti by měly být přirozenou součástí práce
ve škole.
3. Nácvik vybraných manažerských dovedností v rozsahu potřeb praxe.
Jedná se o práci v týmu, vedení týmu, plánování, organizování, řešení

konfliktů, vedení lidí – kolegů, uživatelů. Na základě vlastních zkušeností,
vidím toto vzdělávání v rámci školních osnov jako problematické.
Domnívám se, že tyto dovednosti se nejlépe cvičí přímo v praxi. A rovněž
se domnívám, že řadu těchto dovedností lze komponovat do výuku
v různých předmětech.
4. Výuku konkrétní sociální práce s různou cílovou skupinou uživatelů
služeb v souladu s trendy. Za toto doporučení bych se přimlouvala.
Je velkým přínosem absolvent, který vnáší nové informace a nové možnosti
práce s uživateli na základě znalostí, kterých se mu dostalo ve škole.
Organizace pak má nástroje, jak mnohé poznatky realizovat, ale potřebuje
o nich vědět.
5. Projektové řízení. Jistě by tato oblast měla být zařazena mezi minimálně
volitelné předměty. Studenti by měli vědět, že pokud budou chtít pracovat
v neziskovém sektoru, že se bez znalosti projektového řízení neobejdou.
Podle mého názoru by bylo vhodné, aby student již během studia
na některém z projektu participoval. Troufám si říct, že toto učení je nejlepší
cestou jak zvládnout tuto problematiku.
6. Znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni. Řada škol má ve svém
profilu právě důraz na cizí jazyky. Jistě je požadavek na znalost cizího
jazyka oprávněný, ale na druhé straně mám zkušenost, že mnohým
potenciálním vynikajícím sociálním pracovníkům zrovna znalost cizího
jazyka zavřela dveře do této profesní skupiny. Např. nezvládli vykonat
zkoušku z cizího jazyka a byli nuceni studium ukončit.
V rámci celoživotního vzdělávání by se měla objevit tato témata:
1. Rozšiřování znalostí a dovedností pro práci s konkrétní cílovou skupinou
a při určité sociální službě. Domnívám se, že je to oprávněný požadavek
a patří do celoživotního vzdělávání.
2. Manažerské dovedností, které je třeba prohlubovat. Domnívám se, že by
získávání manažerských dovedností mělo patřit do vzdělávání těch
sociálních pracovníků, kteří je potřebují.

3. Právní normy – jejich novelizace, aplikace. S tímto názorem dle svých
zkušeností souhlasím. Sociální pracovník se bez znalosti vybraných
právních norem, které ve své praxi potřebuje, neobejde.
4. Zdokonalování „měkkých dovedností“. V tomto bodě vidím velkou
příležitost pro organizace samotné a jejich schopnost posilovat měkké
dovednosti svých pracovníků.
5. Projektové řízení. Tato oblast by měla patřit do celoživotního vzdělávání
těch pracovníků, kteří s projekty pracují.
6. Asertivita, zvládání zátěže. Tato oblast vzdělávání je velmi důležitá. Její
zvládnutí se projevuje v kvalitě práce, tak v hodnocení spokojenosti
zaměstnance.
7. Supervize. Supervize by měla být pravidelná a prováděna odborníkem.
Doporučení týkající se vzdělávacích okruhů pro pracovníky v sociálních
službách
Na základě výsledku výzkumu lze říci, že pracovníci v sociálních
službách pro svou práci, podle participantů, potřebují:
1. Znalost potřeb uživatele a tomu by měl být přizpůsoben obsah
vzdělávání. Souhlasím s tímto doporučením. Pracovníci jsou v organizacích
pro uživatele a oni musí znát jejich potřeby a být schopni jim poskytnout
nabídku služeb, s jejichž pomoci mohou své potřeby uspokojit.
2. Nejlépe všeobecný kvalifikační kurz přenositelný do jiných služeb a poté
v rámci celoživotního vzdělávání specializace na konkrétní typ služby či
uživatele podle profesního zařazení. Souhlasím, nelze z finančně náročných
kurzů dělat obchod a vytvářet bariéry profesní mobility pracovníků
v sociálních službách.
3.

Dovednost

efektivní

komunikace

s uživatelem.

Pro

kvalitu

poskytovaných služeb jistě bezpodmínečně nutná dovednost.
4. Měkké dovednosti. Domnívám se, že tyto dovednosti by měly být
i svěřeny do rukou vedoucího pracovníka, který by umožnil pracovníkovi
v sociálních službách zažívat a učit se jim v praxi.

5. Schopnost zvládat náročnou práci. Tato schopnost je nezbytným
předpokladem jak v sociálních službách nějaký čas působit. Pracovníci by
měli znát zásady psychohygieny a mít přístup k supervizi.
Doporučení týkajících se vzdělávání vedoucích pracovníků v sociálních
službách
Podle názorů manažerů, kteří se pohybují v sociálních službách,
by jejich vzdělání mělo být ekonomického směru. Dále by měli disponovat
manažerským dovednostmi, mezi které patří: plánování, organizování,
definování poslání a vizí, vedení lidí, řízení změny apod. V rámci
celoživotního vzdělávání by jejich vzdělávání mohlo být orientováno
do oblasti sociální práce.
Domnívám se, že vzdělání vedoucích pracovníků je obtížné definovat.
Zkušenosti posledních dnů mě v tomto názoru utvrzují. Přes všechny
znalosti a dovednosti o kterých není pochyb v profesi manažera
se domnívám, že se vytrácí doporučení na jeho morální a lidské kvality.
Znám spoustu ekonomů, kteří jsou výborní ve své profesi, ale nejsou
schopni řídit organizaci. Stejné to je i se sociálními pracovníky, oni nejsou
primárně vzdělávání pro profesi manažera. Souhlasím s názorem, že
manažer musí mít manažerské dovednosti, je v pozici, kdy se od něj
očekává, že uřídí organizaci nebo její část. A k tomu potřebuje jisté
dovednosti.
8.7.2. Vlastní doporučení
Pro profesi sociálního pracovníka bych v rámci školského vzdělávání
doporučovala, aby výuka obsahovala skutečné trendy v sociální práci a tyto
trendy, aby absolventi znali. Konkrétně by to například byla znalost zákona
o sociálních službách a standardy v sociálních službách. Bez těchto znalostí
se nelze obejít. V oblasti legislativy bych ještě zůstala a doporučovala bych,
aby absolventi uměli lépe pracovat s legislativou a to na základě praktických
cvičení. Zejména v oblasti pracovního práva. Tuto znalost je možné využít
při vytváření organizačních předpisů.

Ve výuce by bylo přínosné, aby se objevovaly úkoly pro skupinu
studentů, včetně

prezentace výstupu. Doporučovala bych realizovat již

zmíněný podnět participantů a to hlubší výuku sociální práce pro různé
cílové skupiny včetně komunikace a znalost různých druhů služeb včetně
jejich poskytovatelů v regionu. Rovněž bych doporučovala se zaměřit
na práci s motivací pro sociální sféru a oblast preferovaného působení
po absolvování studia.
Pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků, ale
i

pracovníků

v sociálních

službách

bych

doporučovala

zavedení

individuálních vzdělávacích plánů. Žádná z participujících organizací
v rámci výzkumu tyto plány nevede. Přitom je zřejmé, že každý pracovník
by potřeboval umět něco specifického, co vyplývá z jeho konkrétní pracovní
náplně. Individuální vzdělávací plán by měl rozvíjet jeho znalosti
a dovednosti, učit ho novým poznatkům a kultivovat jeho osobnost
a zejména pracovat s potřebami uživatele.
Přesto pokud by měl být vytvořen nějaký obecně platný obsah
celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky, doporučovala bych
zařadit kapitoly z legislativy, srovnávání naplňování standardů v různých
organizacích s vlastní zaměstnavatelskou organizací, protože tato činnost
skýtá příležitost pro zvyšování kvality sociálních služeb a je zdrojem
poznání a učení se.
V rámci doporučení pro oblast týkající se vzdělávání pracovníků
v sociálních službách bych uvažovala o vytvoření kompetencí pro tuto nově
vznikající profesi. Domnívám se, že tyto kompetence by rovněž posloužily
organizacím při organizování stáží středoškoláků, kteří se připravují
pro práci v přímé péče. V podstatě by se jednalo o obdobu kompetencí
sociálních pracovníků.
V rámci celoživotního vzdělávání by měli sociální pracovníci
a pracovníci v sociálních službách dostat příležitost stážovat v jiných
organizacích. Tato vzdělávací aktivita jim umožní srovnání, výměnu
zkušeností, kritické hodnocení, uvolní jejich stereotyp a může přispět
k profesní mobilitě.

Každé organizaci bych doporučovala, aby koordinací vzdělávání
pověřila jednoho člověka, který by mohl aktivity delegovat, ale on by
vzdělávání v rámci organizace vyhodnocoval, přijímal podněty, reagoval
na změny. V jeho kompetenci by bylo také zajišťovat komunikaci
se školami, se studenty a poté absolventy.
Doporučení pro vzdělání vedoucího pracovníka je obtížné. A já si
netroufám říci, jaké by toto vzdělání mělo být. Je velmi obtížné říci, že to
musí být člověk s vysokoškolským vzděláním a o oboru již ani nemluvě.
Tato obtížnost je možná také důvodem toho, proč zatím toto vzdělání zákon
o sociálních službách neupravuje. Vedoucí pracovník by měl disponovat
manažerskými dovednostmi, měl by svým jednáním a přístupem být vzorem
hodným následování, což je obtížné jasně definovat.

9. ZÁVĚR
Výzkumná část magisterské práce ukazuje, že zájem o vzdělání
a vzdělávání v organizacích poskytujících sociální služby s přijetím zákona
o sociálních službách značně vzrostl.
Organizace se začínají zabývat lidskými zdroji a péči o ně. Pouhé vedení
personální agendy vystřídala a někde ještě vystřídá, systémová práce
s lidmi. Mnohé organizace se snaží najít kvalifikovaného člověka, který
řízení lidských zdrojů v organizaci zajistí. Ne všechny organizace si budou
moci z finančních důvodů dovolit přijmout takového člověka. Ale nábor
nového člověka není vždy jediným řešením. Tato situace otvírá prostor
pro vzájemnou spolupráci organizací, pro využívání různých forem
partnerství organizace a kvalifikovaného externího pracovníka. Bude záležet
jen na organizaci, jak se s k novému trendu v sociální práci postaví.
Rovněž se ukazuje, že bude nutné věnovat větší pozornost stážím
studentů sociálních škol tak, aby oni sami chtěli v sociálních službách zůstat
a zaměstnavatelé, aby jejich příchod vítali.
Rovněž školní vzdělávání by mělo být přizpůsobeno potřebám praxe
a možnostem studentů tak, aby zájemci o studium nevolili mezi snadným
přístupem k titulu v jiných zemích, ale aby titul byl spojený se znalostmi,
dovednostmi a postoji, které jsou v praxi nezbytné.
Oblast celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální sféře je velkou
výzvou. Organizace a zejména vedoucí pracovníci v ní budou muset volit
takové přístupy, které zajistí, že vzdělání bude pro jejich pracovníky
motivací pro kvalitní práci. Domnívám se, že organizace zatím málo
využívají možností vzdělávání v rámci pracoviště a kontaktů s jinými
partnerskými organizacemi, což je zdroj pro srovnávání postupů, výměnu
zkušeností, výměnu pracovníků apod.
Jako zajímavé se mi jeví, vytvoření systému kompetencí pro pracovníky
v sociálních službách. Je to vznikající profesní skupina, která se začíná nově
vytvářet a hledat své místo v sociálních službách.
Ukazuje se, že vzdělavatelé v sociální práci by měli pružněji reagovat
na změny v sociální sféře. Výuka sociálních pracovníků i pracovníků
v sociálních službách by měla zahrnovat více cvičení a seminářů,

společných prací, ve kterých by se cvičily tzv. měkké dovednosti,
požadované sociálními organizacemi.
Naopak sociální organizace by neměly zapomínat na dialog se
vzdělavateli v sociální práci. Naříkat na nedostatečné znalosti a dovednosti
absolventů je možné jen u těch, kteří toto vzdělávání zajišťují.
Zákon vytvořil příležitost pro zvyšování statusu profese jak sociálních
pracovníků, tak pracovníků v sociálních službách a tyto profesní skupiny
jsou si této skutečnosti vědomy. Zda dokáží této příležitosti využit pro svůj
profesní a osobnostní růst a současně pro zvyšování kvality poskytovaných
služeb bude záležet na managementu jednotlivých sociálních organizací
a na pracovnících samotných. Zda a jak se jim to podařilo ukážou
následující léta.
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Příloha č. 1
Vybrané instituce a organizace zabývající se vzděláváním pracovníků
v sociální sféře
Již od vzniku profese sociálního pracovníka se začalo v naší zemí
hovořit o potřebě sdružování se, výměně zkušeností. Spousta úsilí byla
věnována uznání profese sociálního pracovníka. Začaly vznikat různé
spolky, sdružení, které si kladly za cíl zvyšovat kvalifikaci pracovníků
v sociální práci. Některé z nich přiblížím v následující kapitole.
Vzděláním i vzděláváním se začala zabývat řada nejen profesních
organizací jako součást své personální práce, ale také komerční subjekty
a to zejména s přijetím zákona o sociálních službách. Kde jak již bylo
zmíněno je podmínkou uplatnění v sociálních organizací potřebná
kvalifikace. Řada vzdělávacích kurzů je hrazena z fondu evropské unie.
Společnost sociálních pracovníků České republiky
Společnost sociálních pracovníků byla založena v roce 1990 jako
dobrovolná organizace sdružující sociální pracovníky, ale i jiné odborné
pracovníky ze sociální sféry. Navázala na Společnost sociálních pracovníků,
která již vznikla v roce 1921. Ze stanov Společnosti sociálních pracovníků
ČR lze vyčíst, že mezi její poslání patří usilovat o to, aby na pracovních
místech v oblasti sociální práce ve všech úrovních byli sociální pracovníci
s příslušným odborným vzděláním, usilovat o reformu a jednocení odborné
přípravy pro povolání sociálního pracovníka, modernizaci výuky, pomáhat
utvářet vysokoškolské studium v oboru sociální práce svými podněty,
zejména pomáhat vytvořit pracoviště pro výzkum sociální práce a pro
klinický a praktický výcvik posluchačů. Nástroji k zajišťování poslání je
např. publikační činnost, pořádá vzdělávací akce atd. (44)

Rada pro rozvoj sociální práce
„V roce 1992 vznikla jako volné sdružení tzv. Koordinační rada pro
minimální standardy. Jako první zpracovala a uvedla do praxe návrh pro
minimální standardy vzdělávání v sociální práci. Na jejich formulací se
podíleli učitelé, profesionální sociální pracovníci, zaměstnavatelé včetně
zástupců MPSV.“ (40)
V následujících letech probíhalo vyjednávání o podobě minimálních
standardů nejen ve vzdělávání, ale i v zaměstnávání a při výkonu praxe
v sociální práci.
V roce 1998 byla založena Rada pro rozvoj sociální práce. Posláním
rady je podporovat spolupráci vzdělavatelů v sociální práci, profesních
organizací sociálních pracovníků a jejich zaměstnavatelů, za účelem rozvoje
a zlepšování sociální práce a sociálních služeb. (40)
Česká asociace streetwork
Česká asociace streetwork sdružující nízkoprahové sociální služby je
profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti
nízkoprahových sociálních služeb. Hlavním cílem je zvyšování kvality
práce v oblasti nízkoprahových služeb, zaměřuje se na vzdělávání
a zavádění supervize. Jako nástroj pro dosažení tohoto cíle realizuje také
projekty určené pro setkávání a vzdělávání odborné veřejnosti. (45)
Asociace vzdělavatelů v sociální práci
„Asociace vzdělavatelů v sociální práci je dobrovolné sdružení právních
subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich části, které nabízejí
vzdělání v sociální práci na území České republiky, případně dalších
poskytovatelů dalšího vzdělávání v sociální práci“. (33)
Cílem asociace je zvyšování kvality vzdělávání v sociální práci v České
republice nástrojem pro tento cíl jsou Minimální standardy v sociální práci.
Asociace dbá na jejich obnovu a dodržování na školách. (33)

Profesní komora sociálních pracovníků
Profesní komora sociálních pracovníků byla založena v roce 1997
skupinou lidí s praxe, kteří pociťovali potřebu výměny zkušeností a zlepšit
postavení sociální práce jako společenského oboru. Hlavním cílem je
podporovat rozvoj sociální práce a jejich metod, rozvíjet vztah sociálního
pracovníka a klienta a zvyšovat prestiž profese sociálního pracovníka.
Za tímto účelem rozšiřuje informační materiály a odbornou literaturu,
věnuje se vzdělávání, publikační činnosti.
Důraz klade komora, mimo jiného, na to, že je třeba odvíjet vzdělávání
a výuku od společenských jevů s ohledem na potřeby klientů, nikoli však
od sociální patologie, apelovat na vytváření srovnatelných podmínek
pro sociální pracovníky s ostatními pomáhajícími profesemi. (39)
Střední sociální školy
V současné době působní na území několik středních škol zaměřených
na humanitární vzdělávání a oblast sociální práce. Absolventi těchto škol
měli po přijetí zákona o sociálních službách stejné podmínky jako ostatní
uchazeči či zaměstnanci. Jejich vzdělání nebylo uznáno a rovněž pro ně
vznikla povinnost doplnit si akreditovaný kvalifikační kurz.
Vyhláškou 340/2007 ze dne 12. prosince 2007 byla naštěstí situace
změněna § 37a) tak, že se od absolventů středního vzdělání s maturitou
nevyžaduje absolvování kurzu. Ale pouze u těch oborů, které jsou v příloze
uvedené vyhlášky. (48)
Vyšší odborné sociální školy
Vyšší odborné školy začaly vznikat od roku 1990. Jejich hlavním
posláním bylo k teoretický vědomostem přidat podstatnou část praxe. Důraz
na praxi je spojen s vyšším odborným školstvím.
Vyšší odborné školy sociální připravují zejména sociální pracovníky pro
široký okruh poskytovaných služeb. Ale dobře se mohou uplatnit také jako

koordinátoři

projektu,

za

předpokladu,

že

disponují

minimálními

manažerskými dovednostmi a jejich prohlubování jim nečiní problémy.
Vysoké školy
Vzdělávání sociální práce na vysokých školách se začalo rozvíjet
po roce 1989. Vznik soukromých vysokých škol je možný s účinností
vysokoškolského zákona k 1. lednu 1999.
Absolventi vysokých škol najdou uplatnění jako sociální pracovníci, či
vedoucí pracovníci sociálních zařízení či jednotlivých služeb. K tomu
potřebují kromě znalosti z oblasti sociální práce také manažerské
dovednosti. Dnes mnohem více než před přijetím zákona. Jenom služby,
které jsou kvalitně poskytovány mají šanci uspět v rychle rostoucí
konkurenci. Bez znalosti řízení lidí, ekonomického myšlení, schopnosti
plánovat nelze dobře poskytovat službu a výhledově být konkurenční.

Příloha č. 2
Použité výzkumné otázky
Otázky pro sociální pracovníky
1. Jakými znalostmi a dovednostmi by měli disponovat sociální
pracovníci?
2. Jak vnímáte legislativní zakotvení pozice sociálního pracovníka
včetně jeho vzdělávání a vzdělání?
3. Potřebujete či využíváte ke své práci manažerské dovednosti, když
ano, v jakých situacích a v jakém rozsahu?
4. Jak byste si představoval(a) svůj vzdělávací obsah celoživotního
vzdělávání a jaký je Váš názor na celoživotní vzdělávání?
5. Byla byste ochotna se finančně spolupodílet na vzdělávání?
Otázky pro manažery sociálních organizací
1. Změnil se Váš přístup ke vzdělávání a vzdělání vašich pracovníků
s účinnosti

zákona

o

sociálních

službách?

Co

si

myslíte

o legislativním zakotvení vzdělávání a vzdělání pro pracovníky
v sociální sféře?
2. Vyhovují Vám znalosti a dovednosti absolventů sociálních škol nebo
Vám nějaká dovednost či znalost chybí?
3. Myslíte si, že sociální pracovníci by měli disponovat určitým
okruhem manažerských dovedností? Když ano, jakými a v jakém
rozsahu?
4. Jaké máte požadavky na znalosti a dovednosti pracovníků v přímé
péči?
5. Jak je to u Vás s úhradou vzdělávacích kurzů?
6. Zúčastnili byste se jednání se zástupci vzdělavatelů v sociální sféře
o podobě vzdělávacího obsahu a proč?
7. Má vaše organizace individuální vzdělávací plány?
8. Jaké vzdělání by podle Vás měl mít manažér v sociálních službách?

Otázky pro pracovníky v sociálních službách
1. Od nového roku vstoupil v platnost zákon o sociálních
službách. Podle něj obecně potřebujete minimálně 150
hodinový odborný kurz. Účastnila jste se již takové kurzu?
Když ano, vyhovoval Vám?
2. Jaké další znalosti a dovednosti byste potřebovala pro výkon
své práce?
3. Umožňuje

Vám

zaměstnavatel

se

vzdělávat,

máte

individuální vzdělávací plán?
4. Jste ochotna se finančně spolupodílet na svém vzdělávání?
5. Jaký je Váš názor na legislativní ukotvení vzdělávání
a vzdělávání pracovníků v sociální sféře?

Příloha č. 3
Projekt diplomové práce

PROJEKT MAGISTERSKÉ PRÁCE
Jméno: Lenka Kotibová
Osobní číslo: 11732
Imatrikulační ročník: 2005
Předběžný název práce
Vzdělávání pracovníků v sociální sféře s ohledem na nový zákon o
sociálních službách
Vstupní diskuse problému
Téma ovlivňuje organizační rozvoj organizace za předpokladu, že
vycházíme z premisy, že kvalita poskytovaných služeb je přímo závislá na
lidech, kteří ji poskytují. Podmínkou existence každé organizace jsou
kvalitní zaměstnanci, kteří budou schopni zajistit kvalitní službu. A to
v prostředí společenských i legislativních změn a při respektování principů
učící se organizace.
Pracuji ve Slezské diakonii, která je nestátní neziskovou křesťanskou
organizací, církevní právnickou osobou. V současné době zaměstnáváme
více než 400 zaměstnanců. Posláním Slezské diakonie je poskytování
kvalitních sociálních a sociálně zdravotních služeb na základě křesťanských
zásad. Poskytujeme své služby širokému spektru uživatelů zejména
v Moravskoslezském kraji, ale také v Brně a Praze
Na základě svého působení v pozici personální manažerky zajišťuji nábor a
výběr pracovníků pro naší organizaci. V předcházejícím roce jsem si
zřetelně uvědomila rozdílnou úroveň absolventů různých sociálních škol a
rovněž jsem reflektovala, že naše požadavky na pracovníky pro sociální
organizaci, jako je ta naše, neodpovídají nabídce znalostí a dovedností, se
kterou přicházejí absolventi. Stejně tak problém spatřuji v široké nabídce
vzdělávacích kurzů pro sociální práci, které ne vždy dosahují potřebné
kvality. Nabídka roste s povinností dovzdělat pracovníky v sociální sféře
podle zákona o sociálních službách. Jaký by měl být obsah vzdělávacích
aktivit pro pracovníky sociálních služeb, aby odpovídal potřebám organizací
a pracovníků? Na co by se měli tvůrci vzdělávacích aktivit zaměřit, co by
měli zjišťovat? Je možné dialogem sociálních organizací a vzdělavatelů
v sociálních službách ovlivnit úroveň absolventů studijního oboru sociální
práce?
Na základě výše uvedeného jsem loňského roku zorganizovala konferenci
pod názvem: Sociální vzdělávání versus sociální služby. Konference se

účastnili zástupci poskytovatelů sociálních služeb a zástupci vzdělavatelů
v sociální oblasti. Hlavním cílem byla analýza potřeb jak poskytovatelů
sociálních služeb tak vzdělavatelů. Výstupem konference byly téměř shodné
požadavky poskytovatelů sociálních služeb na absolventy sociálních škol.
Požadavky na absolvované vzdělání pracovníků sociální sféry byly
zaměřeny na oblast zlepšení komunikačních dovedností absolventů a to
zejména s uživateli služeb, schopnost psát projekty, znalost základních
dokumentů, orientace v základních etických problémech, schopnost týmové
práce a vedení týmu. Z vlastních zkušeností, i z názorů ostatních zástupců
sociálních organizací vyplývá, že požadavky na znalosti a dovednosti
sociálních pracovníků a ostatních pracovníků v sociálních službách rostou.
Důraz poskytovatelů sociálních služeb je kladen zejména na tzv. „měkké“
dovednosti. Potvrdí se tento požadavek při hlubším kvalitativním výzkumu?
Patří do znalostí a dovedností sociálních pracovníků manažerské dovednosti
a pokud ano, pak jakého charakteru a jaké úrovně nabytí, respektive
osvojení?
Mnohé sociální organizace loňského roku vzdělávání svých pracovníků
neřešily. Proto i postoje mnohých organizací ke konferenci zaměřené na
vzdělávání pracovníků nebyly zrovna příznivé. Organizace často uváděly,
že ony se vzděláváním svých zaměstnanců nezabývají. Nyní s účinností
zákona je situace jiná. Mezi požadavky na registraci organizace mezi
poskytovatele sociálních služeb, je i podmínka odpovídajícího vzdělání
pracovníků v sociální sféře.
Jak vnímají sociální organizace povinnost vzdělávat své zaměstnance? Jaké
jsou jejich nejčastější názory?
Konference, kterou jsem pro svou organizaci pořádala, byla jejími účastníky
velmi kladně přijata. Letos v tomto dialogu poskytovatelů sociálních služeb
a vzdělavatelů v sociální oblasti pokračuje VOŠ sociální v Ostravě, která
navázala na uvedenou konferenci a některá témata znovu do programu
letošní konference zařadila.
Co je pro uživatele lepší - sociální pracovník se vzděláním, pro kterého je
sociální práce pouhým povoláním či sociální pracovník bez vzdělání, který
však svou práci dělá srdcem? Odpovídá výše mezd v sociálních
organizacích požadovanému vzdělání nebo tato otázka není pro sociální
oblast podstatná? Mohou si organizace dovolit zaplatit kvalitní vzdělávací
aktivity a z jakých zdrojů? Jsou zaměstnanci sociálních organizací
motivováni pro celoživotní vzdělávání?
Struktura a cíle magisterské práce:
Magisterská práce se bude skládat ze dvou částí, teoretické a praktické.
Přičemž
teoretická část bude plnit následující cíle:
- popsání vývoje, historie sociálního vzdělávání od vzniku sociálně
právních škol až do současnosti
- popis asociací či jiných institucí, které se vzděláváním pracovníků
v sociální sféře zabývají

-

legislativní rámec vzdělávání vytvořený na základě přijetí zákona o
sociálních službách – oblast vzdělávání
význam vzdělání a vzdělávání pro organizace poskytující sociální
služby
co znamená přijetí zákona o sociálních službách a jeho paragrafu o
povinném vzdělávání pracovníků sociálních služeb pro organizace
včetně srovnání se stavem před přijetím zákona? – zachycení změn
v organizacích (finanční náročnost, komu je svěřena odpovědnost za
vzdělávání pracovníků atd.), problémů, výzev, kladů legislativního
zakotvení povinného vzdělávání

V praktické části pak :
1. Budu prezentovat výsledky konference Sociální vzdělávání versus
sociální služby, která proběhla v roce 2006. V ohniskových
skupinách, které byly vytvořeny ze zástupců poskytovatelů
sociálních služeb a kompetentních pracovníků ze sociálních škol,
byly prezentovány názory na obsah vzdělávacích aktivit ve vztahu
k potřebám sociálních organizací, formovaly se názory na profil
absolventů sociálních škol a jejich další profesní celoživotní
vzdělávání.
2. Na základě výstupů z níže popsaného kvalitativního výzkumu
popíši požadované vzdělání sociálních pracovníků a provedu jeho
porovnání se současným stavem. Budu si všímat potřeb sociálních
organizací a vnímání stávajících sociálních pracovníků. Výstupem
budou doporučení vzdělávacích okruhů pro sociální pracovníky.
3. Na základě téhož kvalitativního výzkumu budu také definovat
požadovaný obsah celoživotního vzdělávání pro sociální
pracovníky, který nařizuje zákon o sociálních službách dle potřeb
sociálních organizací a subjektivního vnímání sociálních
pracovníků. Výstupem budou doporučení pro vytvoření
vzdělávacího manuálu v oblasti celoživotního vzdělávání pro
sociální pracovníky.
4. Dále popíši požadavky sociálních organizací na pracovníky
v sociálních službách, na obsah vzdělávacího kurzu dle zákona o
sociálních službách, včetně názorů pracovníků sociálních služeb na
obsah vzdělávacího kurzu. Výstupem budou doporučení pro
sestavování obsahu kurzu.
Výzkumné metody a techniky
Ve své magisterské práci zamýšlím použít tři výzkumné techniky.
1. Obsahová analýza následujících zdrojů:
závěry vlastní konference
závěry dalších konferencí
závěry ze setkání Rady pro rozvoj sociální práce

2. Focus group, které byly obsahem konference Sociální vzdělávání
versus sociální služby. Ze čtyř těchto skupin pod vedením facilitátorů
vzešly výstupy, které se stanou základem pro třetí techniku.
3. Polostandardizované rozhovory, kterých se zúčastní zejména účastníci
již zmíněné focus group. Bude se jednat o čtyři kvalifikované sociální
pracovníky s dlouhou praxí v oboru, s minimálně vyšším odborným
vzděláním v sociální oblasti a s výrazným zájmem o kvalitu absolventů
sociálních pracovníků a jejich další vzdělávání a o čtyři zástupce
z managementu sociálních organizací, kteří na trhu sociálních služeb
působí déle než pět let a intenzivně se zajímají o rozvoj a vzdělávání
svých zaměstnanců. Na základě doporučení výše uvedených účastníků
oslovím čtyři pracovníky v sociálních službách, kteří aktivně pracují na
svém profesním rozvoji, mají bohaté zkušenosti s přímou práci s
uživatelem a budou mít zájem prezentovat své postřehy a názory na
vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Rozhovory budou trvat
cca 50 minut a budou nahrávány na diktafon.
Veškerá šetření budou
v Moravskoslezském kraji.

anonymní.

Výzkum
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Přehled použité literatury:
Práce a sociální politika
Moderní řízení
Zákon o sociálních službách
Standardy sociálních služeb
Dědina, J., Cejthamr, V.: Management a organizační chování. Grada 2005
Drucker P. F.: Řízení neziskových organizací. Management Press 1994
Dvořáková, Z a kol.: Management lidských zdrojů, C.H. Beck 2007
Hroník, F.: Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Grada 2007
Matoušek, O.: Metody a řízení sociální práce, Portál 2003
Matoušek, O.: Základy sociální práce, Portál 2001
Robbins, S, P., Coulter, M.: Management, Grada
Místopřísežné prohlášení:
Prohlašuji, že vedoucí práce Mgr. Petr Vrzáček souhlasí s projektem
magisterské práce.
Datum: 17. května 2007
Kotibová Lenka

SLOVNÍK DŮLEŽITÝCH POJMŮ
Akreditace – uznání způsobilosti k vykonávání určité činnosti; akreditace
ve smyslu udělování státního souhlasu se v České republice zatím týká
pouze univerzitních vzdělávacích programů v sociální práci. (11)
Certifikace – audit systému kvality pracovníků, procesů, metod nebo
objektů, vykonávaný oficiálně pověřenou organizací a zakončený v případě
shody se stanovenými požadavky vydáním certifikátu. Certifikaci provádí
orgán - nestranný, vládní

nebo nevládní s přidělenou kompetencí

a schopností řídit certifikační systém, ve kterém jsou zastoupeny zájmy
všech stran zainteresovaných na jeho fungování.(16)
Dovednosti – představují způsobilost a dispozice umožňující konat určité
činnosti. Když uvažujeme o pracovních dovednostech, máme na mysli
efektivní a kreativní vykonávání požadovaných

pracovních úkonů

a přiměřenou reakci na změněné pracovní podmínky. (21)
Klíčové kompetence – rozšířený koncept klíčových kvalifikací, který
vznikl v 80. – 90. letech 20. století. Rozlišuje se 5 kategorií:
1. Odborné kompetence k provádění specifické činnosti, které se získávají
zejména v průběhu odborného vzdělávání v rámci výcviku na pracovišti.
2. Vlastní odpovědnost (participativní kompetence) má podporovat
samostatně řízené učení a odpovědný výkon práce. Také schopnost
rozhodovat a přejímat odpovědnost. 3. Schopnost týmové spolupráce
(sociální kompetence) – sociální jednání a práce, spolupráce, komunikace
v určitém týmu nebo skupině. 4. Systémová (metodická) kompetence –
chápání souvislostí mezi příčinou a následkem, organizování projektů
a pracovních úkolů, schopnost řízení. 5. Kompetence k reflexivitě má
podněcovat ke kritickému zkoumání vlastní práce s cílem zvyšovat její
kvalitu a podněcovat ke schopností inovace. (16)
Kompetence – pravomoc. Souhrn pravomocí a odpovědností svěřených
určitému pracovnímu místu či orgánu. Schopnost vykonávat určitou funkci
nebo soubor funkcí dosahovat při tom určité úrovně výkonnosti. (16)
Kritéria – měřítko, určovací a rozlišovací znak, hledisko, které umožňuje
posoudit, zda některá z variant v rozhodovací situací je vhodnější než jiná.
(16)

Kultura organizace – obecně uznávaný vzor chování, sdílení víry a hodnot,
které jsou společné všem členům organizace. Významnou rol při utváření
organizační kultury hraje management a podnikové vzdělávání. (16)
Kvalifikace – odborná profesní příprava. Soustava schopností (vědomostí,
dovedností, návyků, zkušeností) potřebných k získání oficiálně potvrzené
způsobilosti (většinou uznávané státem) k výkonu určité činnosti (povolání,
funkce). (16)
Manažerské dovednosti – obecně použitelné manažerské dovednosti musí
mít manažer bez ohledu na pozici, kterou zastává v organizaci; velikost
podílů těchto dovedností závistí na stupni managementu, na kterém se
manažer pohybuje. Jedná se o tyto dovednosti: koncepční, lidské
a technické. (2 - s. 74-75)
Měkké dovednosti tzv. softe kills – představují způsobilost efektivního
jednání s lidmi, ale také schopnost analyzovat své vlastní pocity a orientovat
se v nich. Mezi nejuznávanější kompetence patří komunikační dovednosti,
zdravé sebevědomí, schopnost vcítit se, schopnost týmové práce, schopnost
týmové spolupráce, schopnost přijímat kritiku a účinně kritizovat,
analytické myšlení, důvěryhodnost, disciplína, sebeovládání, zvídavost,
schopnost zvládat konflikty, schopnost prosadit se. (17 – s. 16 - 17)
Neziskové organizace – jsou předurčeny ke správě věcí, které se obtížně
účinně provádět pro zisk a které mohou neziskové organizace vykonávat
lépe či jiným způsobem než stát např. péče o zdravotně postižené, péče
o životní prostředí. (18 – s. 7)
Rozvoj - je vývojový proces, který umožňuje progresivně postupovat
ze současného stavu znalostí a schopností k budoucímu stavu, v němž je
zapotřebí vyšší úrovně dovedností, znalostí a schopností. Bere na sebe
podobu vzdělávací aktivity, která připravuje lidi pro širší, odpovědnější
a náročnější pracovní úkoly.“ (1 – s. 470)
Řízení lidských zdrojů – je strategický a logicky promyšlený přístup
k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci
pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů
organizace.

Obecným

cílem

je,

aby

organizace

prostřednictvím lidí úspěšně plnit své cíle. (1 – s. 27)

byla

schopna

Sociální péče – vyplývá ze společenské solidarity a spočívá v redistribuci
prostředků a služeb ve společenském prostoru, jejichž cílem je všestranný
rozvoj jednotlivce. (11)
Sociální práce – společensko vědní disciplína i oblast praktické činnosti,
jejichž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních
problémů (chudoby, zanedbávání výchovy dětí, diskriminace určitých
skupin, delikvence mládeže, nezaměstnanost aj.) (11)
Spolek Vesna – 18. 7. 1870 vznikl český dívčí pěvecký spolek a o rok
později v souvislosti se šířením českého jazyka se změnila na Ženskou
vzdělávací jednotku. Stanovy byly přijaty v r. 1872. Profesoři brněnských
škol přednášeli český jazyk a literaturu, zeměpis, dějepis, přírodopis
a fyziku. V roce 1886 byla otevřena pro dívky, které ukončily povinnou
školní docházku další pokračovací škola, která měla čtyři obory a postupně
se rozrůstala. K tradici vzdělávání pro dívky se vrátila opět po roce 1991.
(46)
Vzdělání - soustava vědeckých a technických vědomostí, intelektuálních
a praktických dovedností, utvoření morálních rysů a osobitých zájmů.
Je výsledkem procesů zaměřených na utváření osobnosti, výsledkem
vzdělávání. (16)
Vzdělávání – jedná se o nepřetržitý proces, který nejen zvyšuje existující
schopnosti, ale také vede k rozvíjení dovedností, znalostí a postojů, které
připravují lidi na budoucí širší, náročnější a z hlediska úrovně i vyšší úkoly.
(1 – s. 462)
Manažer – plánuje, získává a rozděluje zdroje, rozhoduje, organizuje,
motivuje lidi, vytváří prostředí pro učení a rozvoj lidí i sebe, přemýšlí,
sleduje, kontroluje, komunikuje, řeší problémy, poskytuje zpětnou vazbu,
má vize atd. (7 – s. 16)
Znalosti – souhrn teoretických poznatků, představ a pojmů získaný učením,
praktickou činností a zkušeností. (21 – s. 58)

