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ABSTRAKT
Práce se zabývá problematikou existence firem a organizací  ve stávajícím světě, 

v němž  dochází  k integraci  trhů  a  v němž  je  od  managerů  očekáváno  zvládnutí  nové 

kategorie  řízení,  tj.  change  management. Velikost  organizací  jako  taková  přestává  mít 

v těchto podmínkách vliv na stabilitu firmy a její místo střídá schopnost firmy pohotově (a 

při zachování kvality) reagovat na měnící se požadavky prostředí. Text pojedná vliv stále 

náročnějšího  prostředí  na  organizace  nejen  komerční  sféry,  ale  také  sféry  neziskové. 

Ukazuje,  z jakých  důvodů stále  více  organizací  volí  cestu  transformace  a  optimalizace 

vnitřních procesů a jaké postupy mohou v tomto směru uplatnit.  Na příkladu fúze dvou 

neziskových  organizací  ukazuje  restrukturalizační  proces  a  optimalizaci  procesů 

vztahujících se k řízení kvality sociálních služeb.

ABSTRACT
This diploma thesis deals with the existence of companies and organizations in the 

current  world  where  the  markets  are  integrated  and  managers  have  to  cope  with  new 

categories of management as a change management. Stability of an organisation is not any 

more primarily effected by its size but its ability to react promptly and on high quality level 

to the changing requirements of the environment. This diploma thesis also deals with an 

impact of more and more challenging environment on the organisations from commercial 

sphere as well as on non profit organisations. This diploma thesis shows why more and 

more organisations choose a path of transformation and optimisation of internal processes 

and which procedures may be applied in this direction. The example of the merger of two 

non-profit organizations shows the restructuring process and the optimisation of processes 

related to the quality management of social services.

Klíčová slova:

Vedení, řízení, management,  transformace,  restrukturalizace,  reengineering,  optimalizace 

procesů, kvalita, sociální služby, sociální práce.
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ÚVOD

„Ve světě, kde jedinou konstantou jsou změny, je zapotřebí nástrojů a technik, které  

organizacím pomohou zvyšovat vlastní výkonnost. V konkurenčně zaměřeném světě je třeba 

metod,  jimiž  si  zajistíme  náskok  před  ostatními  nebo  je  dostihneme  dřív,  než  nám  

definitivně uniknou.“ (Robson M., Ullah P., 1998, s. 11)

V České  republice  již  dvě  desítky  let  opět  existuje  volný  trh  a  konkurenční 

prostředí.  Nejsme  omezováni  hranicemi  ani  jako soukromé osoby,  ani  jako podnikající 

jednotlivci nebo firmy. V prostředí, v němž žijeme, dochází k integraci trhů, která má vliv 

na nárůst oběhu zboží, kapitálu,  služeb i lidských zdrojů. S narůstajícím oběhem zdrojů 

všeho druhu jde ruku v ruce fenomén neustálého zlepšování.

Zdokonalování ve všech svých podobách a oblastech je dennodenní součástí našich 

soukromých i profesních životů. Úměrně narůstajícímu obecnému přehledu, vzdělání lidské 

populace a možnostem, které s sebou přináší technické vymoženosti,  narůstají také naše 

nároky  a  schopnost  tyto  požadavky  jasně  formulovat.  To  vše  vytváří  velmi  silně 

konkurenční prostředí, v němž dlouhodobá existence firem dostává nový význam.

Požadavky kladené v dnešní době na firmy přesahují požadavky kladené na firmy 

kdykoli v minulosti. Jejich existence přestává být závislá na „pouhém“ zvyšování kvality 

jimi  poskytovaných  služeb  nebo  výrobků.  Konkurenceschopnost  společností  se  začíná 

daleko spíše odvíjet od rychlosti, s jakou jsou schopny reagovat na podněty přicházející z 

okolí nebo ještě lépe, jak jsou schopny předem tyto podněty odkrývat a předcházet jim.

Reakceschopnost  firem  je  nepopiratelně  do  značné  míry  závislá  na  lidech 

v organizaci, na způsobu jejich vedení, na jejich schopnosti spolupráce a ochotě překonávat 

překážky. Skutečně flexibilní firma předpokládá skutečně flexibilní pracovníky a procesy. 

Je  tedy  patrné,  že  způsoby vedení  uplatňované  ve  20.  století  a  dříve,  nebudou  nadále 

dostatečně účinné. Novodobé vedení musí být schopno, slovy J. P. Kottera (2004, s. 33) 

definovat, jak by měla vypadat budoucnost, a ve jménu této budoucí vize inspirovat lidi 

k jejímu dosažení navzdory všem překážkám.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se nabízí, že aby byly firmy a organizace 

skutečně konkurenceschopné, musí se měnit podobně jako vnější prostředí. Téma likvidace 

firem, jejich restrukturalizace, reorganizace, rozštěpení nebo naopak fúze je v dnešní době 

mnohem  aktuálnější  než  dříve.  A  všechny  subjekty  se  s touto  skutečností  musí  naučit 

vyrovnávat.
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Ačkoli by se mohlo zdát, že výše popsané skutečnosti se týkají výlučně komerčního 

sektoru, v posledních letech se stále více citelnou realitou stávají také pro sektor neziskový. 

Jinými slovy, s vnitřními změnami v důsledku vnějších vlivů se musí vyrovnávat i nestátní 

neziskové organizace.

Z důvodu aktuálnosti tématu, kterého se v kontextu uvedených skutečností dostává 

tzv. problematice řízení změn a kvality řízení, jsem svou diplomovou práci zaměřila na 

restrukturalizaci  a  optimalizaci  vnitřních  organizačních  procesů.  Téma  pro  mě  bylo 

zajímavé  také  vzhledem k  osobní  aktivní  účasti  na  procesu  restrukturalizace  neziskové 

organizace poskytující sociální služby.

Práci jsem rozčlenila do dvou částí. 

V teoretické  části  se  věnuji  popisu  současných  znalostí  a  zkušeností  v oblasti 

managementu  zavádění  změn  a  řízení  procesu  restrukturalizace  a  reengineeringu. 

Vzhledem ke specifickému zaměření praktické části se zde také věnuji problematice kvality 

v sociálních službách a jejímu řízení v kontextu Evropy a především České republiky.

Praktická  část  je  věnována  popisu  procesu  řízení  změny  uvnitř  organizace 

poskytující  sociální  služby,  přesněji  popisu  řízení  změny  v důsledku  převzetí  jedné 

neziskové  organizace  druhou.  Těžiště  praktické  části  práce  je  zaměřeno  na  proces 

optimalizace vnitřních procesů vztahujících se k řízení kvality sociálních služeb.

Diplomová práce je řazena tak, aby pokud možno poskytla základní informace o 

problematice řízení  procesu změny obecně a dále  ve specifickém kontextu neziskových 

organizací poskytujících sociální služby.
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TEORETICKÁ ČÁST

Teoretickou část  práce jsem rozdělila  do dvou samostatných kapitol.  V první  se 

pokusím shrnout současné znalosti a zkušenosti v oblasti managementu zavádění změn a 

řízení  procesu  restrukturalizace  a  reengineeringu.  Druhá  kapitola  se  pak,  vzhledem ke 

konkrétnímu  zaměření  navazující  praktické  části  této  diplomové  práce,  orientuje  na 

problematiku kvality v sociálních službách a jejího řízení v Evropě a především v České 

republice.

Ve stávajícím světě dochází, jak uvádí M. Beyeler (2003), k integraci trhů, která má 

vliv na nárůst oběhu zboží, kapitálu, služeb i lidských zdrojů. Tato tendence dále ovlivňuje 

preference  účastníků  trhů  na  všech  úrovních  (s.  160),  což  vyvolává  následnou  nutnost 

transformace dílčích systémů, respektive procesů.

Dalo by se říci, že tento jev a z něj plynoucí důsledky, např. v podobě větší nutnosti 

reforem, lze pozorovat nejen na úrovni mezinárodní, ale i na úrovních nižších; týkají se 

stejně států a jejich politik jako dílčích organizací, které v rámci těchto politik existují. 

S. Häuser (2008) označuje prostředí 21. století dokonce jako prostředí turbulentní, 

které  ze strany managerů  vyžaduje  zvládnout  novou kategorii  řízení,  totiž  management 

změny (change management),  a dodává,  že jeho součástí  musí být schopnost předvídat 

budoucí  změny  a  předem  se  na  ně  připravit  (s.  19).  Velikost  organizací  jako  taková 

přestává  být  v dnešní  době „zárukou“  stability  a  prosperity,  zdá  se,  že  daleko spíše  je 

předpokladem úspěchu  rychlost,  jakou  jsou  organizace  schopny reagovat  na  měnící  se 

podmínky a prostředí.

Na  pozadí  uvedených  skutečností  je  patrné,  že  téma  transformace  organizací 

jakéhokoli typu, tedy včetně organizací neziskových, je v dnešní době tématem aktuálním. 

Aktuální je toto téma o to více, že zvládnutí, respektive nezvládnutí, procesu změny přímo 

ovlivňuje další existenci konkrétní organizace.
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I.  PROCES ZMĚNY A JEHO VEDENÍ

V průběhu  dvacátého  století  byly  v managementu  využívány  zejména  přístupy, 

které  vycházely  z uplatňování  určité  míry  autoritativnosti.  S. Freud  (in  B. Kokopeli, 

G. Lakey, 1978) sice popisuje obecný vztah k autoritě a to dokonce i u dospělých jako „…

přirozeně  vycházející  z potřeby  otcovské  osobnosti“ a  dále  uvádí,  že  solidarita  skupiny 

nebo organizace je založena na přirozené loajálnosti členů skupiny k vedoucímu (s. 12), ale 

v posledcích  letech  se  stále  jasněji  ukazuje,  že  nejen  loajálnost,  ale  vrozená  tendence 

důvěřovat  obecně,  je  nahrazována  tendencí  nedůvěřovat,  což  dokládá  i  řada  studií 

(D. Halpern,  společnost  Harris,  in  S. M. R. Covey,  2008,  s.  29  –  31).  Tendence  spíše 

nedůvěřovat jiným lidem se zcela pochopitelně odráží také v pracovních vztazích a musí 

mít tedy dopad na styl vedení.

Jinými slovy, práce s důvěrou v ostatní lidské bytosti se stává klíčovou otázkou také 

v přístupech  vedení  lidí.  Autoritativnost  a  mikromanagement,  které  byly  s úspěchem 

využívány ve dvacátém století i dříve, se v turbulentním prostředí potýkají s nedostatkem 

důvěry ze strany pracovníků a tedy s jejich neangažovaností,  ale také s nízkou operační 

rychlostí.  Firmy musí být v dnešním světě schopny měnit  se a přizpůsobovat se dalším 

vnějším změnám a to velmi rychle, což lze jen v prostředí vzájemné důvěry. Nástroje, které 

převážně sloužily k udržení stávajícího stavu, nejsou k tomuto účelu dostačující.

Myšlenka potřeby vůdčích osobností (přesněji týmu osobností), které se zaměřují na 

budoucnost a netíhnou k minulosti, které dokáží vytvářet a komunikovat vize a pracovat 

v týmu  se  stává  předpokladem potenciálního  úspěchu  firem,  jak  bude  patrné  dále.  „V 

prostředí  neustálých  změn  nebudou  mít  osamělí  jedinci,  i  kdyby  byli  neobyčejně 

talentovaní,  dostatek  času  ani  schopností  vstřebávat  rychle  se  měnící  údaje  o 

konkurentech,  zákaznících  a  technologických  změnách.  Nebudou  mít  dostatek  času  na  

komunikaci všech důležitých rozhodnutí stovkám či tisícům jiných lidí. Málokdy budou mít  

charisma nebo schopnosti  dostatečně  silné  na to,  aby  sólově  dokázali  zajistit  podporu  

změnám u velkého množství lidí.“ (J. P. Kotter, 2004, s. 167)

1. Vedení versus řízení

J. P. Kotter  (2004)  charakterizuje  „vedení“  jako „…soubor  procesů,  které 

organizace  vytvářejí,  nebo  je  uzpůsobují  podstatně  změněným  podmínkám.  Vedení  

definuje, jak by měla vypadat budoucnost, spojuje lidi ve jménu budoucí vize a inspiruje je  
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k jejímu dosažení navzdory všem překážkám.“ (s. 33) Vedení je svou podstatou založeno na 

směřování  do  budoucnosti,  samo  v sobě  obsahuje  změnu,  předpokládá  ji,  plánuje  ji. 

Naopak řízení je daleko více přítomné. Řízení je podle J. P. Kottera  „… soubor procesů,  

které zajišťují hladký chod složitého systému, který tvoří lidé a technologie.“ (J. P. Kotter, 

2004, s. 33) Řízení je ve své podstatě daleko méně ambiciózní. Usiluje o maximální kvalitu 

a efektivitu v rámci stávajícího stavu a podmínek, nikoli o zásadní změny. Existují však i 

jiné přístupy, které vedení vnímají jako součást řízení, tzv. sekvenční manažerskou činnost 

(např. L. a O. Vodáčkovi).

Takto vnímané pojetí vedení a řízení není v praxi využíváno v čistých podobách, 

respektive v životě organizace dochází ke kombinaci obou těchto přístupů. Nově se však, 

vzhledem k okolnostem, zapojení prvků vedení začíná pokládat za zásadní, protože pracuje 

s důvěrou,  osobním zaujetím,  směřováním ke  společnému cíli  a  daleko méně  s předem 

přesně  vydefinovanými  pracovními  náplněmi  pro  předem  dané  pozice,  poslušností  a 

kontrolou.  Slovy  W. Bennise  (in  R. Gibson,  2007,  s.  156)  od  managerů  je  a  bude 

očekáváno dělat  správné věci  (vedení),  pouhé dělání  věcí  správně (řízení)  nebude jako 

konkurenční výhoda stačit.

1.1. Nutnost změny přístupu k vedení organizací

1.1.1. Vnitřní vlivy

Nutnost  změny  přístupu  k vedení  organizací,  respektive  k vedení  lidí 

v organizacích, vychází zcela přirozeně ze změn, kterými prošla společnost tzv. vyspělých 

zemí v posledním století. J. Koubek (2004) řadí mezi vlivy tohoto typu především rostoucí 

vzdělanost lidstva, která ovlivňuje naše osobnosti,  rozhled, hodnotový systém a posiluje 

naši  individuálnost  a  snahu rozhodovat  samostatně  a  nikoli  slepě  uznávat  a  následovat 

autoritu (s. 11 – 15).

Důsledky  těchto  změn,  s nimiž  je  třeba  se  vyrovnávat,  kladou  daleko  vyšší 

požadavky na vedoucí  pracovníky,  ale  na druhou stranu jim vkládají  do rukou značný 

potenciál, budou-li vědět, jak ho probudit k životu a využít. Firmy, které se naučí rozvíjet 

vlastní  „…sociální  architekturu,  v níž  budou  neuvěřitelně  inteligentní  lidé,  kteří  mají  

obvykle  obrovské  sebevědomí,  vedeni  k tomu,  aby  úspěšně  spolupracovali  a  využívali  

vlastních tvůrčích schopností…“ (W. Bennis, in R. Gibson, 2007, s. 151), budou úspěšné 

firmy.
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Vedení v kontextu 20. století

Efektivita práce a dokonce i kvalita konečných výstupů nejrůznějších procesů byla 

velmi dlouho a úspěšně založena na specializaci ve smyslu dělby procesu na co nejmenší 

úkony, které jsou přesně popsány (včetně mimořádných situací, jež mohou nastat) a které 

pak  vykonávají  vždy jiní  lidé  (A.  Smith,  H.  Ford,  A.  Sloan).  M. Hammer,  J. Champy 

(1993) uvádějí, že tento systém byl založen na dělbě manuální, ale stejně tak odborné práce 

a velmi dobře mu vyhovovalo pyramidové uspořádání organizace, „…které bylo ideální  

pro kontrolu a plánování“ (s. 23).

Podobně  vyznívá  tři  desítky  let  staré  hodnocení  problému  vedení  v souvislosti 

s prostředím 21. století  z pohledu pánů B. Kokopeli  a  G. Lakey (1978),  kteří  v principu 

rozdělují vedení na dělené a patriarchální. Patriarchální vedení popisují jako vedení, kde je 

konečná  odpovědnost  propůjčena  jednomu člověku  (ačkoli  je  zde  určitá  míra  delegace 

autority,  rozhodující  odpovědnost  leží  na  člověku  na  vrcholu  struktury).  Organizační 

struktura  zde  vypadá  jako  pyramida  a  hlavní  myšlenkou  je  kontrola.  Nejvyhraněnější 

formou  patriarchálního  vedení  je  pak  autoritativní  režim  (s. 3).  Dělené  vedení  naopak 

zdůrazňuje rovnost vlivů jednotlivých členů skupiny, přičemž tito členové si berou za své 

dosahování společných cílů a udržování společných morálních hodnot (s. 11). 

Vedení v kontextu 21. století

Jak už bylo právě naznačeno, přes nutnost pojmenování a sdílení společných cílů se 

dostáváme ke  způsobům jejich  dosahování.  Zatímco  doposud bylo  standardní  a  účinné 

popisování dílčích kroků, respektive úkolů, a kontrola kvality a jejich plnění, dnes je třeba 

soustředit se daleko více na konečný výstup (cíl) a cestu k němu jako celek, tedy soustředit 

se na proces jako celek, protože, jak uvádí M. Hammer, J. Champy (1993, s. 41), žádný 

z individuálních úkolů není důležitý, pokud není v pořádku celý proces, tj. není dosaženo 

žádoucího cíle.

Trend dosahování  žádoucího  cíle  při  sdílení  společných vizí  a hodnot  mění  roli 

managementu. Management jako by najednou nepůsobil na pracovníky tlakem, ale spíše 

vytvářel  podmínky pro společně  realizované  tažení.  Proto  se  domnívám,  podobně jako 

S. M. R. Covey (2008, s. 265), že pro mnoho firem je v tuto chvíli reengineering vnitřních 

procesů  funkčním  předpokladem  vytvoření  prostředí  skutečné  spolupráce  založené  na 

vzájemné důvěře. Setrvat u „pouhé“ kooperace nebo koordinace, jak tomu bylo u většiny 

- 12 -



modelů ve 20. století a dříve, není z hlediska konkurenčních tlaků dlouhodobě udržitelnou 

cestou.

Jde-li o vzájemný vztah důvěry a kontroly a práci s nimi v pojetí managementu 21. 

století,  bylo  by  chybou  domnívat  se,  že  kontrola  z managementu  zcela  zmizí  a  bude 

v plném rozsahu nahrazena důvěrou. „Ovšem nadměrná kontrola, obzvlášť centrální, může  

zpomalovat  práci  a  podkopávat  odpovědnost  na místní  úrovni.“ (K. Hall,  2008,  s. 107) 

Vzhledem k tomu, že podniky i zaměstnanci jsou dnes mnohem různorodější a náročnější, 

byl by dnes doposud praktikovaný přístup nevýhodný a nutně by vyvolával nespokojenost. 

Právě jmenovaný autor (K. Hall, 2008, s. 107 - 108) uvádí tři hlavní důvody, proč tomu tak 

je a proč je třeba posunout se ve vedení od kontroly k důvěře:

• řízení a kontrola práce z jednoho centra předpokládá, že manager v tomto centru 

skutečně všemu rozumí, což je v dnešním složitém světě nepravděpodobné

• rozhodnutí, které je ponecháváno na ústředí firmy, vždy znamená navýšení nákladů 

a zpoždění realizace

• lidé dnešní doby očekávají autonomii a jednoznačně ji upřednostňují

1.1.2. Vnější vlivy

Požadavky kladené v dnešní době na jednotlivé firmy přesahují požadavky kladené 

na firmy kdykoli dříve. Další existence organizace již není podmíněna pouze průběžným 

zdokonalováním  a  zvyšováním  kvality  v nejrůznějších  oblastech,  v současném 

turbulentním  světě  je  třeba,  při  zachování  kvalitních  výstupů  všech  procesů,  reagovat 

rychle  a  v souladu  s požadavky  vnějšího  prostředí  (především  zákazníků).  Jak  uvádí 

H. Bischoff (2004), požadavky na firmy dnešní doby jsou rozmanité, zákazníci očekávají 

zvyšující se kvalitu výrobků, respektive služeb a pro firmy není přijatelné toto očekávání 

nenaplňovat, pokud chtějí obstát v konkurenčním prostředí.

Problém zvyšujících se nároků (nejen na organizace a jejich management) je možné 

pojmout  ještě  v širším  kontextu.  Nyní  aktuální  téma  celostního  myšlení  se  tak  podle 

F. Sticklanda (1998, s. 11) dostává i do oblasti vedení dnešních organizací. Organizaci je 

třeba  chápat  jako  celek  a  není  vhodné  zaměřovat  se  pouze  na  její  dílčí  části  (ani 

v problematice zavádění změn). Organizace jako celek je naopak součástí širšího kontextu 

– jejího životního prostředí, s kterým si vyměňuje informace a vzájemně se ovlivňuje. Čím 

více  možností,  informací  a  změn  tak  obsáhne  vnější  prostředí  firmy,  tím vyšší  nároky 

budou na firmu přirozeně kladeny.
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Specializace ve smyslu dělby procesu na co nejmenší úkony, z níž vycházel koncept 

zvyšování  efektivity  práce  ve  20.  století  a  dříve,  který  byl  spojen  s pyramidovým 

uspořádáním v organizaci, postupně vzdaloval vedoucí pracovníky (a dále i všechny ostatní 

pracovníky)  od  samotných  zákazníků  a  jim  poskytovaných  služeb.  Trend  vzdalování 

zákazníka a pracovníků a neschopnost firmy reagovat na požadavky vnějšího světa1 však 

v dnešním turbulentním prostředí, kde nejsilněji působí tři základní síly,  totiž zákazníci, 

konkurence a změna, není přípustný.  Tradice zde velmi rychle  ztrácí  svůj předcházející 

význam.

K reorganizacím  firem,  jejich  fúzím  apod.  dochází  v  současnosti  častěji  a  to 

z důvodů navyšujících se vnitřních i vnějších tlaků, mezi které patří např. následující: 

• Organizace musí být schopnost okamžitě reagovat na požadavky vnějšího 

prostředí, zákazníků a konkurence (nebo ještě lépe: identifikovat je předem 

a  připravit  se  na  ně)  a  tato  schopnost  je  ovlivňována  způsobem  řízení 

v organizaci.

• Cílem firem je zároveň snižování nákladů i zvyšování produktivity a tedy 

zisku.

• Firmy musí být schopny vyrovnat se se všemi požadavky na ně kladenými 

v co nejkratším čase.

V rámci realizace opatření, která nutně navazují na výše uvedená fakta, se nezvyšují pouze 

nároky kladené na organizace jako takové, ale vzhledem ke kontextu fungování organizací, 

především na jejich management.

1.1.3. Úloha vrcholného managementu

Vrcholný management má podle M.  Robsona a P. Ullaha (1998, s. 49) rozhodující 

„…vliv na normy chování, které převládají na všech úrovních jejich konkrétního podniku.“ 

Jako zásadní dovednosti vrcholného managementu vidí vytyčení směru (vize, cíle), kterým 

se organizace ubírá, a vypracování strategie, jak těchto cílů dosáhnout. Podle mého názoru 

je třeba mezi základní „dovednosti“ vrcholného managera doplnit ještě chování v souladu 

s vytyčenými  cíli  a  stanovenými  strategiemi,  které  je  předpokladem  vytvoření  důvěry 

pracovníků k managementu.

V souladu s tímto pohledem se jeví také názor W. Bennise  (in  R.Gibson, 2007, s. 

152  -  157),  který  vyjmenovává  základní  předpoklady  vedoucích  pracovníků 

1 „Aby byla nová myšlenka přijata, musí získat souhlas na každém stupni (myšleno v hierarchii řízení 
firmy), ale k zamítnutí stačí pouze jedno záporné stanovisko.“ (M. Hammer, J. Champy, 1993, s. 34)

- 14 -



(s vůdcovskými schopnostmi) schopných uspět v podmínkách stále se měnícího prostředí 

takto:

• umět jasně definovat smysl vlastního počínání

• umět jasně formulovat smysluplnou vizi tak, aby mohla být sdílena kolektivně, a 

touto vizí denně žít

• být důvěryhodnou osobou a cíleně pěstovat prostředí důvěry

• věnovat se nepřetržité obnově organizace

• využívat pracovní síly tak, aby byly skutečně flexibilní, aby pracovníci přecházely 

z místa na místo a z funkce do funkce a nemuselo docházet k redukci jejich počtu, 

ale průběžně docházelo k obnově organizace a vytváření nových příležitostí

• vytvářet prostředí, které bude změny vnímat jako příležitosti a vítat je

Role vrcholného managementu v procesu změny

Není nezbytnou nutností,  aby členové vrcholného managementu organizace byly 

členy  týmu,  který  realizuje  konkrétní  změnu.  Co  ale  nezbytně  nutné  je,  je  evidentní 

podpora členů realizačního týmu tohoto procesu ze strany vrcholného vedení.  Vrcholný 

tým by měl prokazovat svou angažovanost, měl by vystupovat v souladu s vytyčenými cíly 

a  vizemi  zaváděné  změny  a  vývoj  samotného  procesu  by  měl  podporovat  také  jeho 

průběžným aktivním sledováním tak, aby bylo zaznamenatelné pro členy realizačního týmu 

i pro další zaměstnance firmy.

Realizační tým procesu změny

Tým  pověřený  realizací  změny  by  měl  jako  celek,  kromě  podpory  vrcholného 

managementu, disponovat:

• „…relevantními znalostmi o tom, k čemu dochází ve vnějším okolí podniku nebo 

skupiny (mají rozhodující význam pro tvorbu vize)

• důvěryhodností,  dobrými styky,  kontakty  a  postavením v rámci  organizace  (mají  

rozhodující význam při šíření vize)

• spolehlivými  informacemi  o  vnitřních  podnikových  procesech  (mají  rozhodují  

význam při odstraňování překážek, které lidem brání v jednání v souladu s vizí)

• formální  pravomocí  a  managerskými  dovednostmi  v oblasti  plánování,  

organizování a kontroly (jsou potřebné pro dosahování rychlých úspěchů)
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• vůdcovskými  dovednostmi  ve  vztahu  k vizi,  komunikování  a  motivování  (jsou 

nezbytné téměř na každém kroku procesu změny“ (J. P. Kotter, D. S. Cohen, 2003, 

s. 60)

Jak  vyplývá  z předcházejících  odstavců,  obsáhne-li  realizační  tým  uvedené 

dovednosti  a schopnosti,  má předpoklady vést  proces změny k vytyčenému cíli  a to za 

spolupráce všech, kterých se to týká.

1.1.4. HR2 oddělení a jeho role

E. A. Lister (2001) ukazuje, jak je pro organizace, podobně jako pro jednotlivce, 

přirozené,  že  si  budují  vlastní  sociální  obrany,  aby  se  tak  uchránili  před  negativními 

emocemi.  Tyto pocity mohou být také reakcí na změny probíhající v organizaci,  vnitřní 

konflikty  např.  mezi  odděleními  nebo  mezi  manažery  a  zaměstnanci  apod.  Vzhledem 

k podvědomé tendenci negativní pocity eliminovat může dojít k vytvoření bloků, které by 

mohly způsobit  nepřijetí zamýšlené změny.  Pokud však bude zaměstnancům poskytnuta 

podpora v období vyrovnávání se se stresem, dojde k přijetí změny pravděpodobněji.

Z výše uvedeného důvodu bývá zapojení HR oddělení do procesu restrukturalizace 

organizace  nebo  jiné  změny  v rámci  organizace  přínosem.  Součástí  HR  týmů  bývají 

obvykle odborníci vzdělaní v oboru psychologie a znalost psychologických principů, jak 

upozorňuje  I. Baroňová  (2008,  s.  11  –  12),  jim  umožňuje  předvídat  některé  reakce 

zaměstnanců  ve  fázi  vyrovnání  se  změnou,  připravit  se  na  ně  a  do  určité  míry  jim 

předcházet.

Kromě  toho,  jak  vyplývá  z  případové  studie,  kterou  popisují  M. M. Graddick  a 

P. C. Cairo (in M. K. Gowing, J. D. Kraft, J. C. Quick, 1997, s. 77 - 81), některé dílčí kroky 

restrukturalizačních změn jsou s řízením lidských zdrojů spojeny přímo a tudíž je žádoucí, 

aby se jich HR oddělení účastnilo ve spolupráci s týmem pověřeným zaváděním změny 

aktivně.  Mezi  stěžejní  úkoly HR oddělení  v takovém procesu pak může patřit  ulehčení 

vzniku nových organizací, vytváření plánů změn jednotlivých pracovních pozic, vytváření 

komunikačních strategií apod. tak, aby došlo, v souladu s potřebami konkrétní organizace, 

k naplnění např. následujících potřeb:

• zaujmout zaměstnance během celé doby restrukturalizace častou komunikací,

• vytvořit  proces,  kde  by  se  lidé  mohli  spravedlivě  (čestně)  ucházet  o  jednotlivé 

pracovní pozice, přičemž by zároveň byly splněny zákonné požadavky, 

2 HR = human resources
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• vytvořit  systémy  podpory  zaměstnanců  v procesu  přizpůsobování  se  novým 

pracovním rolím, ať už v rámci stávající organizace nebo mimo ni,

• podporovat jednotlivé vedoucí pracovníky v efektivním vedení svých podřízených 

během procesu změny,

• budovat  nadšený tým jednotlivců  zodpovědných za  plánování  náboru  a  přesunu 

pracovníků během celé restrukturalizace apod.

1.1.5. Přínos pozice „vlastník procesu“

V souvislosti  s pojmem  a  pravidly  reengineeringu  (podrobněji  viz  podkapitola 

Reengineering  –  organizace  práce  na  procesním  základě)  se  objevuje  v managementu 

organizací  nový  pojem:  „vlastník  procesu“.  Vlastníka  procesu  definují  M. Robson  a 

P. Ullah  (1998)  jako  „…člověka  odpovědného  za  efektivnost  tohoto  procesu  a  protože  

procesy  procházejí  celou  organizací,  vyplývá  z toho,  že  by  mělo  jít  o  mezifunkční  

odpovědnost, jak tomu skutečně je.“ (s. 58)

Vlastník procesu má zcela  jiné priority než liniový manager  a tyto  priority jsou 

podmíněny  stěžejními  úkoly,  které  jsou  od  obou  typů  managerů  očekávány.  Pokud  je 

úkolem liniového managera zajistit  kvalitu  a rozvoj  určité  činnosti,  musí  k němu nutně 

přistupovat  z jiného  úhlu  pohledu  než  vlastník  procesu,  který  má  zajistit  funkčnost, 

efektivitu,  výkonnost  a  přizpůsobivost  celého  procesu procházejícího  napříč  organizací. 

Vlastník  procesu  tak  představuje,  vedle  liniových  managerů  uspořádaných  obvykle  do 

jasně  strukturovaného  hierarchického  systému,  součást  maticového  vedení  v organizaci. 

Vlastník  procesu  se  tedy  stává  nadřízeným  pracovníkem  tohoto  procesu  a  všech  jeho 

dílčích částí a toto nadřízené postavení zaujímá také vůči všem liniovým manažerům.

Takto  realizovaný  systém,  funguje-li,  má  značné  výhody  zejména  pro  příjemce 

služeb, respektive materiálních výstupů procesů. Proces je totiž od prvopočátku utvářen 

tak,  aby  jeho  výstup  odpovídal  požadavkům  a  potřebám  zákazníků  a  byl  schopen  se 

pohotově  přizpůsobit  případným  změnám  v těchto  požadavcích.  Níže  (viz  podkapitola 

Reengineering – organizace práce na procesním základě) uvádím formou poznámky pod 

čarou příklad dobře zvládnutého procesu tak, jak vnímá jeho pozitiva zákazník, příjemce 

služby.  Dosažení  této  míry  zkrácení  času  (výkonnost)  a  spokojenosti  u  zákazníka 

(efektivita) s jeho specifickými požadavky (přizpůsobivost) by se na základě zaměření na 

kvalitu  dílčích  činností  vycházejících  ze  zavedené  struktury  organizace  velmi 

pravděpodobně nepodařilo.
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1.2. Restrukturalizace organizace

Podobně jako J. Urban (2004, s. 135) jsem přesvědčena, že změny v organizačním 

uspořádání, ke kterým hodlá firma přistoupit, by měly být opřeny o jasné zdůvodnění – 

diagnózu základních problémů organizace a analýzu toho, do jaké míry jsou tyto problémy 

vyvolány chybami v uspořádání organizace.

„Restrukturalizací podniku rozumíme proces celkových změn v podniku, založený  

na  realizaci  vhodných  restrukturalizačních  opatření,  jejichž  účelem  je  zvýšit  stávající  

výkonnost podniku nebo předejít či zvrátit nepříznivý vývoj podniku.“ (L. Tetřevová, 2002, 

s. 142)

Existují čtyři  obvyklé důvody pro restrukturalizaci formy a těmi jsou krize, dílčí 

problémové situace nebo stavy související  s existencí a vývojem, preventivní opatření a 

výzvy  související  se  snahou  zvýšit  svou  konkurenční  výhodu  vzhledem  k ostatním 

fungujícím skupinám.

Z hlediska časového horizontu rozlišujeme dvě úrovně restrukturalizačních aktivit. 

Jedná se o úroveň operační a úroveň strategickou. Jak už označení napovídá, strategická 

restrukturalizace je spojována s rozvojovou fází životního cyklu podniku, zatímco operační 

restrukturalizace je realizována, pokud je třeba řešit krizové nebo problémové situace. Dále 

platí,  že  je-li  realizována  operační  restrukturalizace,  restrukturalizace  strategická  na  ni 

obvykle navazuje.

1.3. Reengineering – organizace práce na procesním základě

Procesní organizace se snaží organizovat a řídit práci jako ucelený proces, který je 

dále rozčleněn na jednotlivé, vzájemně logicky provázané subprocesy, tzv. strom procesů, 

které jsou orientovány na výsledek (cíl), tj. na hodnotu, kterou tento výsledek (cíl) přinese 

zákazníkovi.

Pojem „optimalizace procesů“ není vždy důsledně spojován s tzv. reengineeringem. 

Optimalizace  vnitřních  procesů v organizaci  je  obvykle  chápána  jako  korekce,  zlepšení 

stávajících postupů (procesů) a  jejich vzájemné vyladění  tak,  aby uvnitř  jednoho celku 

(organizace) dohromady tvořily funkční systém vedoucí k žádoucím cílům. Reengineering 

však svým obsahem posouvá, aniž by s ní byl v rozporu, uvedenou charakteristiku ještě o 

kousek dál.

„Reengineering v podstatě znamená zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci 

(redesing) podnikových  procesů tak, aby mohlo být dosaženo  dramatického zdokonalení  
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z hlediska  kritických  měřítek výkonnosti,  jako jsou náklady,  kvalita,  služby a rychlost.“ 

(M. Hammer, J. Champy, 1993, s. 38)

Mezi  základní  témata  reengineeringu v pojetí  M. Hammera,  J. Champyho  (1993) 

patří orientace na procesy, výrazné počáteční ambice, opuštění doposud platných pravidel a 

tvůrčí využití informačních technologií. Nejedná se o snahu zlepšovat stávající procesy, ale 

vytvořit  zcela  nový  proces  (s.  51  –  53).  Zásadní  změna  celého  systému  fungování 

organizace je v tomto případě založena „…na vyhledání klíčových procesů ve firmě, jejich  

zjednodušení a sestavení do logického funkčního systému“ (J. Plamínek, 2000, s. 309).

Rozdíl mezi „pouhou“ optimalizací vnitřních procesů, tedy zvyšování jakosti řízení 

uvnitř stávajícího systému v organizaci, a reengineeringem tak spočívá již v počátečním 

přístupu k řešení problému. M. Hammer, J. Champy (1993) uvádějí, že zatímco programy 

zvyšování jakosti zachovávají většinu toho, co doposud fungovalo, a upravují pouze dílčí 

části s cílem neustálého postupného zlepšování, jinými slovy usilují dělat lépe, co již dělají, 

reengineering si klade jiný cíl. Nezaměřuje se na dílčí jednotky systému (oddělní apod.), 

ale na proces, kde je pak tato dílčí jednotka systému pojímána jako útvar fungující v rámci 

určitého procesu. „Reengineering hledá kvalitativní změny, a to nikoli cestou zlepšování 

existujících procesů, ale jejich odstraněním a nahrazením procesy zcela novými.“ (s. 53) 

Předpokladem úspěšné  aplikace  naznačeného  přístupu  je  rozchod  s dosavadními 

pravidly, redukce kontroly a tvůrčí využití informačních technologií. Redukce kontroly je 

nutným  důsledkem  zplošťující  se  organizační  struktury  a  přesouvání  rozhodovacích 

pravomocí  směrem  k  pracovníkům  –  pracovníci  pracují  jako  tým,  který  kooperuje, 

roztroušen po organizaci, na dosažení výsledku (cíle), nikoli na dosažení dílčích činností.3 

Podobně  přistupují  k problematice  předávání  kompetencí,  k  práci  s mírou  kontroly  a 

motivací  pracovníků  K. Catlin  a  J. Matthews  (2003),  když  konstatují,  že  „…vzdát  se 

kontroly  není  tak  obtížné,  pokud  máte  důvěryhodné  lidi  připravené  přijmout  nové  

odpovědnosti…“ (s. 139) 

3 Ačkoli je to na první pohled nepravděpodobné, toto uspořádání může firmě přinést zvýšení zisku. 
Dovolím si příklad z osobního života: v průběhu června 2008 nám vítr poškodil střechu. Telefonicky jsem se 
informovala na zákaznické lince ČSOB pojišťovny, a.s. o postupu, který mám v takovém případě uplatnit. 
Bylo umožněno ihned po telefonu vyplnit formulář o škodné události. Rovněž jsem byla dotázána na námi 
preferovaný způsob vzájemného vyrovnání; byly mi nabídnuty dvě varianty: a) oprava svépomocí a zaslání 
částky  vyčíslené  odhadcem na  náš  účet,  b)  oprava  firmou a  proplacení  faktury  touto  firmou vystavené. 
Fotografie  vztahující  se  ke  škodné události  jsem zaslala  tentýž  den e-mailem na patřičnou adresu.  Tyto 
fotografie postačily odhadci škod k posouzení a vyčíslení  škody a k odeslání sjednané částky na náš účet. 
Celá operace trvala čtrnáct  dní a vyžadovala cca patnáct minut mého času, na straně pojišťovny byly do 
procesu, pokud mohu soudit, zapojeny tři osoby, totiž kontaktní pracovník na telefonické lince, odhadce a 
osoba provádějící platby. Pojištěncům je tímto způsobem poskytnut prostor, čas a důvěra, kterou zcela jistě 
vnímají pozitivně, pojišťovna ve výsledku zcela jistě uspoří prostředky v porovnání s náklady, které by byly 
spojeny i jen s pouhým vysláním odhadce na místo relativně drobné škody (do 10.000 Kč).
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Ačkoli celý výše popsaný přístup k oživení organizace i její kultury je velmi lákavý, 

úspěšné  zavedení  změny tohoto  typu  (modelu  vyžadujícího  sdílení  dosažení  cíle,  který 

v sobě  velmi  často  nese  snížení  počtu  pracovních  sil),  není  pravidlem.  Jak  uvádí 

J. Plamínek  (2000,  s.  310),  může  tomu být  proto,  že  „…jej  zaměstnanci  firem blokují  

z části  z pohodlnosti,  z části  z obavy  o  zaměstnání,  manageři  zase  zpravidla  nevpustí  

proces reengineeringu tam, odkud by měl odstartovat, tj. na svou úroveň řízení.“

Osobně jsem ale toho názoru, že podobné obavy ze strany zaměstnanců se vyskytují 

v případě  realizace  jakékoli  změny,  která  se  jich  přímo  dotýká.  Změna  jako  taková 

přirozeně evokuje pocit ohrožení a velmi často na počátku vyvolává obavy a odpor daleko 

spíše než pochopení a souhlas. Podobně J. Urban (2007, s.  37) upozorňuje na ověřenou 

skutečnost,  že  je  velmi  nebezpečné  domnívat  se,  že  změnu  lze  úspěšně  realizovat  na 

základě řídícího rozhodnutí. Doslova uvádí, že „…plán změn … je bezcenný, nepodaří-li se  

dosáhnout jeho všeobecného porozumění a získat pro něj podporu.“ 

Na  druhou  stranu  je  třeba  připustit,  že  maticové  řízení  organizace,  jak  bylo 

naznačeno  v souvislosti  s  reengineeringem  nebo,  lépe  řečeno,  v souvislosti  s pozicí 

„vlastníka procesu“ v podkapitole Přínos pozice „vlastník procesu“ této kapitoly, v mnoha 

ohledech  stanovuje  své  vlastní  mantinely,  „…neboť  jeho  neodmyslitelnou  vlastností  je  

neustálé  napětí  mezi  zájmy  vedoucích  pracovníků  odpovědných  za  řízení  „řádků“  a 

„sloupců“ (R. S. Kaplan, D. P. Bortin, 2006, s. 49), a tento fakt skutečně souvisí s ochotou 

liniových managerů podpořit nebo nepodpořit zaváděný proces a procesní řízení.

Problematika  zvládnutí  procesu  změny  jako takového  bude obsahem následující 

podkapitoly. Již v tuto chvíli lze ale říci, že v zásadních pravidlech nebo možná lépe řečeno 

rizicích zavádění jakýchkoli změn do organizace se autoři různých teorií shodují. Jedná se 

především o 

• nedostatečnou počáteční i průběžnou komunikaci problematiky a opomíjení 

lidí – zaměstnanců a jejich hodnot,

• přeceňování dílčích vítězství, respektive usilování pouze o dílčí vítězství,

• ukončení  vedení  procesu  změny  dříve,  než  je  změna  vstřebána  firemní 

kulturou  a  „přijata  za  vlastní“,  respektive  o  podcenění  dlouhodobé  role 

vedoucích pracovníků v této oblasti a podcenění potřeby určité kontinuity ve 

způsobu vedení a zacílení na cíl v procesu zavádění změny ze strany firmy 

jako  celku,  kde  kontinuitu  často  představuje  právě  osoba  nejvyššího 

managera.
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2. Proces zavádění změn

2.1. Předpoklady úspěšného zvládnutí zavedení změn

Ať  už  se  jedná  o  zavádění  změny  jakéhokoli  typu  v rámci  organizace,  její 

reorganizaci,  restrukturalizaci  nebo  reengineering  ve  smyslu  pojetí  pánů  M. Hammera, 

J. Champyho, úspěšné zvládnutí jejího zavedení je ovlivňováno mnoha faktory. J. P. Kotter 

(2004,  s.  28)  podmiňuje  úspěšnou  transformaci  především  splněním  dvou  základních 

podmínek:

 vysoce schopným vedením  4   (nikoli pouze řízením  5  ), pod jehož vedením je   

proces  transformace  realizován (s.  28).  Zároveň  naznačuje,  že  ze  strany 

vedoucích managerů nelze akceptovat postoj, který odráží pouze skutečnost, 

že tito manageři nejsou odpůrci změn; vedoucí manageři musí být víc, musí 

být přívrženci zaváděných změn (s. 22).

  „…absolvováním několikastupňového procesu, který generuje dostatek sil a 

motivace, potřebných k     překonání všech zdrojů lhostejnosti  …“ (s. 28)

2.2. Různé přístupy k zavádění změn do prostředí organizace

Teoretických  modelů  a  strategií  v  oblasti  zavádění  změn  existuje  více.  Výše 

uvedené předpoklady úspěchu však v určitém smyslu naplňují všechny mně známé modely. 

Níže  stručně  uvádím  dva  z nich  tak,  jak  jsou  popsány  na  webových  stránkách 

personalista.cz 6 a následně se budu podrobněji věnovat osmistupňovému modelu zavádění 

změny podle J. P. Kottera, který hodnotím jako nejpropracovanější.

2.2.1. Lewinův model

Lewinův model vychází  z předpokladu, že organizace je, neprochází-li procesem 

změny,  statická,  a  proces  změny  tak  vnímá  jako  pohyb  od  statického  stavu  k jinému 

statickému stavu přes stav aktivity.

1. stupeň (rozmrazení) – nespokojenost se současným stavem

2. stupeň (změna) – podmínky k realizaci změny

3. stupeň (znovuzmrazení) – ukotvení nových způsobů práce

4 „Vedení je soubor procesů, které organizace vytvářejí, nebo je uzpůsobují podstatně změněným  
podmínkám. Vedení definuje, jak by měla vypadat budoucnost, spojuje lidi ve jménu budoucí vize a inspiruje  
je k jejímu dosažení navzdory všem překážkám.“ (J. P. Kotter, 2004, s. 33)

5 „Řízení  je  soubor  procesů,  které  zajišťují  hladký  chod  složitého  systému,  který  tvoří  lidé  a  
technologie.“ (J. P. Kotter, 2004, s. 33)

6 CIP staff (autor neuveden), Change management, 2005, 
http://www.personalista.cz/index.php?ID=65, 16.10.2008
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2.2.2. Beerův model

Tento  model  vychází  z komplexnějšího  pohledu  a  proto  sestává  z více  dílčích 

kroků, které mají přispět k efektivitě změny:

1. mobilizace závazků ke změně prostřednictvím společných diagnóz

2. společná vize

3. podpora shody, schopností a závazků ke společné vizi

4. rozšíření vědomí o změně v organizaci

5. legitimizace změn skrze oficiální organizační strategie

6. monitoring a realizace dílčích úprav v souladu s potřebami podniku

2.2.3. Osm kroků úspěšné transformace podle J. P. Kottera

J. P. Kotter  podmiňuje  realizaci  zásadních  změn  uvnitř  organizací,  jak  už  bylo 

řečeno, osmi kroky, které pro přehlednost uvádím ve Schématu č. 1. Aby byla realizace 

procesu změny úspěšná, je třeba absolvovat všech osm kroků a to za sebou tak, jak jsou 

uvedeny,  ačkoli  proces  zavádění  změny  obvykle  prochází  několika  fázemi  najednou. 

Základní charakteristika všech po sobě jdoucích osmi kroků vysvětluje logiku procesu jako 

celku.  „První čtyři kroky transformačního procesu pomáhají `rozmrazit` zakotvený status  

quo.  …  Pátá,  šestá  a  sedmá  fáze  zavádějí  mnoho  nových  postupů.  …  Poslední  krok  

začleňuje změny do firemní kultury a napomáhá jejich trvalému prosazení.“ (s. 28 - 31)

Vědomí naléhavosti

První  krok,  vědomí  naléhavosti  uskutečnění  výrazných  změn,  vychází  z vědomí 

krizové  situace  ve  firmě,  respektive  organizaci.  Stávající  situace  musí  být  jako  dále 

neudržitelná  a  tedy kritická  vnímána  většinou zaměstnanců  -  kolem 75% managerů  na 

všech úrovních a prakticky celým vrcholným managementem (J. P. Kotter, 2004, s. 39 - 

55).  J. Urban  (2007,  s.  37)  v tomto  smyslu  dodává,  že  u  zaměstnanců  vzniká  obranný 

postoj  a  tedy  odpor  k realizaci  změny  v okamžiku,  kdy  začnou  mít  pocit,  že  vina  za 

stávající krizovou situaci je připisována jim.

Sestavení koalice

Pro úspěšnou realizaci změn je třeba sestavit koalici tyto změny prosazující, která 

bude  pracovat  jako  tým,  bude  dostatečně  důvěryhodná,  budou  v ní  zastoupeni  členové 

nejvyššího managementu a bude  sdílet jednoznačný cíl. Úspěšná koalice musí v každém 
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případě disponovat dostatečnými pravomocemi, zkušenostmi, důvěryhodností a osobnostmi 

s vůdčími schopnostmi (J. P. Kotter, 2004, s. 57 - 71). 

Jako rozhodující osobně vnímám právě otázku důvěry,  která ovlivňuje schopnost 

spolupracovat v týmu i působit na další pracovníky firmy. S. M. R. Covey (2008) hovoří o 

důvěře jako o funkci charakteru a kompetence (s. 47). Charakter v této souvislosti pojímá 

jako  složený  z prvků  integrity  a  úmyslů  (motivů  pro  určité  konání),  kompetentnost  se 

v jeho  pojetí  pojí  s prvky  způsobilosti  (dovednosti,  znalosti,  stylem  jednání  apod.)  a 

výsledky, kterými se můžeme prokázat (s. 74- 75). Důsledky důvěry, respektive nedůvěry 

(v tomto případě ke členům koalice a plánovaným změnám) budou mít velmi jednoznačné 

finanční  ukazatele  protože  „…když  důvěra  roste,  děláme  věci  rychleji  a  s menšími 

náklady“(s. 32), a naopak nízká důvěra znamená nižší rychlost a vyšší náklady. V procesu 

zavádění  změn  může  být  tato  vzájemná  závislost  důvěry  a  nákladů  pro  organizaci  i 

likvidační.
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Schéma č. 1 – Osm kroků v procesu realizace zásadních změn podle J. P. Kottera

1) Vyvolání vědomí naléhavosti
 Prozkoumání trhu a konkurenčního prostředí
 Identifikace  kritických  míst,  potenciálních  krizí  nebo  zásadních  příležitostí  a 

diskuze o nich
↓

2) Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny
 Vytvoření skupiny dostatečně silné řídit změny
 Přimět skupinu pracovat společně jako tým

↓
3) Vytvoření vize a strategie

 Vytvoření vize, která pomůže řídit proces změny
 Vyvinutí strategií na dosažení této vize

↓
4) Komunikace transformační vize

 Využití všech dostupných prostředků k nepřetržité komunikaci nové vize a strategií
 Vůdčí koalice jako vzor jednání očekávaného od zaměstnanců

↓
5) Delegování v širokém měřítku

 Odstranění překážek
 Změna systému nebo struktur bránících transformaci
 Podpora riskantních rozhodnutí a netradičních myšlenek

↓
6) Vytváření krátkodobých vítězství

 Plánování viditelných zdokonalení výkonu neboli „vítězství“
 Dosahování těchto vítězství
 Viditelné oceňování a odměňování lidí, kteří umožnili dosáhnout těchto vítězství

↓
7) Využití výsledků a podpora dalších změn

 Využití růstu důvěry ke změně všech systémů, struktur a postupů, které nejsou ve 
vzájemném souladu a neodpovídají transformační vizi

 Najímání,  povyšování  a  vzdělávání  lidí,  kteří  mají  schopnosti  realizovat 
transformační vizi

 Oživování procesu stále novými transformačními projekty, náměty a prvky
↓

8) Zakotvení nových přístupů do firemní kultury
 Dosahování lepších výsledků prostřednictvím chování orientovaného na zákazníky 

a zvyšování produktivity, lepšího vedení a efektivního řízení
 Poukazování na souvislosti mezi novými vzory chování podnikovými úspěchy
 Rozvíjení  prostředků  zajišťujících  vzdělávání  vedoucích  pracovníků  a  výběr 

vhodných nástupců

Zdroj:  Kotter  J.  P.,  Vedení  procesu  změny,  Osm  kroků  úspěšné  transformace  podniku  v turbulentní  
ekonomice, 2004, s. 29
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Vytvoření vize a strategie a jejich komunikace

Vize  podle  J. P. Kotter  (2004)  představuje „…určitý  obraz  budoucnosti  s  …

komentářem vysvětlujícím, proč by se lidé měli snažit tuto budoucnost vytvořit…“ (s. 74). 

Aby byla skutečně účinná, měla by být jednoznačná a snadno sdělitelná (s. 82) a měla by 

být nejen intelektuální, ale také emocionální záležitostí (s. 93). Tento cíl (konkrétní obraz 

budoucnosti)  je  spojujícím článkem skupiny lidí  (organizace),  který  určuje  směr  jejich 

usilování a motivuje je vyrovnávat se s překážkami.

Aby cokoli podnítilo tendenci vzdorovat překážkám, je třeba tomu rozumět a chtít 

toho dosáhnout. To předpokládá koalici lídrů schopnou tuto vizi komunikovat, to znamená 

vést  o  ní  dialog  a  poskytovat  příležitost  k otázkám,  které  následně  zodpoví.  Podobně 

jednoznačně  se  k otázce  komunikace  společných  cílů  vyjadřují  M.  Robson  a  P. Ullah 

(1998),  když  uvádějí,  že  „…je  nebezpečné  vycházet  z předpokladu,  že  vysvětlení  je  

evidentní…“ (s. 165) a dále, že „…jakékoli významné změny orientace, strategie či politiky  

je třeba lidem v organizaci vysvětlit, mají-li být schopni jim porozumět a potom splnit svou  

úlohu.“ (s. 49)

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že hodně času věnovaného komunikaci nutně 

neznamená  dobrou  komunikaci.  Přes  veškeré  přednosti  současných  komunikačních 

technologií,  je  třeba  připustit,  že  mají  i  stinné  stránky.  K. Hall  (2008,  s. 75)  např. 

upozorňuje, že značné množství naší komunikace je čistě reaktivního charakteru (odpovědi 

na e-maily,  na telefonáty apod.).  Takový druh komunikace ovšem při překročení  určité 

míry přestává být přínosný, i přes náš pocit, že jsme byli celý den zaneprázdněni a věci se 

tedy nutně hýbou kupředu. 

Je proto třeba oprostit se v tomto směru od myšlenky, že trávím-li komunikováním 

dostatek času, komunikace je účinná. I komunikaci je třeba cíleně řídit a pracovat na tom, 

aby byla efektivní.

Posilování pravomocí

Pátá fáze procesu realizace úspěšné změny je v pojetí J. P. Kottera (2004) zaměřena 

na „…posílení pravomocí a podporu jednání širokého množství lidí tím, že odstraníme co 

nejvíce překážek, které brání realizaci transformační vize.“ (s. 108) Zaměstnancům, kteří 

chápou  novou  vizi  a  chtějí  ji  realizovat,  brání  podle  jeho  názoru  v oblasti  posilování 

pravomocí nejčastěji čtyři druhy překážek:

• formální  struktura,  která  znesnadňuje  jednání  (podobně,  jak  ji  popisují 

M. Hammer a J. Champy (1993, s. 33 – 35)
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• nedostatek zkušeností, který znesnadňuje jednání,

• nevhodné personální a informační systémy,

• nadřízení,  kteří  brání  jednání  vedoucímu  k uskutečnění  vize  (J. P. Kotter, 

2004, s. 107 – 108).

Krátkodobá vítězství a podpora dalších změn

J. P. Kotter  (2004)  dále  uvádí,  že  krátkodobá vítězství  musí  být  managementem 

systematicky  plánována,  jsou  totiž  předpokladem  důvěry  spolupracovníků  i  oponentů 

dlouhodobých plánů (s.  123).  Na druhou stranu z hlediska  dosažení  dlouhodobého cíle 

nelze  dopustit,  aby  byla  krátkodobá  vítězství  přeceňována,  aby  dávala  lidem  pocit 

dokončené práce (s. 136) uprostřed nedokončeného procesu zavádění změny.

Takzvaná  „krátkodobá  vítězství“,  dle  mého  názoru,  úzce  souvisí  s oblastí 

odměňování, ať už se jedná o odměňování formou práce s platy, pochvalou, přidělováním 

zajímavé práce aj. Zdá se mi, že nebudou-li tyto dvě oblasti provázány, tedy nebudou-li 

krátkodobá  vítězství  velmi  konkrétně  vztahována  ke  konkrétním  lidem,  respektive 

konkrétním skupinám pracovníků, budou pro účastníky daleko méně hmatatelná a bude 

klesat jejich ochota podílet se i nadále na realizaci změny.

Vnitřní kultura a její změny

Zvnitřnění  změny,  její  celé  přijetí  a  prostoupení  organizací  nelze  očekávat 

v horizontu několika měsíců, je třeba uvažovat o ní spíše v horizontu let, a je nutně spojena 

s dlouhodobou kontinuální podporou a prosazováním ze strany nejvyššího managementu.

„Kultura se změní až poté, co změníte jednání lidí, až nové způsoby chování jsou po  

nějakou dobu pro skupinu přínosem a až lidé jasně uvidí souvislost mezi novými aktivitami  

a zlepšením výkonnosti.“ (J. P. Kotter, 2004, s. 159)

J. Plamínek (2000)  rozlišuje  dokonce několik  typů organizačních  kultur,  z nichž 

hierarchicky  nejnižší  je  tzv.  pasivní  kultura,  v které  nedochází  k nastolování  nových 

myšlenek,  jež  by  měly  tmelit  firemní  prostředí.  V kontrastu  s popsaným  stupněm 

organizační  kultury  lze  rozeznat  v organizacích  prostředí,  kde  společné  myšlenky  sice 

existují, avšak pouze u určité skupiny lidí (individualistická kultura), a prostředí, v němž 

jsou  cíle  a  vize  sice  známy,  avšak  nejsou  přijímány  a  tedy  nejsou  využívány  v praxi 

(komunikující kultura). Přijetí a sdílení myšlenek (akceptující kultura), v jejímž rámci již 

dochází k překrývání firemních a individuálních potřeb,  je posledním předstupněm před 
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dosažením tzv. synergické kultury, kdy je organizace schopna nejen sdílet myšlenky, ale 

také  je  měnit  v závislosti  na  okolních  měnících  se  podmínkách  (s.  215).  Hierarchické 

uspořádání uvedených typů organizačních kultur je znázorněno v Obrázku č. 1 – Pyramida 

typů organizačních kultur v závislosti na jejich vitalitě.

Jak  je  tedy  vidět,  zakotvení  změny  do  kultury  organizace  je  podmíněno 

dlouhodobým podporováním změny ze strany managementu a splněním dalších podmínek, 

které byly popsány výše. Aby však došlo k přijetí změny, musí být splněny nejen nároky 

kladené  na  management  v rámci  vedení  procesu  změny,  ale  musí  se  měnit  sama 

organizační  kultura.  Obě tyto  síly  se  vzájemně ovlivňují,  jedna vychází  z druhé.  Pouze 

organizace vyznačující se synergickou kulturou je schopna dostatečně pohotově reagovat 

na rychle se měnící podmínky vnějšího prostředí a naopak, selhává-li v některých oblastech 

management,  velmi  pravděpodobně  nebude  v organizaci  dosaženo  stavu  „synergické 

kultury“.

Obrázek č. 1 – Pyramida typů organizačních kultur v závislosti na jejich vitalitě podle 
J. Plamínka

Zdroj: volně podle J. Plamínka, Synergický management, 2000, s. 215* SN = synergická kultura

- 27 -

SN*

akceptující kultura

komunikující kultura

individualistická kultura

pasivní kultura



3. Velikost jako výchozí bod dalších možností a rizik

Většina  neziskových  organizací  zajišťujících  poskytování  sociálních  služeb 

vznikala v devadesátých letech jako skupina lidí se společným zájmem a také společnými 

zásadními hodnotami, které se zcela automaticky přenášely do pracovní oblasti a stávaly se 

součástí firemní kultury. Stejně jako v malých podnicích působících v komerční sféře i zde 

byly (a nutno říci velmi často ještě jsou) upřednostňovány neformální vztahy a organizace 

byla obvykle postavena na jedné nebo více dominantních postavách.

To  jsou  charakteristiky,  s nimiž  se  ve  velkých  organizacích,  kde  jsou  mnohem 

formálnější vztahy a hierarchicky uspořádaná struktura, nesetkáváme. Kromě toho lze větší 

organizace ještě stále obvykle považovat za stabilnější.  Jak uvádí server personalista.cz7 

87% malých a středních společností přežije pouze jeden rok své činnosti, při čemž zároveň 

platí, že jedním z hlavních důvodů ukončení činnosti menších společností je selhání jejich 

vedení.

Podobně  je  tomu  u  neziskových  organizací  v  ČR,  kde  se  trend  zanikání  nebo 

nutnosti reorganizace objevuje také stále častěji. Stejně jako u malých komerčních firem 

lze konstatovat, že se v nestátních neziskových organizacích (dále také „NNO“) na těchto 

problémech  nemalou  měrou  podílí  selhávání  vedoucích  pracovníků.  Proto  je  možné 

vyvodit,  že se malé  komerční  firmy a neziskové organizace v České republice potýkají 

s podobnými problémy.

Malým  firmám  a  pravděpodobně  i  většině  neziskových  organizací  se  zřejmě 

nepodaří  eliminovat  problémy,  které  vychází  ze  skutečnosti,  že  při  menším  počtu 

zaměstnanců si firma nemůže dovolit větší množství specialistů a je tedy nucena vyžadovat 

od  svých  zaměstnanců  vyšší  míru  všestrannosti.  Do  určitého  personálního  objemu 

společnosti se zřejmě nelze vyvarovat faktické ztráty, kterou s sebou nese odchod každého 

(i jednoho) zkušeného pracovníka. Nicméně měly by existovat oblasti vedení, v nichž lze 

zkušenosti velkých firem úspěšně aplikovat na sféru neziskovou, potažmo na malé firmy 

komerčního sektoru.

Zároveň bych v této souvislosti ráda podotkla, že malé firmy jsou daleko pružnější a 

rychlejší, což je v dnešním turbulentním světě jednoznačně výhodou. Řešením některých 

problémů menších subjektů může být dle W. Bennise (in R.Gibson, 2007, s. 159) vytváření 

sítí,  uzavírání  strategických  partnerství,  spolupráce  v rámci  společných  projektů  apod.. 

Tyto postupy je v jejich možnostech přibližují k velikým firmám.

7 NVF  (autor  neuveden),  Rozvoj  HR  v malých  a  středních  podnicích,  2000,  zdroj: 
http://www.personalista.cz/index.php?ID=49, 16.10.2008
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Vzhledem ke zmíněné  problematické  oblasti,  tj.  řízení  lidských zdrojů u malých 

firem a NNO, které  je  ještě  problematičtější  a  důležitější  v období  realizace  změny,  si 

dovolím  demonstrovat  naplánování  takového  procesu  na  příkladu  restrukturalizace 

respektive  rozštěpení  organizace  AT&T (původně  o  tři  sta  tisících  zaměstnancích) 

v polovině  devadesátých  let.  Konečným  cílem  této  restrukturalizace  organizace  bylo 

vytvoření tří společností s novou strukturou a zcela samostatným fungováním.

M. M. Graddick a P. C. Cairo (in M. K. Gowing, J. D. Kraft, J. C. Quick, 1997, s. 

77 - 81) popisují případovou studii procesu změny v organizaci AT&T, která v září 1995 

oznámila plán strategické restrukturalizace. V rámci tohoto procesu se firma měla rozdělit 

na  tři  menší  společnosti.  Záměrem  restrukturalizace  byla  specializace  každé  z nově 

vzniklých společností a její individuální zaměření na vlastní zdroje a specifické možnosti 

trhu.  Zjednodušením  firemní  struktury  mělo  zároveň  dojít  k eliminaci  strategického 

konfliktu vznikajícího mezi jednotlivými částmi firmy a k urychlení procesu rozhodování.

Restrukturalizace společnosti  AT&T byla realizována ve třech fázích:  plánování, 

uskutečnění  (realizace)  a  znovuoživení  (revitalizace),  tedy  v souladu  s Lewinovým 

modelem, který jsem zmiňovala již dříve (viz podkapitola Různé přístupy k zavádění změn 

do prostředí organizace této  kapitoly).  V rámci  plánování  byl  sestaven realizační  tým a 

byly  formulovány  základní  principy,  stanoveny  termíny  a  vydefinovány  nejdůležitější 

obchodní  strategie,  zásadní  pro  úspěch  firmy  na  trhu.  Za  klíčové  elementy  této  fáze 

z hlediska  human  resources bylo  označeno  sestavení  týmů  řídících  proces  změny  a 

vytvoření prováděcích principů a směrnic HR8. Tyto směrnice a prováděcí principy byly 

formulovány pro každou funkční oblast  za účelem zjednodušení rozhodovacích procesů 

(decision  making)  během samotného  procesu  restrukturalizace  a  byly  ovlivněny dvěma 

důležitými obchodními rozhodnutími:

1. Společnost  se  rozhodla  ohodnotit  veškeré  své  stávající  zaměstnance  a 

rozhodnout, zda je jejich schopnosti a zkušenosti opravňují k práci pro nově 

vzniklé společnosti.

2. Všechny  nově  vzniklé  společnosti  měly  pojmout  proces  změny  jako 

možnost redukovat své náklady.

(Teprve  na  základě  takto  formulovaných  rozhodnutí  byl  vyřčen  plán  redukovat 

počet zaměstnanců stávající společnosti AT&T.)

8 HR = human resources
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Základními  prováděcími  principy  HR  v rámci  realizace  procesu  změny  bylo 

konkretizováno další směřování organizace:

Vize: Vytvoření zajímavých a prosperujících podniků, kde jsou lidé ohodnoceni a 

zároveň jsou hodnotnými.

Cíle:

1. Co  nejefektivněji  vytvořit,  uspořádat  a  personálně  obsadit  každou  nově 

vzniklou společnost tak, aby byla schopna úspěšně konkurovat (fungovat na 

trhu).

2. Kontrolovat spravedlivé rozdělení9 (ve významu přesun atd.) talentu mezi 

jednotlivými entitami a bránit tak nevyužívání talentů (talent raiding).

3. Udržet  si  nepostradatelné  dovednosti  a  klíčové  schopnosti  během celého 

procesu změny.

Na základě uvedeného příkladu lze diskutovat několik skutečností.

Přes  veškeré  výhody  velikých  organizací  (vyšší  míra  stability,  dlouhodobé 

plánování, sociální vliv apod.) se veliké firmy musí vyrovnávat s nadmírou byrokracie a 

tedy disponují nižší rychlostí, než je tomu u malých subjektů. Jak je vidět také z uvedeného 

příkladu, veliké firmy začínají volit jako jedno z možných řešení vlastní rozštěpení tak, aby 

vytvořily soubory malých, nezávislých a snadno zvládnutelných dílčích jednotek.  „To je  

důvodem celosvětové orientace na reengineering, omezování velikosti, využívání externích  

dodavatelů, decentralizaci,  odštěpování dceřiných společností,  vnitropodnikatelství atd.“  

(W. Bennis, in R.Gibson, 2007, s. 159)

Jinými slovy, v některých případech a od určité velikosti organizace může být její 

systematické rozdělení strategicky a rovněž ekonomiky výhodné a efektivní. Cílem by tedy 

nemělo být vytváření velikých organizací, jak by mohlo vyplynout z počátečních odstavců 

této  podkapitoly,  ale  udržení  klíčových pracovníků zajišťujících klíčové kompetence ve 

skutečně  flexibilní  organizaci.  Velikost,  příliš  široké  spektrum  činností  a  provázanost 

dílčích, vzájemně se lišících částí celku může být strategicky nevýhodná.

Je jisté, že i malé firmy a NNO mohou úspěšně uplatňovat strategie řízení lidských 

zdrojů, ačkoli založené na jiném základu a méně strukturované a formální, než je tomu ve 

9Příklad  opatření  dílčích  prováděcích  principů  HR:  AT&T  tým  přesunu  (redeployment  team)  a 
projektový tým pracovních sil  (staffing project  team) budou pevně řídit  přesun zaměstnanců do a napříč 
jednotlivými entitami ve sledu obchodních událostí.
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velikých  firmách.  Stanovení  závazných  pravidel  hodnocení  zaměstnanců  a  komunikace 

mezi podřízenými a nadřízenými by měly být jejich základem.

Ačkoli  je  proces  restrukturalizace  v organizacích  zaměřen  někdy  na  jejich 

rozštěpení a jindy naopak na fúzi, tedy sloučení více organizací do jednoho celku, základní 

principy  realizace  procesu  změny  včetně  podrobného  plánování  je  třeba  důsledně 

uplatňovat. U organizací, které nemají zkušenost s tímto procesem (většina NNO), je třeba 

plánování i dalším krokům transformačního procesu věnovat ještě větší pozornost.

4. Stručné shrnutí

Jak  už  jsem  uvedla  na  počátku  této  kapitoly,  je  21.  století  mnohými  autory 

označováno jako turbulentní prostředí, v němž jsou firmy nuceny velice rychle reagovat na 

nároky,  které  na  ně  toto  kontinuálně  proměnlivé  prostředí  klade.  Nárokům  vnějšího 

prostředí jsou podle všeho firmy schopny vyhovět a obstát tak v konkurenčním boji pouze 

při změně vedení, které již nebude založeno na dokonale prováděných dílčích činnostech, 

ale při zaměření na konečný cíl, jenž je co nejpřesnějším obrazem požadavků zákazníků.

J. P. Kotter  (2004)  shrnuje  stávají  podmínky  následujícími  slovy:  „…  globální  

ekonomika  vytváří  pro  každého  více  rizik  i  více  příležitostí.  Nutí  firmy  k dramatickým 

zlepšením nejen proto, aby obstály v konkurenci a prosperovaly, ale aby vůbec přežily. … 

Proti těmto silám není nikdo imunní. … Podobně jsou ke zlepšování nuceny vzdělávací  

systémy, nemocnice, charitativní i vládní instituce.“ (s. 26)
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II. KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V ČR A EVROPĚ; 

TEORETICKÝ RÁMEC VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU

V této kapitole se budu stručně věnovat problematice kvality v České republice a 

v Evropě  a  postupnému  zavádění  řízení  kvality  a  standardizace  vnitřních  procesů 

do organizací  poskytujících  sociální  služby  v prostředí  ČR.  Standardizaci  procesů 

vztahujících  se  k řízení  kvality  v organizacích,  které  poskytují  sociální  služby,  je  třeba 

vnímat jako cílené zvyšování kvality výstupů poskytovaných služeb a zároveň jako příklad 

optimalizace vnitřních procesů obecně.

Kapitola  „Kvalita  v sociálních  službách  v ČR a  Evropě“  tvoří  teoretický  rámec 

k prakticky zaměřené  části  této  práce  (viz  Restrukturalizace  občanského sdružení  SKP-

CENTRUM  a  optimalizace  vnitřních  procesů  v oblasti  řízení  kvality  poskytovaných 

sociálních služeb).

1. Řízení jakosti - obecný rámec

První  systémy  jakosti  se  začaly  objevovat  ve  třicátých  letech  v souvislosti  se 

zvyšujícími se nároky na kvalitu zejména ve výrobě válečných materiálů. V padesátých a 

šedesátých letech v Japonsku a Americe (W. E. Deming, J. M. Juran, A. V. Feigenbaum, K. 

Ishikawa  atd.)  a  následně  v sedmdesátých  letech  v Evropě  vznikaly  v souvislosti 

s převisem  nabídky  nad  poptávkou  první  systémy  kvality  zaměřené  na  zvýšení 

konkurenceschopnosti.  „Požadavky na management (řízení) byly…“, jak uvádí J. Veber a 

kol.  (2002,  s.16)  „…poprvé  stanoveny  v normách  AQAP  (Allied  Quality  Assurance 

Publications)  pro NATO.“  Teprve následně byl  princip řízení  kvality  přenesen také  do 

civilního sektoru. V roce 1987 došlo k přijetí norem ISO řady 9000 pro řízení jakosti, které 

byly od té doby doposud několikrát revidovány (v letech 1994, 2000).

Normy ISO (International Standard Organization) řady 9000 jsou určeny „…

na pomoc organizacím všech typů a velikostí  při uplatňování a provozování efektivních  

systémů managementu jakosti...“ (Veber J. a kol., 2002, s. 59) a „…jsou založeny na osmi 

obecných zásadách směrodatných především pro vrcholný management...:

 zaměření na zákazníka

 vedení
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 zapojení pracovníků

 procesní přístup

 systémový přístup k managementu

 neustálé zlepšování

 rozhodování na základě faktů

 vzájemně výhodné dodavatelské vztahy.“ (s. 61-62)

Vedle norem ISO se v oblasti  řízení  kvality  objevují  ještě  další  přístupy jako je 

např. TQM (Total Quality Management). V tomto případě se jedná o systém celostního 

přístupu,  vedení  a  výchovy,  který  podle  J.  Vebera  a  kol.  (2002,  s.  60  a  90)  neprošel 

kodifikací  do  podoby norem,  ale  byl  kodifikován  v podobě  kritérií  pro  udělení  cen  za 

jakost,  ať  již  jde  o  národní  ceny  nebo  o  evropskou  cenu  za  jakost.  Tento  přístup 

nepředstavuje jen řízení kvality, jde v něm o kvalitu řízení.

Ačkoli existuje více škol TQM, všechny obsahují některé společné rysy: „…

 leadership

 orientaci na zákazníka

 úsilí o trvalé zlepšování

 důraz na priority a prevenci

 procesní přístup

 bezvadnost samozřejmostí.“ (Veber J. a kol., 2002, s. 92)

V souvislosti s teorií  jakosti je třeba zmínit také  Model excelence EFQM, jehož 

vlastníkem je nezisková organizace Evropská nadace pro management kvality. Jak uvádí na 

svých webových stránkách Česká společnost pro jakost (dále také „ČSJ“; www.csq.cz)10, 

podnětem  k jejímu  vzniku  se  stala  potřeba  vytvořit  v  Evropě  zázemí  pro  zlepšování, 

budování  konkurenceschopnosti  a  motivace  ke  kvalitě  vůbec,  zejména  ve  vztahu  k 

Japonsku a USA. Cílem organizace je prosazovat trvale udržitelnou excelenci v evropských 

organizacích.  Koncept Modelu excelence EFQM lze opět aplikovat na různé organizace 

(ČSJ  uvádí  v tuto  chvíli  více  než  700  členů)  a  svým  obsahem  se  zaměřuje  na  „…

dosahování  výsledků,  které  potěší  všechny  zainteresované  strany  organizace,“  a  „…

vytváření trvale udržitelné hodnoty pro zákazníka...“ při důrazu na tvůrčí vedení a stálost 

záměrů a cílů. (Česká společnost pro jakost, 2003, s. 7-8)

Pro přehlednost uvádím znázornění Modelu excelence EFQM na Obrázku č. 2. 

10 http://www.csq.cz/cs/efqm-evropska-nadace-pro-management-kvality.html, 22.10.2008
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Obrázek č. 2 – Model excelence EFQM

Zdroj: volně podle Česká společnost pro jakost, EFQM, Model excelence EFQM, Verze pro veřejný sektor, 
Praha, 2003, s. 7

Je patrné, že u uvedených systémů jakosti lze vysledovat určité obecné tendence, 

které jim jsou společné; dále lze říci, že se tyto systémy nejdříve objevovaly v komerční 

sféře a teprve následně byly převzaty sférou příspěvkovou a neziskovou. V tuto chvíli však 

již můžeme v České republice v prostředí NNO hovořit o řízení kvality jako o standardně 

užívaném  pojmu  s konkrétními  nástroji  řízení.  To  představuje  důležitý  fakt  vzhledem 

k tomu, že „…v současné době je již uznávanou skutečností, že právě fáze předcházející … 

realizaci služby se na výsledné jakosti podílejí asi osmdesáti procenty.“ (J. Plura, 2001, s. 

1)

2. Stručný evropský politický kontext v přístupu ke kvalitě

V evropské  sociální  politice  se  pojem  „evropský  sociální  model“  vyskytuje 

poměrně často, přestože neexistuje jeho jednoznačná definice.  V prostředí Evropy,  která 

v sobě zahrnuje množství různých kultur a historických zkušeností dílčích států, se však dá 

taková shoda jen obtížně očekávat.  Evropský sociální  model  je  založen  na evropskými 

zeměmi sdílených hodnotách jako jsou subsidiarita, holistický přístup, důstojnost a lidská 

práva,  trvalé  zlepšování  a  udržitelnost,  transparentnost  a  odpovědnost.  V oblasti  služeb 

zaměřených  na  uživatele  lze  pak  za  stěžejní  hodnoty  označit  solidaritu  a  partnerství  a 
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princip  participace,  který  z partnerství  jako  takového  vychází.  Sociální  stát,  vznikající 

v souladu s evropským sociálním modelem,  by pak měl  být  ze  své podstaty především 

schopen, v případě selhání trhu, ochránit jednotlivce.

Evropská politika podpory jakosti byla schválena Radou ministrů Evropy v rezoluci 

o konkurenceschopnosti  pro Evropskou unii ze dne 21. listopadu 1994 (dokument 94/C 

343/01).  Iniciativa  týkající  se  politiky  kvality  v Evropské  unii  je  dále  podporována 

prostřednictvím dalších akcí  iniciovaných především Evropskou organizací  pro jakost a 

Evropskou nadací pro management jakosti.

I.  Holmerová  (2007)  uvádí,  že  Evropská  politika  podpory  jakosti je  zakotvená 

v dokumentu ze dne 23. října 1998 podepsaném na Evropském konventu jakosti v Paříži a 

jejím  „…cílem je především vybudování image a kultury evropské kvality a posílení jak  

technických, tak lidských zdrojů podporujících za spolupráce všech partnerů uvědomění ke 

kvalitě a o kvalitě“. (s. 16) Téhož roku byla v Paříži podepsána Evropská charta kvality11, 

v níž se o kvalitě hovoří jako o evropské výhodě v mezinárodní konkurenci. I. Holmerová 

v souvislosti s Evropskou chartou kvality upozorňuje rovněž na důležitost jedné ze zásad 

této  charty, „…která  konstatuje,  že  v dnešních  složitých  organizacích  je  kvalita  

neoddělitelná od solidarity. Kvalita se dotýká všech činností podniku a každého jednotlivce  

v podniku. Dotýká se všech oblastí průmyslu, obchodu, živností či služeb bez ohledu na  

velikost podniku. Také se dotýká veřejných služeb a státní správy. Nelze dosáhnout kvality  

bez  kvalitního  prostředí.  „Řetězec  kvality“  sjednocuje  a  spojuje  všechny ekonomické  a  

sociální činitele. Kvalita je tak záležitostí každého a vyžaduje od něj účast.“ (2007, s. 17) 

Z této zásady lze jednoznačně vyčíst  hodnoty,  na nichž je postaven evropským sociální 

model. Vyplývá z ní ale také nutnost, vyhnout se aplikování systémů kvality výlučně na 

tržní oblast a důsledně je uplatňovat také v dalších oblastech lidské činnosti.

3. Česká republika a řízení kvality

Jako reakce na předvstupní strategii pro přidružené země EU, kterou Evropská rada 

přijala v prosinci 1994, byla Národní politika podpory jakosti České republiky12 schválena 

vládou ČR usnesením č.  458 ze dne 10.  května 2000. Její  obsah tvoří  souhrn metod a 

nástrojů ovlivňování jakosti výrobků, služeb a činností v rámci národní ekonomiky a služeb 

veřejné  správy.  Priority  Národní  politiky  podpory  jakosti  představují  zvýšení  jakosti 

11 Evropská charta kvality, Příloha č. 5 k Usnesení vlády České republiky č. 458 ze dne 10. května 
2000, http://www.npj.cz/dokumenty/str_priloha_3.pdf, 23.10.2008

12 Národní politika podpory jakosti, http://www.npj.cz/menu_nppj_3/dokumenty.asp, 23.10.2008
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českých produktů (výrobků a služeb) a produktů dodávaných na český trh a dále zvýšení 

konkurenceschopnosti českých podniků a jejich produkce na zahraničních trzích. Ve shodě 

s I. Holmerovou se domnívám, že jsou její cíle vymezeny takovým způsobem,  „…že se 

s nimi může ztotožnit nejen podnikatelská sféra, ale také veřejný sektor a zejména občané“ 

(2007, s. 29). Za všechny cíle uvádím dva následující:

 vytvoření  prostředí,  v němž  je  jakost  vyžadována  a  prosazována  jako 

přirozená součást života společnosti,

 propagace přejímání nejlepších zkušeností managementu se zaměřením na 

spokojenost  zákazníků,  a  to  ve  výrobě  i  ve  službách  včetně  veřejného 

sektoru.

Výchozí materiál pro další rozvoj, realizaci a konkretizaci politiky podpory kvality 

v  České  republice  v aktuálním  období  představuje  Strategie  národní  politiky  kvality  

v České republice na léta 2008 až 201313, který byl v rámci Rady kvality ČR projednán s 

ústředními  a  dalšími  správními  úřady,  nevládními  organizacemi  a  hospodářskými  a 

sociálními partnery a následně schválen ministrem průmyslu a obchodu.

Koordinačním, poradním a iniciačním orgánem Národní politiky podpory jakosti 

České republiky je Rada České republiky pro jakost při Ministerstvu průmyslu a obchodu 

ČR. Funkci sekretariátu Rady ČR pro jakost plní Národní informační středisko pro podporu 

jakosti při České společnosti pro jakost.

Kromě Strategie národní politiky podpory jakosti lze považovat za další regulační 

nástroje reformy sociálních služeb např. Zákon o sociálních službách a Zákon o hmotné 

nouzi  nebo Národní  akční  plán  sociálního  začleňování14,  Národní  program přípravy na 

stárnutí15 apod.

3.1. Kvalita v sociálních službách v ČR

Na vývoj sociálních služeb a sociální politiky v České republice má na jedné straně 

do  značné  míry  vliv  její  socialistická  minulost,  na  straně  druhé  fakt,  že  se  ČR  jako 

demokratická  země  stala  roku  2004  právoplatným  členem  Evropské  unie. „V  České  

republice převažovaly před rokem 1989 zejména ústavní a residenční služby zaměřené na  

13 Strategie  národní  politiky  kvality  v České  republice  na  léta  2008  až  2013,  zdroj: 
http://www.npj.cz/dokumenty/strategie_doc.pdf, 21.1.2009

14  Národní  akční  plán  sociálního  začleňování  2008-2010,  zdroj:  http://www.mpsv.cz/cs/5130, 
25.10.2008

15  Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří), 
zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/5045, 25.10.2008
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staré a postižené lidi“ (O. Mátl, M. Jabůrková, J. Chmelařová, 2006, s. 11). Jak poukazuje 

L. Průša (1997, in O. Mátl, M. Jabůrková, J. Chmelařová, 2006, s. 11) …změnou režimu a 

rozmachem  nových  sociálních  fenoménů…došlo  po  roce  1989  k živelnému  vývoji  

sociálních  služeb  z hlediska  jejich  typů  a  forem.“ Těmto  službám  a  jejich  nově  se 

formujícímu systému však velmi dlouho chyběl legislativní rámec.

Reforma v sociálních službách České republiky se svými cíli zaměřuje na zajištění 

dostupnosti  sociálních  služeb  a  jejich  přizpůsobení  potřebám  uživatelů  i  komunit, 

zvyšování  nezávislosti  uživatelů služeb a vytváření  nástrojů proti  sociálnímu vyloučení. 

Její hlavní oblasti působení představují standardizace a monitoring kvality poskytovaných 

sociálních  služeb,  komunitní  plánování,  vzdělávání  a  trénink  a  změna  finančních 

mechanismů.

Zákon o sociálních  službách vyšel  ve Sbírce  zákonů pod číslem 108/2006 dne 

14.3.2006, s účinností od 1.1.2007. Jeho cílem je zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci 

pomoc a podporu prostřednictvím sociálních služeb a stanovit  pravidla pro poskytování 

těchto  sociálních  služeb.  Systematické  ověřování  postupů  a  metod  užívaných  při 

poskytování  sociálních  služeb  nyní  probíhá  formou  inspekcí  kvality  sociálních  služeb. 

Jednu z hlavních deklarovaných zásad nového legislativního rámce popisuje §2, odstv. 2 

tohoto zákona: „Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních  

služeb  musí  zachovávat  lidskou  důstojnost  osob.  Pomoc  musí  vycházet  z individuálně  

určených  potřeb  osob,  musí  působit  na  osoby  aktivně,  podporovat  rozvoj  jejich  

samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání  

nebo  prohlubování  nepříznivé  sociální  situace,  a  posilovat  jejich  sociální  začleňování.  

Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby,  

aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.“ 

Tento odstavec dle mého názoru tvoří jádro celého zákona, přičemž jeho konkrétní nároky 

jsou z větší části obsahem standardů kvality sociálních služeb obsažených v příloze č. 2 

Prováděcí vyhlášky č. 505/2006 k Zákonu o sociálních službách.

Od účinnosti tohoto, pro Českou republiku a organizace poskytující sociální služby 

působící  v České  republice,  přelomového  zákona  uplynuly  již  více  než  dva  roky.  Přes 

veškeré  výhrady,  kterou  jsou  proti  některým jeho  opatřením  vznášeny,  je  jeho  vydání 

odborníky přijímáno pozitivně.

Závěrem této kapitoly je třeba říci, že aktivity v oblasti kvality sociálních služeb a 

jejich zavádění nekončí počátkem účinnosti Zákona o sociálních službách a jeho dílčími 
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novelizacemi.  V roce 2008 byla např. ukončena první fáze projektu Iniciální  vzdělávání 

průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb (www.sqss.cz), jehož zadavatelem 

bylo  MPSV  ČR  a  realizátorem  této  veřejné  zakázky  byla  organizace  Fides  Populi. 

V souvislosti s tímto projektem bylo úspěšně vyškoleno 50 průvodců v zavádění standardů 

kvality sociálních služeb, jejichž úkolem je přispět k zvýšení kvality sociálních služeb tak, 

aby byly poskytovány v souladu se zmiňovanými standardy. Průvodci v zavádění standardů 

kvality sociálních služeb obvykle působí jako manageři uvnitř organizací, kde se podílejí 

na řízení  kvality sociálních  služeb přímo,  nebo jsou poskytovali  využíváni  jako externí 

odborníci  –  průvodci  dobrou praxí,  respektive  konzultanti  v oblasti  zavádění  standardů 

sociálních služeb. Tento projekt je možné vnímat jako zprostředkování nástroje podpory 

pro poskytovatele ze strany ministerstva, což je bezesporu krok dobrým směrem.
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PRAKTISKÁ ČÁST
RESTRUKTURALIZACE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SKP-CENTRUM A 

OPTIMALIZACE VNITŘNÍCH PROCESŮ V OBLASTI 
ŘÍZENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Následující  část  práce  se  zabývá  řízením  změny  uvnitř  organizace  SKP-

CENTRUM, o.s.,  přesněji  řízením změny v důsledku převzetí  jedné organizace  druhou. 

Tento  proces  sám  o  sobě  by  bylo  možno  chápat  jako  nový  způsob  vzniku  nestátní 

neziskové organizace,  jehož důsledkem je restrukturalizace organizace a následné nutné 

upravení vnitřních procesů uvnitř nově vzniklého subjektu a jejich optimalizace. Konkrétně 

bude těžiště této části práce zaměřeno na standardizaci poskytovaných sociálních služeb a 

optimalizaci vnitřních organizačních procesů v oblasti řízení kvality sociálních služeb.

Volbu tématu prakticky zaměřené části diplomové práce ovlivnila má osobní účast 

v celém naznačeném procesu realizovaných změn.  Do konce roku 2006 jsem pracovala 

v občanském sdružení Klub hurá kamarád na pozici zástupce vedoucí Domu na půli cesty 

(jedna ze čtyř  organizačních jednotek Klubu hurá kamarád, o.s.), od počátku roku 2007 

jsem  se  pak  stala  zaměstnancem  občanského  sdružení  SKP-CENTRUM  a  v nové 

organizaci jsem postupně působila na pracovních pozicích „zástupce vedoucí Domu na půli 

cesty“,  „manažer  pro  sociální  práci  Divize  2  –  Podpora  rodiny“  a  v posledním  roce 

„vedoucí  pro  sociální  práci“.  Rychlé  střídání  pracovních  rolí  bylo  ovlivněno  právě 

samotným  procesem  restrukturalizace  v organizaci,  jak  bude  patrné  dále.  Na  dvou 

posledních z uvedených pozic jsem byla aktivním členem týmu pracovníků tvořících plán a 

vedoucích proces změny, na pozici „manažera pro sociální práci“ byla pod mým vedením 

realizována úprava vnitřních procesů v oblasti řízení sociálních služeb a jejich kvality.

Praktickou část diplomové práce jsem rozčlenila do několika dílčích částí tak, aby 

se  čtenář  snadněji  orientoval  v kontextu  situace  v celé  organizaci.  Následně  jsem  se 

zaměřila na změny, které byly zavedeny na základě mého působení v organizaci v oblasti 

řízení kvality sociálních služeb, proces jejich plánování a realizace a na vyhodnocení jejich 

dopadů.
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III. CHARAKTERISTIKA  ORGANIZACE;  PROCES  JEJÍ 

RESTRUKTURALIZACE

Nezisková  organizace  SKP-CENTRUM,  o.s.  zajišťuje  poskytování  sociálních 

služeb převážně v pardubickém regionu. Vzhledem ke své stávající  velikostí,  respektive 

spektru sociálních služeb a množství cílových skupin, s nimiž pracuje, je nejvýznamnější 

neziskovou  organizací  Pardubicka.  SKP-CENTRUM,  o.s.  hospodaří  ročně  přibližně 

se čtyřmi desítkami miliónů korun a zaměstnává více než dvě stě zaměstnanců a šedesát 

dobrovolníků.

Organizací s tímto objemem činností se občanské sdružení SKP-CENTRUM stalo 

na počátku roku 2007 převzetím tří programů, do té doby realizovaných jinou neziskovou 

organizací.  Uvedená  skutečnost  vedla  velmi  rychle  k  formulaci  potřeby změn  v oblasti 

řízení a samotné struktury organizace.

V následující  části  práce  se  budu  věnovat  popisu  organizace  a  procesu  její 

restrukturalizace tak, jak probíhal v časovém rozmezí v období od počátku roku 2007 do 

podzimu roku 2008.

1. Základní informace o organizaci16

Občanské sdružení  SKP-CENTRUM bylo  registrováno Ministerstvem vnitra  ČR 

dne 15. 1. 1992 pod číslem VSC/1-9636/92-R.

Posláním  organizace  je  pomáhat  vstát  osobám  v tísni  a  osobám  ohroženým 

sociálním vyloučením prostřednictvím efektivního systému komplexních a profesionálních 

sociálních a zdravotních služeb, především na území České republiky.

Při naplňování výše uvedeného poslání organizace uplatňuje tyto základní zásady:

 kvalita

 odbornost

 dostupnost

 rovnost

 lidskost

16  Informace  v kapitole  „Základní  informace  o  organizaci“  jsou  čerpány  z  Výroční  zprávy 
Občanského sdružení SKP-CENTRUM za rok 2007
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 respekt

 inovativnost

 smysluplnost

 flexibilita

 étos

 spolupráce

 dynamika

 transparentnost

 soudržnost

Hlavními cíli organizace jsou

 vytvoření a provozování systému komplexní podpory uživatelů služeb;

 vytvoření,  certifikování  a  provozování  systému  řízení  jakosti 

poskytovaných služeb;

 vytvoření  systému odborné, technické a finanční podpory poskytovaných 

služeb umožňující jejich efektivní provozování.

Cílovými skupinami organizace jsou

 osoby se zdravotním postižením

 osoby s duševním onemocněním

 senioři

 matky s dětmi

 těhotné ženy

 osoby bez přístřeší

 osoby a rodiny v krizi

 osoby ve výkonu trestu

 osoby po výkonu trestu

 osoby vykonávající alternativní tresty

 osoby z ústavní péče

 etnické a národnostní menšiny

 osoby znevýhodněné na trhu práce

 děti a mládež do 26 let

 osoby na mateřské a rodičovské dovolené

 osoby zdravotně znevýhodněné
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 ohrožené děti a mládež

 osoby v terminálním stadiu života

 rodiny pečující o seniory a osoby se zdravotním postižením

 osoby vykonávající dobrovolnickou činnost

 veřejnost využívající volnočasové aktivity

 osoby a neziskové organizace vyžadující specifické poradenství

Financování  organizace  je  nenárokové  a  probíhá  z více  zdrojů,  podobně  jako 

u jiných organizací nestátního neziskového sektoru v ČR. Organizace získává prostředky 

na  každodenní  provoz  ve  veřejných  dotačních  a  grantových  řízeních,  ale  také 

prostřednictvím věcných a finančních darů firem a jednotlivců apod.

V roce  2007  získala  organizace  téměř  polovinu  prostředků  na  svůj  provoz  a 

investice z příspěvků státní správy a samosprávy, 20% tvořily výnosy z darů a benefičních 

akcí, 13 % příspěvky ze zdrojů ESF. Nezanedbatelné byly rovněž tržby a ostatní výnosy, 

které včetně plateb od uživatelů služeb tvořily 15 % z celkových zdrojů organizace, jak je 

naznačeno v Grafu č. 1 - Struktura zdrojů financování SKP-CENTRUM, o.s.

Občanské sdružení SKP-CENTRUM je aktivním členem těchto asociací:

 SKOK  –  Spolek  oborové  konference  nestátních  neziskových  organizací 

působících v sociální a zdravotně-sociální oblasti (www.skok.cz)

 Asociace NNO v ČR (www.asociacenno.cz)

 ČRHO – Česká rada humanitárních organizací (www.crho.org)

 KRHO  –  Krajská  rada  humanitárních  organizací  Pardubického  kraje 

(www.crho.org/pce-krho)

 S.A.D. – Sdružení azylových domů České republiky (http://bezdomovci.eu/)

 Asociace domácí péče

 APOA – Asociace poskytovatelů osobní asistence (http://www.apoa.cz/)

 Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví

(http://mujweb.cz/Instituce/asociace_komunitnich_sluzeb/index.htm)

 Koalice dobrovolnických iniciativ v České republice (http://www.hest.cz/)

 ČAS – Česká asociace streetworku (www.streetwork.cz)
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Graf č. 1 - Struktura zdrojů financování SKP-CENTRUM, o.s.17
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17  Zdroj:  SKP-CENTRUM, o.s.,  Výroční  zpráva  za  rok  2007,  vydalo  Občanské  sdružení  SKP-
CENTRUM
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Graf č. 2 – Stávající organizační uspořádání SKP-CENTRUM, o.s.18

18 Zdroj: vlastní.
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2. Historie organizace

Občanské sdružení bylo založeno pod názvem Středisko křesťanské pomoci v roce 

1992. V té době zajišťovalo činnost občanské a právní poradny a logopedické poradny. Od 

roku vzniku vykazuje organizace téměř kontinuální rozšiřování své činnosti. K dnešnímu 

dni  realizuje  dvacet  sociálních  a  zdravotních  projektů  a  další  služby,  jako  jsou  např. 

Dobrovolnické  centrum  nebo  Vzdělávací  agentura  LIDO,  které  kromě  působení  vně 

organizace napomáhají rozvoji a zvyšování kvality poskytovaných interních sociálních a 

zdravotních služeb. Stávající organizační uspořádání je zobrazeno v Grafu č. 2.

K poslednímu, dalo by se říci „skokovému“, rozšíření činností organizace došlo na 

počátku roku 2007 v návaznosti na ukončení činnosti jiné významné neziskové organizace 

působící v Pardubickém kraji, Klubu hurá kamarád,  o.s. (dále také „KHK“ nebo „KHK, 

o.s.“) v důsledku jejího vnitřního zadlužení.  K ukončení činnosti  organizace KHK došlo 

k datu  31.12.2006. Od 1.1.2007 byla  většina jejích dosavadních projektů převedena pod 

občanské  sdružení  SKP-CENTRUM, které  se  tak  doslova  ze  dne na den stalo  největší 

nestátní  neziskovou  organizací  Pardubického  kraje  členěnou  do  třinácti  organizačních 

jednotek (dále také „o.j.“),  pokrývající svou činností  široké spektrum cílových skupin a 

zaměstnávající více než sto dvacet zaměstnanců.

3. Proces restrukturalizace v organizaci

3.1. Vznik nového subjektu - situace na počátku roku 2007 a následný vývoj

Převzetím tří nových programů, které po několik let úspěšně realizovala organizace 

KHK,  o.s.  bylo  zahájeno  období  vnitroorganizačních  změn  uvnitř  organizace  SKP-

CENTRUM. Sloučením dvou doposud si  vzájemně konkurujících subjektů došlo uvnitř 

nově vzniklého subjektu zároveň ke střetu dvou různých stylů práce, respektive vedení lidí 

a  dvou  různých  organizačních  kultur,  neboť  nové  programy  byly  převedeny  včetně 

původních pracovních týmů.

Během prvních dvou měsíců fungování organizace v novém složení byla dosavadní 

struktura   organizace  (viz  Graf  č.3  -  Struktura  organizace  na  počátku  roku  2007) 

vyhodnocena z hlediska řízení  jako neudržitelná a logicky tedy vyvstala  potřeba změny 

struktury  celé  organizace,  nutnost  přerozdělení  kompetencí  vedoucích  pracovníků  a 
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nastavení nového systému komunikace. Tento proces byl zahájen plánováním v únoru roku 

2007.

Graf č. 3 – Struktura organizace na počátku roku 200719

Pozn.: Struktura je záměrně zjednodušena; slouží pouze pro představu.

V březnu 2007 předložil předseda sdružení na schůzi strategického plánování, které 

se účastnil  výkonný ředitel,  hlavní ekonom, projektový manažer a vedoucí jednotlivých 

organizačních jednotek, návrh nového uspořádání organizace. Jeho předkládané znění však 

účastníci schůze neschválili. Výsledkem březnového jednání bylo ujednání, že organizace 

se svými třinácti organizačními jednotkami a dvaceti službami si nadále nezachová ploché 

hierarchické uspořádání a nebude členěna pouze na Útvar předsedy sdružení a jednotlivé 

organizační  jednotky.  Nově vznikající  struktura (viz v Graf č.420) byla  navržena s cílem 

jasného  hierarchického  uspořádání a  stala  se  výchozím  bodem  pro  jasně  formulované 

kompetence  jednotlivých  vedoucích  pracovníků  a  vyšší  míry  jejich  specializace, 

rovnoměrného dělení úkolů mezi nimi, rychlé komunikace a snížení přetíženosti některých 

osob.

V návaznosti  na  nově schválenou strukturu organizace  byla  Divize  2 – Podpora 

rodiny (dále také „D2“) určena jako ta část organizace, v níž se během období od května do 

srpna  2007  nová  struktura  zavede  pilotně  a  bude  vyzkoušena  její  funkčnost.  Přechod 

ostatních organizačních jednotek na popsaný model byl naplánován na období od počátku 

září 2007.

V následném  týdnu  vyhlásil  předseda  sdružení  vnitřní  výběrové  řízení  na 

manažerské pozice v D2, které se uskutečnilo na konci března 2007. Od počátku května 

2007 fungovala D2 pod vedením nové manažerské triády21 v čele s vedoucí divize.

19 Zdroj: vlastní
20 Graf č.4 – Struktura navržená k pilotnímu zavedení v březnu 2007
21 Manažerská triáda = vedoucí divize, manažer pro sociální práci, manažer pro provoz

- 46 -

Útvar předsedy sdružení

Vedoucí organizační jednotky Vedoucí organizační jednotky Vedoucí organizační jednotky

Tým organizační jednotky Tým organizační jednotky Tým organizační jednotky



Graf č. 4 – Struktura navržená k pilotnímu zavedení v březnu 200722

Pozn.č. 1: Struktura je záměrně zjednodušena; slouží pouze pro představu.
Pozn.č. 2: Šipky naznačují, komu jsou pracovníci na jednotlivých pozicích přímo podřízeni, tj. vedoucímu 
divize nebo předsedovi sdružení.

3.1.1. Zhodnocení pilotně zavedené struktury

Závěrem  tří  a  půl  měsíčního  fungování  D2  v pilotně  zavedeném  uspořádání 

v období od května do srpna 2007 byla provedena analýza a stanoveny níže uvedené závěry 

a opatření.

Na vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti pilotně zavedeného modelu pod vedení 

předsedy  sdružení  se  podíleli  pracovníci  top  managementu23 organizace  a  manažerská 

triáda D221. Zhodnocení proběhlo na základě individuálních rozhovorů předsedy sdružení 

s jednotlivými manažery. Rozhovory byly zaměřeny na problémové oblasti nově nastavené 

struktury. V rámci hodnocení proběhlo také moderované pracovní setkání top manažerů a 

manažerů D2. Jako podklad pro zhodnocení  posloužily časové mapy,  které  manažerská 

triáda D2 vedla od počátku července do poloviny srpna 2007.

Základní pozitiva pilotně nastavené struktury organizace, která byla předsedou 

sdružení,  pracovníky top managementu  a  manažerskou triádou D2 shledána  na základě 

výše uvedeného hodnocení:

22 Zdroj: vlastní.
23 Top management = předseda sdružení, vedoucí ekonom, vedoucí pro rozvoj, provozní vedoucí
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 eliminace  činností  vyžadovaných  spolupracujícími  institucemi  a 

organizacemi přímo od předsedy sdružení

 provázání  činnosti  organizačních  jednotek  dříve  patřících  pod KHK,  o.s. 

s jednotkami  SKP-CENTRUM,  o.s.  prostřednictvím  spolupráce  v rámci 

manažerské  triády D2 složené  ze  zástupců obou,  původně samostatných, 

organizací

Základní negativa pilotně nastavené struktury organizace, která byla předsedou 

sdružení,  pracovníky top managementu  a  manažerskou triádou D2 shledána  na základě 

výše uvedeného hodnocení:

 Nejednoznačné rozdělení  kompetencí  mezi  členy manažerské triády D2 a 

koordinátory týmů; docházelo k dublování činností, které vyvolávalo nárůst 

dílčích činností a nepřehlednost pro vedoucí pracovníky na všech úrovních, 

ale zejména pro pracovníky v přímé péči;

 Manažeři  divize24 nebyli  přímo  podřízeni  řediteli  divize,  nýbrž  Útvaru 

předsedy sdružení, respektive přímo předsedovi sdružení;

 Nedostatečná  eliminace  množství  pracovníků  SKP-CENTRUM,  o.s. 

komunikujících přímo s Útvarem předsedy sdružení a předsedou samotným 

(souvisí  s nejednoznačně  rozdělenými  kompetencemi  mezi  vedoucími 

pracovníky  a  také  s přímou  podřízeností  manažerů  divize  předsedovi 

sdružení);

 Vysoká finanční náročnost vzhledem k aktuálním možnostem organizace;

 Neosvědčila se minimalizace kompetencí u koordinátorů jednotlivých o.j. a 

převedení  téměř  všech  rozhodovacích  a  organizačních  kompetencí  na 

management  divize24 v závislosti  na  oblasti  spadající  do  kompetence 

konkrétního manažera.

Opatření zavedená s platností od 1.9. 2007 pro všechny divize v organizaci:

Útvar předsedy sdružení25 doposud složený z 

 předsedy sdružení

 vedoucího ekonoma, který vedl ekonomický a personální úsek,

 vedoucího pro rozvoj, do jehož kompetence patřilo projektové řízení, a

24 Manažeři divize / management divize = manažer pro sociální práci, manažer pro provoz
25 Graf č.4 – Složení útvaru předsedy sdružení (top management organizace)
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 provozního vedoucího

bude posílen  o  vedoucího  pro sociální  práci,  v  jehož  kompetenci  bude  zejména 

plánování  a  realizace  kvalitativního  rozvoje  sociální  práce  ve  sdružení,  odborné  řízení 

vedoucích  organizačních  jednotek a  sociálních  pracovníků,  systémové řízení  a  kontrola 

sociální práce a její kvality v rozsahu celé organizace. Na vedoucího pro sociální práci bylo 

vyhlášeno interní výběrové řízení.

Graf č. 5 – Složení útvaru předsedy sdružení (top management organizace) s platností 
od 1.9.200726

Pozn.č. 1: Všichni v grafu uvedení vedoucí pracovníci jsou přímo podřízeni výkonnému řiditeli organizace.

V návaznosti  na  přehodnocení funkčnosti  a  efektivnosti  pilotního  projektu  došlo 

rovněž  k přehodnocení  struktury  uvnitř  jednotlivých  divizí.  Došlo  ke  zrušení  pozice 

manažerů  jednotlivých  divizí24,  pozice  „koordinátor  organizační  jednotky“  byla 

přejmenována na „vedoucí organizační jednotky“ a osobám v těchto funkcích se posílily 

kompetence  především  v  oblasti  personálního  a  projektového  řízení  a  přímého  řízení 

sociální  práce.  Vedoucí organizačních jednotek byli  i  nadále přímo podřízeni vedoucím 

divizí;  paralelně  byli  odborným  vedením  ve  specifických  oblastech  pověřeni  odborní 

pracovníci top managementu, tj. vedoucí ekonom, vedoucí pro rozvoj, provozní vedoucí a 

vedoucí pro sociální práci. Tito odborní pracovníci měli oprávnění, v oblastech spadajících 

do  jejich  kompetencí,  udělovat  písemné  a  ústní  pokyny  zaměstnancům  sdružení  a 

vedoucím zaměstnancům sdružení (mimo členů top managementu sdružení) a kontrolovat 

v uvedených oblastech jejich činnost.

Graf č. 6 – Struktura organizace s platností od 1.9.200727

26 Zdroj: vlastní.
27 Zdroj: vlastní.
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Předseda sdružení
(výkonný ředitel org.)

Vedoucí ekonom Vedoucí pro rozvoj Provozní vedoucí

Ekonomické a personální 
oddělení Fundraiser

Vedoucí pro sociální práci



Pozn. č. 1: Struktura je záměrně zjednodušena; slouží pouze pro představu.
Pozn. č. 2: Uspořádání všech divizí uvnitř organizace je obdobné.
Pozn.  č.  3:  Šipky naznačují  fakt,  že každý vedoucí  o.j.  je  přímo podřízen svému vedoucímu divize,  ale 
zároveň je, ve specifické oborové oblasti, podřízen odbornému vedoucímu, tj. vedoucímu pro sociální práci 
v oblasti  sociální  práce,  vedoucímu  pro  rozvoj  v oblasti  projektového  řízení  atd.  (Šipky  jsou  záměrně 
umístěny ilustračně  pouze  k jednomu vedoucímu o.j.  a  jednomu manažerovi  top  managementu.  Totožný 
vztah ale platí mezi všemi manažery top managementu a všemi vedoucími o.j. a vždy mezi vedoucím divize a 
vedoucími organizačních jednotek konkrétní divize.)

Chyby, ke kterým během realizace změny došlo:

 absence týmové přípravy a plánu (zejména v oblasti finančních a lidských 

zdrojů), na jehož vytvoření by spolupracoval tým odborníků různých oborů. 

Důkladná přípravná fáze zaměřená na ekonomicky přijatelné dosažení jasně 

formulovaného cíle, v níž by byli  zaangažováni specialisté více oborů, by 

velmi pravděpodobně odhalila některé problémy před uvedením do praxe, 

ačkoli pouze v rozsahu pilotního testování.

 nedostatečná  komunikace  změny struktury  a  kompetencí  vedoucích  osob 

směrem k pracovníkům v přímé péči

Očekávané dopady změny struktury napříč celou organizací s platností od září 

2007:

 jednoznačné  vymezení  kompetencí  odborných  vedoucích  pracovníků  top 

managementu;  rozšíření  týmu  vedoucích  pracovníků  organizace, 

zabývajících se poskytováním sociálních služeb, o odborného pracovníka se 

specializací v této oblasti
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Předseda sdružení
(výkonný řiditel)

Divize 1 Divize 2 Divize 3

Vedoucí ekonom Vedoucí pro rozvoj

Provozní vedoucí Vedoucí pro sociální práci

Organizační jednotka Organizační jednotka Organizační jednotka

V čele divize stojí 

vedoucí divize

V čele o.j. stojí 

vedoucí o.j.



 jednoznačné  vymezení  kompetencí  vedoucích  divizí  a  vedoucích  o.j., 

efektivní vnitrodivizní spolupráce

 jasné  hierarchické  uspořádání  odpovídající  systému  podřízenosti  a 

nadřízenosti;  eliminace  množství  lidí  komunikujících  s Útvarem předsedy 

sdružení, respektive s předsedou sdružení

 jasné vymezení  oblastí,  o nichž komunikují  jednotliví  pracovníci  směrem 

ven z organizace,  eliminace  oblastí,  v nichž  bude jednat  osobně předseda 

sdružení

 zvýšení kvality a efektivity poskytování sociálních služeb

 sjednocení systému poskytování sociálních služeb

3.2. Stávající situace v organizaci (červen 2008)

V době od září 2007 je v organizaci zaveden výše popsaný model struktury a tedy i 

řízení  sestavený  na  základě  poznatků  a  zkušeností  vyvozených  z fungování  pilotního 

modelu a to v rozsahu pěti divizí.

V tuto  chvíli  se  organizace  nachází  v situaci,  kdy  schválená  struktura  vykazuje 

znaky  funkčnosti,  avšak  vnitřní  procesy  řízení  (zejména  rozdělení  kompetencí  a 

odpovědnosti,  komunikace  uvnitř  organizace,  motivování  zaměstnanců,  hodnocení  a 

vzdělávání  pracovníků  –  tedy  práce  s lidskými  zdroji,  a  řízení  kvality  poskytovaných 

sociálních  služeb)  musí  být  postupně upravovány tak,  aby byly  efektivní,  dynamické  a 

srozumitelné  a  zároveň  aby  vedly  k  posílení  stability  organizace  včetně  zajištění 

dostatečných zdrojů. Organizace se zároveň potýká se zvýšenou mírou fluktuace zejména u 

pracovníků středního managementu.

3.2.1. Problémové oblasti a jejich řešení

Kompetence a odpovědnost vedoucích pracovníků

V průběhu následujících  dvou měsíců  má dle  plánů dojít  ke změnám v náplních 

práce  jednotlivých  vedoucích  pracovníků,  tj.  zástupců  top  managementu  a  vedoucích 

divizí.  V druhé  polovině  června  2008  obdržel  každý  z jmenovaných  manažerů28 od 

předsedy sdružení návrhy pracovních náplní (své vlastní, ale rovněž svých kolegů). Během 

čtrnácti  dnů byli  povinni  vyjádřit  své připomínky a návrhy k dodaným materiálům.  Na 

28 Manažeři = pracovníci top managementu, vedoucí divizí
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jejich  základě  a  po  řízené  diskuzi  ze  strany  předsedy  sdružení,  která  proběhla  mezi 

jmenovanými, došlo k definitivnímu rozdělení kompetencí a povinností.

Od září 2008 byl přijat nový člen top managementu: personalista.

Komunikace uvnitř organizace

Během  doby,  kdy  v  organizaci  probíhaly  popsané  restrukturalizační  procesy  a 

změny nastavení vnitřních procesů, došlo k nové úpravě systému komunikace. Písemně byl 

formulován systém předávání informací v organizaci (především porady, zápisy, reporting, 

interní stížnosti atd.)

V průběhu  června  proběhl  v organizaci  externí  personální  audit,  který  se  taktéž 

týkal  oblasti  komunikace.  Výstupy z něj  rovněž ovlivnily  rozhodnutí  předsedy sdružení 

rozšířit od září 2008 tým top managementu o dalšího člena.

Personální řízení – hodnocení, motivování, systém vzdělávání

Potřeba zajištění přímého vedení pro oblast lidských zdrojů napříč celou organizací 

byla identifikována především na základě těchto nedostatkům v oblasti personálního řízení:

 nárůst zaměstnanců v organizaci (v tuto chvíli se jedná přibližně o dvě stě 

zaměstnanců)

 zvýšená  fluktuace  zejména  u  pracovníků  na  pozicích  středního 

managementu

 realizace  externího  personálního  auditu  zaměřeného  také  na  komunikaci 

uvnitř organizace

Od  září  2008  byl  tým  top  managementu  rozšířen  o  osobu  personalisty,  jehož 

povinností  je  zejména  zodpovědnost  za  strategické  plánování  lidských  zdrojů  ve 

společnosti, jejich vzdělávání a rozvoj; realizace náborových aktivit a výběrových řízení; 

monitoring  legislativy  v pracovně  právní  oblasti  a  novelizace  vnitřních  předpisů  ve 

společnosti;  vedení  personální  agendy  a  tvorba  a  vedení  systému  zaměstnaneckých 

benefitů.

Složení  top  managementu  organizace  (v  období  od  září  2008)  je  přehledně 

znázorněno v Grafu č. 729.

29 Graf č. 7 – Stávající uspořádání TOP managementu v organizaci
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Graf č. 7 - Stávající uspořádání TOP managementu v organizaci (září 2008)30

Pozn.: Struktura zahrnuje top management organizace a jemu přímo podřízené pracovníky.

30 Zdroj: vlastní.
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IV.PROCES  STANDARDIZACE  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB 

V ORGANIZACI

V kontextu  restrukturalizace  organizace  jako  celku,  který  jsem  naznačila 

v předcházející  kapitole,  bude v následující  části této práce popsán proces standardizace 

poskytovaných sociálních služeb jako příklad optimalizace vnitřních procesů v konkrétní 

oblasti, tj. v oblasti řízení kvality sociálních služeb.

Trend řízení kvality sociálních služeb se v České republice objevuje výrazněji od 

počátku devadesátých let minulého století. Na konci roku 2006 pak dostal podobu Zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. (Podrobněji byl vývoj trendu řízení kvality popsán 

v samostatné  kapitole  Kvalita  v sociálních  službách  v ČR  a  Evropě;  teoretický  rámec 

výzkumného problému.) Optimalizace procesů v oblasti řízení kvality sociálních služeb se 

tak stává nedílnou součástí práce v sociální oblasti. Proto je třeba položit si otázku, jakým 

způsobem tyto procesy nastavit tak, aby se nestaly překážkou pro výkon pracovní činnosti 

pracovníků v přímé péči a ve svých důsledcích skutečně přinášely užitek našim klientům, 

tj.  uživatelům  námi  poskytovaných  služeb,  a  zároveň,  aby  se  zachoval  respekt  ke 

specifickým odlišnostem jednotlivých služeb.

V následující části této práce je popsán proces optimalizace nástrojů využívaných 

v organizaci  k  ovlivňování  kvality  poskytovaných  služeb  včetně  výzkumného  šetření 

zaměřeného na reflexi zavedených změn.

Změna  složení  top  managementu  na  počátku  září  2007 vedla,  jak  už  bylo  výše 

řečeno, k přijetí  nového pracovníka na pozici  „vedoucí pro sociální  práci“ (viz kapitola 

Charakteristika  organizace;  Proces  její  restrukturalizace)31.  Uvedené  rozšíření  nejužšího 

vedení organizace bylo krokem, jehož cíl představovala postupná standardizace sociálních 

služeb poskytovaných organizací.

Vzhledem k souvislostem popsaným v kapitole „Charakteristika organizace; Proces 

její restrukturalizace“ jsem se přihlásila do vnitřního výběrového řízení na uvedenou pozici 

31Podrobněji  viz  kapitola  „Charakteristika  organizace;  Proces  její  restrukturalizace“,  část  Proces 

restrukturalizace  organizace,  odstavec  Opatření  zavedená  s  platností  od  1.9.  2007  pro  všechny  divize 

v organizaci.
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a  uspěla  jsem.  Tato  skutečnost  do  značné  míry  ovlivnila  obsah  následující  části  mé 

diplomové práce.

1. Výzkumné prostředí; vstup do výzkumného prostředí

Organizace SKP-CENTRUM, o.s., jejíž popis a vývoj jsem načrtla v předcházející 

části této práce (viz kapitola Charakteristika organizace; proces její restrukturalizace), se z 

hlediska  struktury  již  od  počátku  svého  vzniku  v roce  1992  vyznačovala  plochým 

uspořádáním.  Dvě  její  výrazné  linie  reprezentovaly  předseda  sdružení  a  jemu  přímo 

podřízení vedoucí pracovníci jednotlivých týmů, respektive organizačních jednotek. Toto 

uspořádání a také skutečnost, že počet služeb a tedy i pracovníků v organizaci během let 

neustále  narůstal,  vedly  k individualizaci  dílčích  služeb  a  zároveň  k značným rozdílům 

v jejich kvalitě, respektive k rozdílům v míře souladu s požadavky stávajících legislativních 

norem České republiky.

Vedoucí pro oblast sociální práce byl na základě výběrového řízení přijat do týmu 

TOP  managementu  na  počátku  září  2007.  Organizace  tak  získala  člověka,  který  měl 

plánovat a realizovat kvalitativní rozvoj sociální práce ve sdružení, odborně řídit vedoucí 

organizačních jednotek a sociální pracovníky a systémově řídit a kontrolovat sociální práci 

a její kvalitu v rozsahu celé organizace.

Cíle  působení  vedoucího  pro  sociální  práci  v organizaci vymezené  ředitelem 

organizace  byly  formulovány  v  srpnu  2007  při  tematicky  zaměřené  pracovní  schůzce 

řiditele organizace s budoucím vedoucím pro sociální práci. Cíle jsou obsahem interního 

zápisu z jednání ze dne 22.8.2008:

 standardizace sociálních služeb poskytovaných organizací

 sjednocení systému řízení sociální práce a její kvality napříč organizací

2. Cíle výzkumu

Aby mohlo dojít k naplnění uvedených cílů působení vedoucího pro sociální práci v 

organizaci,  bylo  třeba  v první  fázi  provést  analýzu  stávajícího  stavu  vnitřních 

organizačních  procesů vztahujících  se k oblasti  řízení  kvality poskytovaných sociálních 

služeb.  Dále  pak  uskutečnit diagnostiku  zaměřenou  na  zhodnocení  stávající  situace 
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v jednotlivých  organizačních  jednotkách  a na  jejich  základě  navrhnout  a  realizovat  

změny, které povedou k zefektivnění řízení sociální práce a její kvality uvnitř organizace.

Realizace druhé fáze výzkumného šetření proběhla s  odstupem čtrnácti měsíců od 

počátku  působení  vedoucího  pro  sociální  práci  v organizaci. Její  náplň  sestávala  z 

kritického zhodnocení realizované změny  ve výše uvedené oblasti a následného  návrhu 

úpravy  nebo  doplnění řídících  procesů  ovlivňujících  kvalitu  poskytovaných  sociálních 

služeb  tak,  aby  při  zachování  jednotného  vedení  a  přiměřené  kvality  lépe  vyhovovaly 

potřebám pracovníků v přímé péči a především klientům.

3. Použité metody

Obsahová analýza byla zvolena také vzhledem ke skutečnosti, že počátek působení 

v nové  pracovní  pozici  je  obvykle  spojen  se  studiem  stávajících  platných  dokumentů 

týkajících se pracovního prostředí,  organizace,  nástrojů jejího řízení  atd.  Ale rovněž K. 

Pavlica a kol. (2000, s. 68) ji doporučuje jako „...postup, který výzkumníkovi umožní první  

a relativně snadnou orientaci v získaných kvalitativních datech.“

Jako stěžejní výzkumný nástroj byla použita metoda kvalitativního výzkumu focus 

group, která je definovaná dle D. L. Morgana (2007, s. 17) jako „...technika výzkumu, jež  

shromažďuje údaje prostřednictvím skupinové interakce vzniklé v debatě na téma určené  

badatelem“, jehož cíl představuje zjištění postojů a názorů účastníků na určené téma (s. 

35). Y. Garlington a D. Scott se domnívají,  že konkrétní výhody  focus groups spočívají 

v obecných výhodách skupinové interakce, při níž myšlenky vznikají na základě cross-flow 

komunikace a jejich rozsah je větší než během one-to-one rozhovorů (2002, s. 62).

Ohniskovou  skupinu  tvoří  ideálně  šest  až  osm  participantů,  kteří  se  orientují 

v tématu, a jeden moderátor. Optimálně je skupina doplněna o nezávislého pozorovatele, 

který zaznamenává své osobní postřehy, avšak nezasahuje do diskuze.

Jako  metoda  vhodná  pro  zmapování  stávající  situace  v oblasti  řízení  kvality 

sociálních služeb v jednotlivých organizačních jednotkách byla zvolena právě focus group. 

Totožná  výzkumní  metoda  byla  využita  rovněž  k závěrečné  reflexi  v organizaci 

zaváděných změn s časovým odstupem čtrnácti měsíců od počátku celého procesu. 

Domnívám se, že při užití výzkumné techniky focus group mají všichni zúčastnění 

dostatečný  prostor  pro  vyjádření  osobních  názorů  a  zkušeností.  Zároveň  však  jasně 
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vymezené  téma  diskuze,  částečně  strukturované  v předstihu  formulovanými  otázkami  a 

dalšími  podotázkami,  a  osoba  moderátora,  jenž  celou  diskuzi  koriguje,  souhrnně 

představují záruku neodchýlení se od vymezené problematiky.

Na základě  mé dosavadní  zkušenosti  si  troufám říci,  že  participanti  účastnící  se 

focus group jsou daleko spíše motivováni vyjadřovat své názory a diskutovat o nich a tím 

je přesněji vymezovat, než v takových v případech, kdy jsou jejich odpovědi jasně určeny 

předem daným rámcem (jako je tomu např. u dotazníkového šetření). Tento názor je do 

značné míry v souladu s názorem J. Hendla (2005, s. 182), který uvádí, že  „...při dobře 

vedené  skupinové  diskuzi  se  uvolňují  racionalizační  schémata  a  psychické  zábrany  a 

diskutující snadněji odhalují své postoje a způsoby jednání, své myšlení a pocity v běžném 

životě.“

3.1. Diagnostika výchozí situace v organizaci

K analýze  stavu vnitřních  organizačních  procesů vztahujících  se k oblasti  řízení 

kvality  poskytovaných sociálních  služeb  byla  v souladu s  tvrzením M. Dismana  (2006, 

s.309) „..., že nejdůležitější je použití těchto dokumentů v kombinaci s výpovědí toho, kdo 

tyto  dokumenty  vytvořil...“  zvolena  kombinace  obsahové  analýzy a  individuálních  

rozhovorů.

Diagnostikování  stávající  situace  v oblasti  řízení  kvality  poskytovaných  služeb 

v jednotlivých  organizačních  jednotkách  proběhlo  prostřednictvím  focus  group  s  

vedoucími organizačních  jednotek moderované  vedoucím pro  sociální  práci.  Cíl  focus 

group spočíval v analýze problémových oblastí současného stavu řízení kvality sociálních 

služeb a definování prioritních oblastí změn.

3.2. Reflexe zavedených změn a jejich funkčnosti

Za účelem reflexe  realizovaných  změn  a  jejich  dopadů na praxi  v oblasti  práce 

vedoucích  organizačních  jednotek  a  pracovníků  v přímé  péči  a  za  účelem  reflexe 

samotného procesu zavádění  změn,  byly  na počátku října 2008 uskutečněny dvě  focus 

groups (s  pracovníky v přímé  péči  a  s vedoucími  o.j.).  Volbu této  metody motivovala, 

s ohledem na specifika skupiny vedoucích o.j., snaha o rozšíření zpětné vazby k zavádění 

změn také od pracovníků v přímé péči.

V našem případě byly všechny realizované focus group částečně strukturované, jak 

bude patrné níže (viz část této kapitoly Výzkumný soubor a situace).
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3.3. Role výzkumníka

Formulace  výzkumného  problému  byla  do  značné  míry  ovlivněna  požadavky  a 

očekáváními  ze  strany  předsedy  sdružení.  Kroky,  které  měly  vést  k naplnění  cílů 

formulovaných předsedou sdružení, byly plně ponechány v rukou vedoucího pro sociální 

práci. V souvislosti se skutečností nově vzniklé pozice a jasně formulovaných očekávání se 

jevilo jako nezbytné diagnostikovat stávající situaci v organizaci a naplánovat dílčí kroky 

procesu zavádění změn a výzkumného šetření a zavést naplánované změny do praxe. Role 

výzkumníka  a  vedoucího  pro sociální  práci  byly  ve  všech  fázích  naznačeného  procesu 

ve vzájemném souladu, neboť je zastávala jedna a tatáž osoba.  Účastníci, tj. vedoucí o.j., 

obdrželi  před  samotným  zahájením ohniskové  skupiny  konkrétnější  informace  o  jejím 

zaměření.  Poté  byla  skupina přivítána  a  seznámena se základními  cíli  a  pravidly focus 

group  i  se  skutečností,  že  výstupy  budou  využity  pro  plánování  a  organizaci  práce  a 

stanovování konkrétních cílů v následujících měsících.

4. Výzkumný soubor a situace

4.1. Počáteční situace (srpen 2007)

Focus  group realizovaná  v srpnu roku  2007 za  účelem  diagnostikování  výchozí 

situace  v oblasti  řízení  kvality  poskytovaných  služeb  v jednotlivých  organizačních 

jednotkách  proběhla  v místnosti  běžně  užívané  k poradám.  Jednalo  se  o  druhé  setkání 

vedoucích organizačních jednotek pod vedením vedoucího pro sociální práci.

Focus group I   (dále jen „  FGI  “)  :  

Participatni: jedenáct vedoucích organizačních jednotek SKP-CENTRUM, o.s.

Osloveno bylo všech, tedy třináct vedoucích o.j., z nichž se dva omluvili.

Skupinu tvořili tři muži a osm žen.

Věkové rozpětí participantů bylo od dvaceti pěti do padesáti sedmi let.

4.1.1. Sběr dat

Focus group nebyla  vzhledem k technickým problémům nahrávána,  výstupy z ní 

moderátor  skupiny  (vedoucí  pro  sociální  práci)  zaznamenával  na  flip  chart  a  následně 

z nich vypracoval zápis, který je obsažen v příloze č. 2 této práce.
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4.2. Reflexe zavedených změn (říjen 2008)

Obou focus groups (se skupinou pracovníků v přímé péči a se skupinou vedoucích 

o.j.)  realizovaných  v říjnu  2008  se  zúčastnilo  šest  participantů.  Diskuze  byla  vedena 

moderátorem a probíhala v nerušené světlé místnosti v prostorách organizace. Účastníci 

se  v obou  případech  sešli  u  kulatého  stolu.  Všem byly  předloženy  vytištěné  tématické 

okruhy,  respektive  témata,  cíle  a  otázky  ohniskové  skupiny.  Skupina  byla  přivítána  a 

seznámena se základními cíly a pravidly focus group i se skutečností, že celá diskuze bude 

nahrávána  (audio  nahrávka)  a  vedoucí  pro  sociální  práci  pak  zpracované  výstupy  z ní 

poskytne  nejen  účastníkům  diskuze,  ale  také  managementu  organizace.  Tyto  výstupy 

budou  zároveň  zpracovány  v rámci  diplomové  práce.  Participanti  byli  ujištěni  o 

anonymním nakládání s jimi poskytnutými informacemi i jejich osobními údaji a vyjádřili 

souhlas s podmínkami focus group. 

Podrobněji je materiál předložený participantům a formální postup průběhu focus 

group popsán v Přílohách č. 3 a 4 této práce.

Bylo stanoveno, že trvání focus group je omezeno na 1,5 hod.

Focus group IIa   (dále jen „  FGIIa  “)  :  

Participatni: šest pracovníků v přímé péči pracujících v organizaci SKP-CENTRUM, o.s. 

minimálně po dobu jednoho rok.

Skupina byla záměrně sestavena tak, aby v ní byli zástupci z různých organizačních 

jednotek, respektive služeb.

Skupinu šesti participantů tvořilo pět žen a jeden muž. Tato skutečnost odpovídá 

reálnému  procentuálnímu  zastoupení  žen  a  mužů  na  pozicích  pracovníků  v přímé  péči 

v organizaci.

Věkové rozpětí participantů bylo od dvaceti dvou do padesáti tří let, dalo by se tedy 

říci, že zahrnovalo kompletní věkovou škálu pracovníků pracujících v přímé péči.

Focus group IIb   (dále jen „  FGIIb  “)  :  

Participatni:  šest  pracovníků  pracujících  na  pozici  vedoucí  organizační  jednotky 

v organizaci SKP-CENTRUM, o.s. minimálně po dobu jednoho rok.

Skupina byla záměrně sestavena tak, aby v ní byli zástupci služeb realizovaných do 

konce  roku  2006  pod  hlavičkou  KHK,  o.s.  a  služeb  realizovaných  od  počátku  jejich 

existence pod SKP-CENTRUM, o.s.
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Z šesti účastníků FGIIb byli pouze dva muži, ostatními participantkami byly ženy. 

Tato skutečnost  odpovídá reálnému procentuálnímu zastoupení  žen a mužů na pozicích 

vedoucích organizačních jednotek.

Věkové rozpětí participantů bylo od dvaceti šesti do padesáti dvou let; zahrnovalo 

tak kompletní věkovou škálu pracovníků působících v organizaci na pozicích vedoucích 

organizačních jednotek.

4.2.1. Sběr dat

Obě  focus  group  zaměřené  na  reflexi  zavedených  změn  (FGIIa,  FGIIb)  byly 

zaznamenány  formou  audiozáznamu.  Audionahrávka  byla  přepsána  a  dále  zpracována 

následujícím způsobem: výzkumník,  tedy vedoucí pro sociální  práci,  se textem nejdříve 

zabýval samostatně a následně tento text analyzoval. Druhá fáze práce s textem probíhala 

již ve spolupráci s kolegyní pracující od počátku roku 2008 na pozici metodik pro sociální 

práci pod vedením vedoucího pro sociální práci. Na základě naší vzájemné diskuze byly 

vyvozeny konečné závěry.

5. Počáteční situace v organizaci - oblast řízení kvality sociálních služeb

5.1. Diagnostika výchozí situace na úrovni celoorganizačního řízení

Individuální  rozhovory  proběhly  s ředitelem organizace,  vedoucím pro  rozvoj  a 

ekonomickým vedoucím organizace.  Z těchto rozhovorů vyplynulo,  že pro řízení kvality 

sociálních služeb uvnitř organizace byl přibližně před osmi měsíci jmenován koordinátor 

(vedoucí  jedné  ze  služeb);  z jeho  iniciativy  proběhlo  pod  vedením  inspektora  kvality 

sociálních  služeb  MPSV  ČR  dvoudenní  školení  pro  vedoucí  organizačních  jednotek 

zaměřené na kvalitu  v sociálních službách a soulad se Zákonem č.  108/2006 Sb..  Další 

aktivity se neprokázaly.

Obsahovou  analýzou  především  aktuálně  platných  vnitřních  předpisů,  studiem 

materiálů  týkajících  se  restrukturalizace  organizace  jako  celku  a  vnitřních  předpisů 

v oblasti personálně-právního, ekonomického, provozního a projektového řízení a dále za 

základě prostudování Strategického plánu organizace pro období let 2007-2011 včetně jeho 

revizí, které probíhaly v rámci pokračujícího procesu strategického plánování pod vedení 

předsedy sdružení, byl zjištěn následující závěr:
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Organizace ve svých strategických dokumentech deklaruje důležitost kvality služeb 

a jejího řízení a to velmi jednoznačně, když uvádí jako své celoorganizační cíle „vytvoření, 

certifikování  a  provozování systému řízení  jakosti  poskytovaných služeb“ či  „vytvoření 

systému odborné, technické a finanční podpory poskytovaných služeb umožňujícího jejich 

efektivní provozování“, a rovněž v rámci strategického plánu organizace na následujících 

pět let je formulován strategický cíl vedený pod označením „Strategický cíl 2A - Systém 

jakosti služeb“.

V organizaci na úrovni top managementu však řízení kvality služeb ani její kontrola 

neprobíhá, což je v rozporu s deklarovanými prioritami. Tento zásadní nedostatek byl členy 

nejužšího  vedení  organizace  otevřeně  formulován  a  vedl  k rozhodnutí  vytvořit  pozici 

vedoucího pro sociální práci.

5.2. Diagnostika výchozí situace na úrovni organizačních jednotek

Na  výchozí  situaci  v oblasti  řízení  kvality  sociálních  služeb  v jednotlivých 

organizačních  jednotkách  měl  zásadní  vliv  stav  řízení  a  kontroly  na  úrovni  nejužšího 

vedení organizace. V praxi ke kontrole řízení kvality sociálních služeb na celoorganizační 

úrovni nedocházelo a osoby působící na pozicích vedoucích organizačních jednotek byly 

v této  oblasti  považovány  za  zcela  kompetentní  a  informované.  Přibližně  v polovině 

organizačních jednotek sice k řízení kvality služeb docházelo, avšak výhradně pod vedením 

vedoucího  konkrétní  organizační  jednotky,  mezi-týmová  spolupráce  nebo  přesněji  ani 

spolupráce mezi jednotlivými vedoucími organizačních jednotek nefungovala. V některých 

případech  byla  situace  komplikována  skutečností,  že  pozici  vedoucího  organizační 

jednotky nezastával sociální pracovník, což se ukázalo jako důvod pro problémové situace 

uvnitř týmu týkající se kompetentnosti vedoucích k přijetí některých rozhodnutí, respektive 

postupů,  tj.  pracovníci  v přímé  péči  nepokládali  vedoucího  o.j.  za  kompetentní  osobu 

k řízení v uvedené oblasti.

Celkové  rozdíly  mezi  jednotlivými  organizačními  jednotkami  by  se  daly  označit  jako 

značné. Situace v některých organizačních jednotkách se prokázala jako uspokojivá; jejich 

aktuální  metodické  postupy  a  vědomosti  jejich  zaměstnanců  korespondovaly  se  se 

stěžejními oblastmi definovanými Zákonem č. 108/2006 Sb., tj.  bylo na co navázat.  Na 

jiných organizačních  jednotkách byla  naopak situace  kritická;  kvalitou  služeb  se  nikdo 

nezabýval  a  rovněž  nebylo  prokázáno  ani  základní  povědomí  o  existenci  Zákona  o 

sociálních službách, respektive jeho obsahu a povinnostech z něj vyplývajících.
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Na základě  těchto  vstupních  informací  jsem dospěla  k rozhodnutí  uskutečnit,  za 

účelem stanovení problémových míst v oblasti řízení kvality služeb v organizaci, setkání a 

řízenou diskuzi  vedoucích organizačních  jednotek a to s  využitím metody focus group, 

v jejímž rámci bude roli moderátora zastávat vedoucí pro sociální práci (FGI).

Přepis výstupů z FGI je obsahem Přílohy č. 2 této práce.  Uvedené výstupy byly 

rozškálovány  a  byly  vyvozeny  konkrétní  potřeby  vedoucích  jednotlivých  o.j.,  jejichž 

naplnění  předpokládá  zvýšení  kvality  poskytovaných  sociálních  služeb,  a  vymezeny 

prioritní  oblasti  změn,  jak  je  uvedeno  níže32.  Celý  tento  proces  probíhal  pod vedením 

vedoucího pro sociální práci a ve spolupráci s vedoucími o.j.

32 Tabulka č. 1 – Potřeby středního managementu v oblasti zvýšení kvality poskytovaných služeb
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Tabulka  č.  1  –  Potřeby  středního  managementu  v  oblasti  zvýšení  kvality 
poskytovaných služeb33

1 Odpovědná osoba „neexistuje žádná osoba na ústředí, která by byla 
pověřena přímo sociálními službami“
„nemožnost konzultovat odborný problém 
s nadřízeným“
„žádná zpětná vazba k pokusům o standardizaci  
v dílčích organizačních jednotkách“
„kontrola činnosti jednotlivých týmů ze strany vedení  
organizace“

2 Jasná orientace „nejasné kompetence ve vedení – kdo rozhoduje o 
čem?“
„nevzdělanost – nový zákon, žádný výklad“

3 Nalézt  společné  prvky, 
spolupracovat

„nejednotnost – 1 organizace, 10 různých přístupů“
„v rámci organizace neexistuje jednotný systém“
„příliš rozlišné cílové skupiny – nemožnost sjednotit“

4 Motivace zaměstnanců „personální poddimenzovanost  
projektů/organizačních jednotek“
„nízké platy“
„odchod kvalitních lidí po roce, po dvou“
„vedoucí týmů bez praxe na vedoucí pozici“

5 Podpora,  provázanost,  být 
součástí celku

„osamocenost vedoucích týmů“
„neinformovanost o jiných částech organizace,  
neznalost lidí (ani jiných vedoucích týmů)“
„žádné společné akce“
„velká spousta nových lidí (v důsledku převzetí  
programů KHK)“

Prioritní potřeby středního managementu v oblasti řízení sociální práce v organizaci:

a. Jmenování  odpovědné  osoby  na  úrovni  vedení  organizace  s jasně 

vymezenými kompetencemi (jednotné vedení všech o.j.)

b. Zavedení procesů vedoucích k zvýšení kvality poskytovaných služeb

c. Nastavení podmínek pro spolupráci na úrovni vedoucích jednotlivých týmů

d. Systematické vzdělávání, trénink

e. Nastavení systému kontroly plnění pracovních povinností

f. Nastavení systému hodnocení v návaznosti na kvalitu pracovního výkonu

5.3. Diagnostika výchozí situace; shrnutí

Situace v organizaci v oblasti řízení kvality sociálních služeb na počátku působení 

vedoucího  pro  sociální  práci  (září  2007)  nebyla  optimální  a  na  všech  úrovních  vedení 

33 Zdroj: vlastní.
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organizace  byla  deklarována  potřeba  změny  v této  oblasti.  Ačkoli  nedošlo  ke  vstupní 

diskuzi mezi  ředitelem organizace a vedoucími organizačních jednotek na toto téma,  je 

patrné, že potřeby obou skupin byly ve značné míře v souladu.

Hlavní vymezená potřeba vedoucích o.j. – ustanovení odpovědné osoby na úrovni 

nejužšího vedení organizace - byla v srpnu 2007, tedy v době diagnostiky výchozí situace, 

již v podstatě naplněna, ačkoli vedoucí pro sociální práci měl začít de facto v organizaci 

působit teprve od počátku září 2007. Rovněž v oblasti kontroly pracovních povinností a 

rozvoje kvality sociálních služeb prostřednictvím zavedení nových nástrojů řízení  došlo 

k poměrně nečekané shodě obou stran, tj. výkonného ředitele a středního managementu.

Na počátku září 2007 byla  sestavena a podepsána pracovní náplň vedoucího pro 

sociální práci (Příloha č. 5 této práce – Pracovní náplň pro pracovníka na pozici „vedoucí 

pro  sociální  práci“).  Jejím  předáním došlo  k  upřesnění  oblastí,  za  které  ponese  osoba 

pracující na uvedené pozici odpovědnost. Na základě převzetí náplně práce jsem následně, 

již v pozici  vedoucího pro sociální  práci,  stanovila priority svého působení v organizaci 

pro období následujících dvanácti měsíců.

5.4. Navrhovaná opatření  k řešení  stávající  situace v oblasti  sociální  práce 

v organizaci

Priority působení vedoucího pro sociální práci pro období následujících dvanácti  

měsíců,  které  ve  svých  důsledcích  povedou  k zefektivnění  řízení  sociální  práce  a  její 

kvality uvnitř organizace:

a. Nastavit principy sociální práce v organizaci

 Vytvořit metodické opory jednotlivých sociálních služeb (manuály)

 Vytvořit systém jejich aktualizace

b. Nastavit systém kontroly sociální práce v organizaci

 Nastavit systém kontroly sociální práce v dílčích o.j.

 Nastavit systém hodnocení vedoucích o.j. v oblasti sociálních služeb a jejich 

kvality vycházející ze systému kontroly

 Získat finančních zdroje na odměňování vedoucích o.j.

c. Nastavit systém komunikace v oblasti sociální práce

 Vytvořit podmínky pro pravidelnou komunikaci mezi vedoucím pro sociální 

práci a vedoucími o.j. a jejich týmy

 Stanovit pravidla pro pravidelný reporting ze strany o.j., respektive divizí, 

zahrnující informace o nefinančních indikátorech
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d. Stanovit pravidla přijímání supervize v organizaci

e. Formulovat pravidla pro výběr, zaškolení a další vzdělávání pracovníků v  

přímé péči a vedoucích o.j. a uvést je do praxe

f. Formulovat  pravidla  působení  dobrovolníků  a  stážistů  v organizaci  a 

uvést je do praxe

 Mít přehled o činnosti dobrovolníků a stážistů v organizaci

 Evidovat dobrovolníky a stážisty působící v organizaci

g. Formulovat  a  zavést  v rámci  organizace  systém předávání  informací  a  

podkladů v oblasti  registrací sociálních služeb tak,  aby organizace vyhověla 

zákonem č. 108/2006 Sb. definovaným požadavků

Takto zformulované  priority  činnosti  vedoucího pro sociální  práci  na období  do 

konce srpna 2008 zahrnovaly rovněž změny požadované středním managementem (viz část 

této kapitoly Diagnostika výchozí situace na úrovni organizačních jednotek).

Na jejich dosažení se měl aktivně podílet především vedoucí pro sociální práci (na 

úrovni celé organizace – viz Náplň práce vedoucího pro sociální práci, Příloha č. 5 této 

práce) a jednotliví vedoucí organizačních jednotek (na úrovni jednotlivých organizačních 

jednotek, respektive dílčích služeb).

Priority působení vedoucího pro sociální práci pro období od září 2007 do konce 

srpna 2008 byly předloženy řediteli organizace, jenž je následně schválil.

6. Realizace navrhovaných opatření

V následující části práce se budu zabývat stručným popisem procesu zavádění změn 

v oblasti  řízení sociální  práce v organizaci v období od září 2007 do konce srpna 2008. 

V oblasti  optimalizace  nově  zaváděných  vnitřních  procesů  se  osvědčila  spolupráce 

s vedoucími divizí a především spolupráce s vedoucími organizačních jednotek.

6.1. Komunikace v oblasti sociální práce

V organizaci bylo nastaveno nové hierarchické uspořádání a tedy i nové uspořádání 

vzhledem  k přímé  podřízenosti,  respektive  nadřízenosti,  pracovníků  na  jednotlivých 

pozicích. Vytvořením pozic vedoucích divizí a rozšířením týmu top managementu došlo 

v organizaci  ke  vzniku  systému  maticového  řízení,  kdy  jsou  pracovníci  na  pozicích 

vedoucích  jednotlivých organizačních  jednotek na jedné straně podřízeni  svým přímým 

- 65 -



nadřízeným,  tj.  vedoucím  divizí,  a  na  straně  druhé,  ve  specifické  oborové  oblasti, 

odbornému  vedoucímu,  tj.  v diskutovaném případě  vedoucímu  pro  sociální  práci.  Tato 

situace je lépe patrná z Grafu č. 6. Aby nedocházelo k dublování činností a nerespektování 

kompetencí  jednotlivých  vedoucích  osob,  bylo  třeba  vytvořit  systém  komunikace 

vycházející  ze  stávajícího uspořádání  a  respektující  kompetence  jednotlivých vedoucích 

pracovníků.

V prvním měsíci svého působení jsem se jako vedoucí pro sociální práci účastnila 

porad jednotlivých divizí (účastníci: vedoucí divize a vedoucí o.j.) a paralelně probíhaly mé 

pravidelné návštěvy na jednotlivých o.j., kde jsem vedla tvorbu metodik samostatně pro 

jednotlivé týmy. Tento přístup byl velmi pozitivně vnímán členy jednotlivých týmů, avšak 

z hlediska  kapacity  vedoucího  pro  sociální  práci  a  efektivity  práce  nebyl  dlouhodobě 

udržitelný.

V průběhu měsíce  října 2007 byla  na základě  dosavadních  zkušeností  stanovena 

základní pravidla pro komunikaci mezi vedoucím pro sociální  práci,  vedoucími divizí  a 

vedoucími  o.j.,  s nimiž  všichni  zúčastnění  souhlasili  a  která  byla  v souladu 

s celoorganizačními pravidly.

Nově stanovená pravidla vztahující se k oblasti komunikace:

a. Porady divizí budou probíhat  pod vedením vedoucího divize v minimální 

frekvenci jednou týdně bez účasti vedoucího pro sociální práci.  Zápis bude 

rozesílán kromě všech účastníků také všem členům top managementu (včetně 

vedoucího pro sociální práci).

b. Porady nebo lépe řečeno pracovní skupiny vedoucího pro sociální práci a  

vedoucích  o.j. budou nadále  probíhat  pod vedením vedoucího  pro sociální 

práci a to v minimální frekvenci jednou za čtrnáct dní. Zápis bude rozesílán 

všem vedoucím organizačních jednotek a vedoucím divizí,  případně dalším 

účastníkům. Primárně budou tato setkání zaměřena na výklad problematiky 

kvality služeb k jednotlivým částem metodik tak, aby byly naplněny standardy 

sociálních služeb definované Prováděcí vyhláškou k Zákonu č. 108/2006 Sb., 

a trénink argumentace ve vymezené oblasti. 

Uvedené pracovní skupiny se na základě tohoto pravidla staly prostorem, kde 

vedoucí o.j. dostali možnost vyjadřovat nesouhlas s dílčími pravidly a postupy 

v oblasti  sociální  práce  a  navrhovat  jejich  nová řešení.  Zároveň  docházelo 

k přirozené  interakci  mezi  jednotlivými  vedoucími  o.j.  a  velmi  nenásilnou 

formou z nich začal vnikat tým fungující napříč celou organizací.
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c. Byl  formalizován systém  tvorby a  zpětného reflektování  nových nařízení 

s platností pro celou organizaci: návrh každého nařízení bude nadále rozesílán 

všem  vedoucím  o.j.  a  vedoucím  divizí,  kteří  budou  mít  čtrnáct  dní  na 

poskytnutí  zpětné  vazby,  jež  by  měla  obsahovat  případné  návrhy  změn 

v dílčích bodech. Konečná verze dokumentu bude vedoucím pro sociální práci 

předkládána  ke  schválení  správnímu  výboru  prostřednictvím  předsedy 

sdružení.  Zároveň vešlo v platnost,  že  nařízení  týkající  se sociální  práce a 

vztahující se k dílčí organizační jednotce, respektive divizi, musí být nadále 

před uvedením do praxe vždy schváleno vedoucím pro sociální práci.

d. Z osob zastávajících v organizaci různé pozice byla sestavena skupina, která 

nadále  bude  pod  vedením  vedoucího  pro  sociální  práci  organizovat 

neformální  aktivity v minimální  frekvenci  jedenkrát  za  půl  roku.  (Prvním 

takovým setkáním byl vánoční večírek konaný v prosinci 2007.)

e. Během  roku  byla  vydána  nařízení,  z nichž  pro  vedoucí  organizačních 

jednotek a vedoucí divizí nadále vyplývala povinnost pravidelně informovat  

top  management  organizace o  svých  aktivitách.  Zestručněné  verze 

jednotlivých nařízení  o měsíčních a ročních zprávách o činnostech divizí  a 

nařízení  týkající  se  způsobu  vykazování  statistických  údajů  jsou  obsahem 

Příloh  č.  6,  č.  7  a  č.  9 této  práce.  Kromě  přiložených  nařízení  bylo 

ekonomickým  úsekem  vypracováno  Nařízení  o  podkladech  pro  roční 

uzávěrku.

6.2. Principy sociální práce v organizaci a jejich kontrola

Stěžejním úkolem vedoucího pro sociální práci bylo v co nejkratším čase připravit 

týmy takovým způsobem, aby obstály před inspekcemi sociálních služeb. Za tímto účelem 

byly zavedeny porady (pracovní skupiny) s vedoucími o.j. a jejich trénink v argumentaci 

v dílčích  oblastech  a  rovněž  výše  zmiňované  kontrolní  návštěvy.  Porady byly  zároveň 

místem,  kde probíhala  diskuze nad obsahovou správností  některých  dokumentů,  a  byly 

stanovovány dílčí cíle, respektive úkoly vztahující se ke konkrétním částem metodických 

postupů  v jednotlivých  o.j.  K objasnění  případných  nejasností  měli  pracovníci  možnost 

využít  individuální  konzultace.  Paralelně  byly  vedoucím  týmů  rozesílány  legislativní 

normy, jejich novelizovaná znění, inspekční listy a další související materiály ovlivňující 

výstupní kvalitu jejich práce.
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V únoru roku 2008 se do tohoto procesu na přechodnou dobu na žádost vedoucího 

pro sociální práci zapojil metodik pro sociální práci, který byl vybrán z řad vedoucích o.j. 

(Jeho pozici po tuto dobu zastával člen týmu, který byl jmenován do pozice „zastupujícího 

vedoucího“).  K rozšíření týmu vedoucího pro sociální  práci vedla skutečnost,  že v kraji 

začaly být realizovány inspekce kvality sociálních služeb a vzrostla tedy potřeba dokončit 

činnost na metodikách jednotlivých služeb v co nejkratším termínu.

Proces tvorby a schvalování metodických materiálů pro dílčí služby byl realizován 

v několika  krocích:  dílčí  části  (na poradě  stanovené)  metodických  manuálů  zpracované 

jednotlivými vedoucími o.j., respektive jejich týmy, byly e-mailem předkládány vedoucímu 

sociální práce nebo metodikovi pro sociální práci (na základě předem stanoveného klíče) 

k vyjádření a po zapracování připomínek ke schválení.

Tímto  způsobem  byly  postupně  zpracovávány  metodiky  jednotlivých  služeb 

v organizaci.  Zároveň docházelo k upřesňování dílčích oblastí principů sociální práce na 

celoorganizační  úrovni  (viz  v předcházejícím  a  následujícím  textu  zmiňovaná  nařízení, 

která byla postupně vydána vedoucím pro sociální  práci.  Jejich úplné znění s drobnými 

úpravami jsou obsahem příloh této práce).

a. Od března 2008 probíhaly v jednotlivých organizačních jednotkách interní  

kontrolní  návštěvy,  jichž  se  účastnil  vždy tým jedné  organizační  jednotky 

v čele se svým vedoucím, vedoucí sociální práce a metodik pro sociální práci. 

Systém  interních  kontrolních  návštěv  byl  průběžně,  na  základě  získaných 

zkušeností při kontrole každého dalšího týmu, doplňován a stále nelze jeho 

podobu považovat za definitivní. Ve formě, která byla aktuální k poslednímu 

říjnu 2008, tvoří obsah Přílohy č. 8 této práce.

b. Byl  nastaven jednotný  systém sociálně-právní  ochrany dětí v organizaci. 

(Nařízení vztahující se k této oblasti viz Příloha č. 12 této práce.)

c. Systém  hodnocení  a  odměňování vedoucích  organizačních  jednotek ze 

strany  vedoucího  pro  sociální  práci  byl  založen  na  evidenci  zadaných  a 

splněných úkolů, jejich kvalitě a dodržování termínů, vlastní iniciativě atd.

Systém  hodnocení  pracovníků  napříč  celou  organizací  byl  v září  2008 

převeden  mezi  úkoly  nově  přijatého  personalisty,  který  byl  pověřen 

vytvořením  manuálu  pro  hodnocení  pracovníků  vhodného  pro  účely 

organizace a to do konce roku 2008.

d. Došlo k alokaci finančních zdrojů v maximální výši 1.200 Kč na měsíc pro 

každého vedoucího o.j., které byly přidělovány formou  nenárokové odměny 
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v návaznosti na momentální měsíční výkon a to tak, že vedoucí pro sociální 

práci mohl přidělit maximálně 600 Kč a vedoucí divize rovněž.

e. Systém aktualizace metodickým manuálů nebyl doposud nastaven ve formě 

celoorganizačně  platného  nařízení.  Byla  však  prodiskutována  nutnost 

aktualizace  v případě odhalení  chyby,  neoptimálně nadefinovaného postupu 

apod. Nová verze metodického postupu mohla vstoupit v platnost teprve po 

schválení vedoucím pro sociální práci. Do budoucna bude princip aktualizace 

upřesněn  ve  smyslu  stanovení  minimální  frekvence  revize  jednotlivých 

dokumentů.

6.3. Supervize v organizaci

Doposud byla  supervize týmů jednotlivých organizačních jednotek přijímána top 

managementem  organizace  především  proto,  „že  na  ni  byly  v projektech  dostatečné 

finance“. Top management  se podrobil  supervizi  v posledních pěti  letech dvakrát  a ani 

jedno z těchto setkání nemělo optimální výsledek, tj. polovina týmu obě setkání hodnotila 

jako nezvládnuté ze strany supervizora a ředitel organizace je považoval zcela za „ztrátu  

času“.  V rámci  jednání,  která  probíhala  od  září  do  prosince  2007,  byly  členům  top 

managementu vysvětleny základní principy supervize a její účel a došlo k výběru nového 

supervizora.  V únoru  2008 se  uskutečnila  první  supervize  týmu  top  managementu  pod 

vedení  nového  supervizora,  která  měla  pozitivní  dopad  na  jeho  atmosféru  a  další 

spolupráci,  jak  vyplynulo  ze  zpětné  vazby  členů  top  managementu  včetně  výkonného 

řiditele.

Pravidla  přijímání  externí  podpůrné  supervize  platná  pro  celou  organizaci  byla 

formulována vedoucím pro sociální práci a prodiskutována se zástupci top managementu a 

vedoucími divizí, kteří nebyli doposud zvyklí supervizi přijímat, ale rovněž s  vedoucími 

organizačních jednotek, od nichž byl nadále požadován nový přístup v této oblasti, přesněji 

respektování určitých pravidel a postupů.

Pravidla přijímání supervize zavedená v organizaci jsou v upravené verzi obsahem 

Přílohy č. 10 této práce.

6.4. Výběr, zaškolení a další vzdělávání pracovníků v přímé péči

Kvalita služeb je přímo závislá na osobách, které tuto službu poskytují.  Proto je 

v organizacích, jejichž konečnými výstupy jsou služby, věnována veliká pozornost právě 

lidskému faktoru, tj. poskytovatelům, zejména pracovníkům v přímé péči.
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V průběhu roku se podařilo zatím dílčím způsobem specifikovat základní pravidla 

v oblasti  výběru  a  zaškolování  nových  pracovníků.  Zmiňovaná  pravidla  jsou  obsahem 

Příloh č. 11 a č. 13 této práce. Další vzdělávání pracovníků v přímé péči je realizováno na 

základě vzdělávacích plánů, jejichž obsah je výsledkem vyjednávání mezi pracovníkem a 

jeho přímým nadřízeným. Jako termín sestavení vzdělávacích plánů na následující rok, je 

určen  poslední  leden  v případě  pracovníků  v přímé  péči,  a  poslední  únor  v případě 

vedoucích pracovníků.

Stanovení  pravidel  pro  hodnocení  a  vzdělávání  pracovníků  bylo  v září  2008 

převedeno  mezi  úkoly  nově  přijatého  personalisty,  v oblastech  týkajících  se  odborného 

vedení mu má být nápomocen vedoucí pro sociální práci.

6.5. Systém předávání  informací  a  podkladů v oblasti  registrací  sociálních 

služeb

V organizaci  byl  nastaven  jednotný  systém  předávání  informací  a  podkladů 

vztahujících se k registraci sociálních služeb a k aktualizaci informací na krajském úřadu. 

Kontaktní osobou ve věcech jednání s úředníky krajského úřadu byl ustanoven ředitelem 

organizace  vedoucí  pro  sociální  práci.  Tento  krok  hodnotím  vzhledem  k vhodnosti 

prezentovat organizaci jednotně (při celkovém počtu dvaceti registrovaných služeb) jako 

strategicky dobrý.

Vnitřní  nařízení,  jehož prostřednictvím byla  formulována  pravidla  pro předávání 

informací a relevantních podkladů ve zmiňované oblasti, je obsaženo v Příloze č. 14 této 

práce.

6.6. Působení dobrovolníků a stážistů v organizaci

Jednou  z organizačních  jednotek  SKP-CENTRUM  tvoří  také  Dobrovolnické 

centrum.  Dobrovolníci  této  organizační  jednotky  doposud  působili  převážně  vně 

občanského  sdružení  SKP-CENTRUM.  Dobrovolníci  pracující  v rámci  projektů 

realizovaných  občanským  sdružením  byli  koordinováni  vedoucími  o.j.,  do  jejichž 

kompetence spadala konkrétní činnost, na které se dobrovolník podílel.

Zároveň byla činnost dobrovolníků známá mediálně, neboť SKP-CENTRUM již pět 

let  (nejdříve  ve  spolupráci  s o.s.  Klubem  hurá  kamarád,  od  roku  2007  samostatně) 

organizovalo  tzv.  Den  dobrovolníků.  Součástí  této  akce  bylo  slavnostní  vyhlášení 

nejlepších dobrovolníků Pardubického kraje, od roku 2008 pak Východočeského regionu.
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Na základě diskuze a následné shody mezi vedoucími organizačních jednotek, pod 

vedením vedoucího pro sociální práci a se souhlasem vedoucího Dobrovolnického centra 

byly  zahájeny  kroky  ke  standardizaci  činnosti  této  organizační  jednotky  a  zároveň 

k sjednocení  působení  dobrovolníků  v celé  organizaci  nadále  koordinovaných  výhradně 

Dobrovolnickým centrem. Tento jednotný přístup je v kontextu celé organizace výrazně 

efektivnější  než  dosavadní  individuální  přístup  dílčích  organizačních  jednotek,  neboť 

zvyšuje flexibilitu dobrovolníků a zároveň nijak neomezuje možnost využití dobrovolníků 

v rámci jednotlivých organizačních jednotek.

V období od května 2008 pracuje vedoucí Dobrovolnického centra ve spolupráci 

s vedoucím pro sociální práci na tvorbě metodických postupů pro působení dobrovolníků 

uvnitř i vně organizace, aktualizaci smluv a rozšiřování možných činností jejich působení v 

organizaci. V rámci výše zmiňovaného nařízení týkajícího se sledování statistických údajů 

byla zavedena důsledná evidenci dobrovolníků a jimi odpracovaných hodin na jednotlivých 

organizačních jednotkách.

Působení stážistů  v organizaci  bylo prozatím ponecháno v kompetenci  vedoucích 

o.j.  Vzhledem k tomu,  že  se  nepodařilo  prosadit  myšlenku  na  odměny  za  vedení  stáží 

v určitém minimálním rozsahu (ať už formou úhrady ze strany studenta, respektive školy 

nebo formou odměny z financí organizace), jedná se o dobrovolnou činnost jednotlivých 

týmů a jejich členů. Přes to lze konstatovat, že v období od září 2007 do října 2008 prošli 

každou z organizačních jednotek minimálně tři stážisté.

7. Reflexe realizovaných změn v oblasti řízení kvality sociálních služeb 

(říjen 2008)

Změny,  které byly v organizaci v oblasti  řízení sociální  práce v období od srpna 

2007 do října 2008 postupně zaváděny pod vedením vedoucího pro sociální práci, a jejich 

dopad  na  práci  vedoucích  organizačních  jednotek,  pracovníků  v přímé  péči  a  jejich 

prostřednictvím  na  klienty,  byly  na  konci  uvedeného  období  reflektovány  s využitím 

výzkumné  metody focus  group.  Realizované  změny měly  vést  ve  svých důsledcích  ke 

zvýšení  kvality  poskytovaných  služeb,  nastavení  jednotného  systému  řízení  kvality 

poskytovaných služeb uplatňovaného v rámci celé organizace a zároveň k úpravě oblastí, 

které byly v srpnu 2007 formulovány zástupci středního managementu jako problémové.
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Účelem této reflexe bylo  kritické zhodnocení realizovaných změn v oblasti  řízení 

sociální  práce  a  následný  návrh  úpravy  nebo  doplnění řídících  procesů  ovlivňujících 

kvalitu  poskytovaných  sociálních  služeb  tak,  aby  při  zachování  jednotného  vedení  a 

přiměřené  kvality lépe vyhovovaly potřebám pracovníků v přímé péče a měly pozitivní 

dopad na klienty.

Vzhledem  k tomu,  že  podrobnější  popis  průběhu  a  podmínek  focus  groups  je 

obsahem časti „2. Výzkumné prostředí; vstup do výzkumného prostředí“ až „5. Výzkumný 

soubor a situace“ této kapitoly,  zaměřím se dále na výstupy z obou focus groups, jejich 

zhodnocení a doporučení do budoucna.

7.1. Výstupy z focus groups realizovaných v říjnu 2008

Výstupy  z focus  groups  jsem  pro  větší  přehlednost  rozčlenila  dle  tematických 

okruhů do několika podkapitol.

S ohledem na skutečnost, že na této fázi výzkumného šetření jsem se podílela ve 

spolupráci  s kolegyní  pracující  na pozici  „metodik sociální  práce“ (viz 4.2.1.  Sběr dat), 

užívám v následujícím textu plurál.

7.1.1. Dopad  zavedených  změn  na  pracovníky  v přímé  péči  a  na  vedoucí 

organizačních jednotek

Předpokládali  jsme,  že otázka  „Postřehli  jste  zavedení  změn týkajících se řízení  

kvality služeb ve své práci? Jak na Vás jejich důsledky dopadly?“ bude oběma skupinami 

participantů,  tedy  pracovníky  v přímé  péči  i  vedoucími  organizačních  jednotek, 

zodpovězena kladně, avšak s důrazem na zcela odlišné oblasti. Tato hypotéza se potvrdila 

pouze částečně.

Obě  skupiny participantů  konstatovaly,  že  se  během posledních  čtrnácti  měsíců 

musely vyrovnat s několika změnami,  které měly přímý dopad na jejich práci.  Zaměřili 

jsme  se  proto  na  oblasti,  které  v různých  obměnách  pojmenovávají  obě  skupiny 

participantů,  a označili  jsme je jako „důležité  kategorie  změn“.  Kategorie  jsme seřadili 

sestupně  takovým  způsobem,  aby  pokud  možno  odpovídaly  důrazu,  který  na  ně  byl 

jednotlivými participanty kladen.

Důležité kategorie změn pro vedoucí organizačních jednotek (řazeno sestupně dle 

četnosti zmínění dané změny v diskuzi): 
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 ustanovení vedoucí osoby na úrovni nejužšího vedení organizace (podpora, 

kontrola a možnost odvolání a poskytnutí zpětné vazby)34, 35

 změny  v náplni  práce  ve  smyslu  procentuálního  zastoupení  práce  na 

metodikách v  pracovní době

 spolupráce  jednotlivých  vedoucích  organizačních  jednotek  nebo  i  mírná 

soutěž mezi nimi založená na vzájemném srovnávání

Důležité  kategorie  změn pro pracovníky v     přímé  péči   (opět  řazeno sestupně dle 

četnosti zmínění dané změny):

 zavádění standardů do praxe

 nárůst množství práce na metodikách v pracovní době

 nárůst  „povinného  papírování“ v důsledku  evidence  skutečností,  o  nichž 

doposud  nebylo  nutné  vytvářet  písemné  doklady;  v rámci  této  oblasti 

pracovníci opakovaně jmenovali evidenci statistických údajů36

 pohled třetí nezávislé osoby respektive jí poskytovanou zpětnou vazbu

 kontrola z vrchu

Ačkoli uvedené kategorie změn na první pohled působí spíše negativně, participanti 

překvapivě  dopad výše  uváděných změn  negativně  nehodnotili,  respektive  ho  hodnotili 

jako  „s negativními  důsledky  pouze  na  přechodnou  dobu“.  Zajímavé  bylo  zjištění,  že 

změny v oblasti kontroly, například existence osoby zodpovědné za kvalitu sociální práce 

v organizaci  a  možnost  získat  od  ní  zpětnou  vazbu  vnímala  nejen  skupina  vedoucích 

organizačních jednotek,  tedy středního managementu,  ale stejně tak skupina pracovníků 

v přímé péči.

U pracovníků  v přímé  péči  lze  dle  našeho  názoru  hovořit  o  posunu  ve  smyslu 

uvědomění  si  nebo  možná  zvnitřnění  celkového  smyslu  a  nalezení  řady  konkrétních 

pozitiv, která vyplývají z procesu standardizace sociálních služeb, jakkoli to na pracovníky 

na přechodnou dobu několika měsíců klade zvýšené pracovní nároky. Účastníci debaty se 

také  opakovaně  se  vraceli  k pojmům,  které  začali  frekventovaně  používat  právě 

34 „…a ne jenom, že to hlídal a že stanovoval termíny, ale že dělal toho drába… a že bylo kam se  
odvolat,  když jsme byli na vážkách, jestli  tak nebo tak … že byl nějaký garant, nějaký soudce,  kterej  to  
rozseknul…“

35 „…nejen, že jsme nad sebou měli  drába, ale hlavně spojence,  poradce, něco,  co mi před tím 
v organizaci chybělo, protože my jsme si všichni před tím jeli jakoby na svým písečku a museli jsme si na  
všechno přijít sami…“

36 „…když by si měli lidi mezi sebou některý věci říkat, tak tím stráví daleko víc času, než když si je  
přečtou v pár tabulkách, v kterejch je evidujou průběžně…“
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v souvislosti  s řízením  kvality  poskytovaných  sociálních  služeb,  a  doprovázeli  jejich 

využití  v praxi pozitivními příklady (příklady dobré praxe).37 Ačkoli pracovníci  v přímé 

péči (ať už sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách) na rozdíl od jejich 

nadřízených pracují s většinou pojmů převážně v ryze praktických souvislostech, u většiny 

z nich  došlo  k pochopení  pozitivního  vyžití  nových  metodických  manuálů  v praxi. 

Nejčastěji  se  objevovala  sousloví  jako  „objektivita  v přístupu  směrem  ke  klientům“,  

„jednota týmu“, „ochrana klientů i pracovníků“, „pozitivní zpětná vazba pro pracovníky“,  

„možnost systematické práce a zaznamenávání změny“  apod.

7.1.2. Hodnocení zavedených změn a procesu jejich zavádění

Zavádění změn v oblasti řízení sociální práce probíhalo do značné míry paralelně s 

dalšími změnami v organizaci, které byly pospány v kapitole „Charakteristika organizace; 

proces její restrukturalizace“. Jak se ukázalo, zejména pozornost vedoucích jednotlivých 

týmů  byla  tímto  faktem  značně  rozptýlena.  Změny,  které  probíhaly  v organizaci, 

vzbuzovaly  obavy a  odváděly  tak  jejich  pozornost  od sociální  práce  jako takové.38 Na 

druhou stranu pracovníci v přímé péči změny mimo oblasti, které se přímo týkaly jejich 

práce, nepojmenovali ani jedenkrát (ať už v pozitivních nebo negativních souvislostech). 

Z toho  lze  tedy  vyvodit,  že  strukturální  a  další  změny  probíhající  v organizaci,  byly 

reflektovány  pracovníky  na  managerských  pozicích,  nikoli  pracovníky  v přímé  péči; 

zároveň lze předpokládat, že rovněž klienti služeb nebyli tímto procesem podstatně dotčeni.

Velmi  pozitivně  bylo  hodnoceno  vytvoření  podmínek pro spolupráci  vedoucích  

organizačních jednotek a jejich faktická spolupráce v posledních měsících.39 Jako nejlépe 

zvládnutou  změnu40 ji  označily  dvě  třetiny  vedoucích  organizačních  jednotek.  Tuto 

skutečnost  hodnotili  pozitivně  rovněž  někteří  pracovníci  v přímé  péči  (jedna  třetina 

participantů),  ačkoli  jiní  uváděli,  že  se  jich  nijak  nedotkla.  Domníváme  se,  že  tato 

protichůdná  hodnocení  ze  strany  pracovníků  v přímé  péči  mohla  být  ovlivněna  situací 

v týmu,  jehož  byl  participant  členem.  V  týmech,  kde  byla  kvalita  služeb  pojímána 

37 „A teď je to právě lepší, protože velká spousta už je toho vypracovaná. To je právě to, že se to  
musí udělat a pak už se to vrátí vlastně … na těch klientech zpátky.“

38 „…část nás byla zaměstnána tím, co se děje v organizaci,  místo abychom věnovali  pozornost  
sociální práci…“

39 „…my jsme si každý před tím jeli jakoby na svým písečku a museli jsme si na všechno přijít sami  
… takhle najednou byly skupinový porady, byla možnost se někoho zeptat…“

40 Vzhledem ke skutečnosti,  že změny zavedené v oblasti sociální  práce vycházely rovněž z tzv. 
„prioritních oblastí změn“ vymezených v rámci první focus group konané v srpnu 2007, byly participantům 
na  závěr  focus  groups  II.  konaných  v říjnu  2008  přiděleny  dva  body:  jeden  plusový,  jeden  mínusový. 
Participanti  byli  požádáni,  aby jedné z šesti  „prioritních oblastí  změn“ přiřadili  plusový bod a jedné bod 
mínusový tak, jak by je osobně ohodonotili jako nejlépe zvládnutou změnu a nejhůře zvládnutou, případně 
nezvládnutou změnu.
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v souvislosti  s legislativními  normami  platnými  v ČR již  v průběhu roku 2007 a  dříve, 

nemuselo  u  pracovníků  v přímé  péči  dojít  v jejich  práci  k takovým  změnám,  aby  je 

hodnotili jako související s kooperací vedoucích jednotlivých o.j., respektive jimi společně 

plněných úkolů.

Ačkoli obě skupiny participantů uvedly jako první změnu, která se jim vybavila, 

osobu  odpovídající  za  vedení  sociální  práce  na  úrovni  nejužšího  vedení  organizace, 

v závěrečném  hodnocení  ji  jako  nejvíce  pozitivní  označila  pouze  jedna  čtvrtina  osob. 

V diskuzi se opakovaně objevoval názor, že s působením vedoucího pro sociální práci jsou 

přímo spojeny další změny (tj. bez něj by ke změnám nedošlo), které mají ovšem ve svých 

důsledcích  podstatnější  dopad než existence  vedoucího pracovníka  samotná  (spolupráce 

vedoucích  organizační  jednotek  ad.).  V  této  souvislosti  byla  participanty  opakovaně 

formulována na jedné straně slovní spojení jako „konzultant“, „zpětná vazba“, „člověk, na 

kterého se člověk může obrátit“ aj., a na straně druhé označení jako „garant“, „zastánce“ 

apod. Domníváme se, že z těchto dvou tendencí lze vyvodit (z pohledu pracovníků, kteří se 

při pracovním výkonu přímo setkávají s klienty sociálních služeb) základní polohy činnosti 

osoby na pozici „vedoucí pro sociální práci“. Zdá se, že pracovníci na jedné straně vyžadují 

kontinuální pozornost a trénink dovedností a na straně druhé je pro ně velmi důležité, aby 

sociální  práce  byla  před  top  managementem  organizace  prezentována  člověkem,  který 

nejenže se orientuje v problematice sociální práce, ale především je tak vnímán výkonným 

ředitelem a jeho nejužším týmem41.

Mezi  nejvýznamnější  faktory,  které  měly  vliv  na  konečné  hodnocení  procesu 

zavádění  změn  v oblasti  sociální  práce,  je  třeba  zařadit  také  kontrolu42.  Tento  faktor 

zmínily  dvě  třetiny  participantů  ze  skupiny středního  managementu  a  v nezanedbatelné 

míře rovněž pracovníci v přímé péči. Vedoucí i pracovníci v přímé péči ve shodě uváděli, 

že je pro ně jakýkoli druh kontroly (až už kontrola plnění konrétních úkolů nebo kontrolní 

návštěvy  v organizačních  jednotkách)  „užitečnou  zpětnou  vazbu  a  projevem  zájmu  ze  

strany  top  managementu“.  V obou  skupinách  participantů  se  tento  prvek  objevil 

v celkovém hodnocení jako velmi nedostatečně zvádnutý.  Kontrola  ze strany vedoucího 

pro sociální práci by pak měla dle představ  pracovníků probíhat více frekventovaně a měla 

by obsahovat  rovněž  systém sankcí  (u  vedoucích  o.j.  se  v tomto  smyslu  vyslovily  dvě 

třetiny participantů,  u pracovníků v přímé péči  pouze jeden,  ale  vzhledem k celkovému 

počtu participantů nelze tuto četnost považovat za zanedbatelnou). 

41 „…konečně měl někdo kompetence se prosadit ve vedení…“
42 „…pak si myslím, že určitě by byly na místě častější kontroly, než jak probíhaly…“
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Zároveň  můžeme  konstatovat,  že  kontrola  je  převážnou  většinou  pracovníků, 

nezávisle na jejich konkrétní pozici, logicky spojována s hodnocením a motivací.43 V obou 

skupinách  participantů  se  opakovaně  hovořilo  o  neprovázanosti  těchto  tří  složek 

ovlivňujících pracovní výkon. Zdroje alokované na odměňování vedoucích o.j. rozdělované 

na základě hodnocení vedoucího pro sociální práci a vedoucích divizí nebyly ani jednou 

zmíněny, z čehož lze vyvodit, že tento nástroj není efektivní do té míry, jak jsme při jeho 

zavádění předpokládali. Měsíční a roční zprávy o činnosti divizí jako monitorovací nástroj 

jsou  ze  strany  středního  managementu  respektovány,  avšak  kontrola  ze  strany  top 

managementu  s výjimkou  sociální  oblasti  není  hodnocena  pozitivně,  respektive  nebyla 

zaznamenána.  Jako  důležitý  pro  zachování  kontaktu  s pracovníky  v přímé  péči  (a  jimi 

pozitivně  reflektovaný)  se  ukázal  systém  pravidelných  návštěv  na  jednotlivých 

organizačních jednotkách. Tento systém byl zavedený od března 2008 (viz odstavec 6.1. 

Komunikace  v oblasti  sociální  práce,  písm.  a.  této  kapitoly)  a  byl  koncipován  jako 

podpůrná inspekce konkrétního zařízení.

Ačkoli  vedoucí  organizačních  jednotek  do  budoucna  sami  navrhovali  jako 

prostředek ulehčení práce rozdělení dílčích úkolů, jejichž výstupy by byly využitelné pro 

všechny  služby  v organizaci,  protože  doposud  „všichni  dokola  objevovali  Ameriku“, 

překvapivě bylo pouze jedním vedoucím organizační jednotky zmíněno jako pozitivní a 

„práci usnadňující“ vydání různých nařízení s celoorganizační platností44 (viz přílohy č. 

6, č. 7 a č. 9 až č. 14 této práce). Při tom právě tyto vnitřní předpisy sjednocovaly postupy 

v oblasti  sociální  práce  (byly  zaměřeny  k určitým tématům)  a  snižovaly  tak  nároky na 

vedoucí o.j. ve smyslu podrobné znalosti legislativních norem, tvorby metodických postupů 

k určitému tématu apod.

Vzdělávání  v organizaci  bylo  hodnoceno  oběma  skupinami  participantů  zcela 

odlišně. Zatímco pracovníci v přímé péči (jedna třetina pracovníků v přímé péči) označili 

systematické  vzdělávání jako  nejlépe  zvládnutou  oblast  plánovaných  změn,  vedoucí 

organizačních jednotek ji v jednom případě zařadili dokonce mezi nejhůře zvládnutou a i 

v ostatních komentářích ji popisovali jako problematickou45. Tento rozptyl v hodnocení lze 

dle  našeho  názoru  přisoudit  tomu,  že  zatímco  na  úrovni  organizace  nevykazuje  oblast 

43 „…protože když není kontrola, nemůže bejt ani hodnocení“
44 „…postupy,  třeba  co  se  týče  registrace  nebo  zaškolování  pracovníků…  třeba  to  pomohlo 

zjednodušit naši práci…“
45 „…já mám třeba  jen  do  konce  měsíce  platné  referenční  zkoušky  a  ačkoli  už  jsem to  třikrát  

urgovala a i když školení proběhlo na jiné organizační jednotce a já se k nim jen mohla přidat… já je stále  
nemám.“ 
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vzdělávání pravidla ani podporu, z kterých by vedoucí organizačních jednotek byli schopni 

konstruktivně vycházet, směrem ke svým přímým podřízeným jsou schopni tato pravidla 

formulovat a uplatňovat takovým způsobem, aby je pracovníci v přímé péči považovali za 

smysluplná a motivující.

V porovnání  s jinými  organizacemi  hodnotili  pracovníci  systém  vedení  sociální 

práce v organizaci jako poměrně pokročilý, vyjadřovali se o něm kladně – především ve 

smyslu jeho flexibilnosti, respektive schopnosti reagovat na podněty, ale také podněcovat. 

Vedoucí organizačních jednotek si uvědomují, že oproti svým kolegům z většiny menších 

neziskových organizací mají výhodu v oblasti metodické podpory. Na druhou stranu se ze 

strany pracovníků v přímé péči opakovaně objevila výtka ve smyslu hodnocení práce nad 

metodikami jako  „tvrdé řehole“, ačkoli v jiných organizacích ji jsou pracovníci schopni 

vnímat jako zábavu a obvykle ji spojují s výjezdem mimo organizaci.

7.1.3. Problémy při zavádění změn do praxe na úrovni středního managementu a 

týmů

Problémy,  které  se  vyskytly  v průběhu  posledních  čtrnácti  měsíců  v oblasti  řízení 

sociální  práce,  odpovídají  v několika  případech  výše  uvedeným  hodnocením  ze  strany 

pracovníků organizace. V některých případech bychom je mohli označit také za demotivační 

faktory práce v organizaci.

 Motivace  k práci,  respektive  absence  nástrojů  využitelných  pro  zvýšení 

pracovního výkonu zaměstnanců nebo odměnu za dlouhodobě nadstandardní 

výkon apod.46

 Nedostatečná kontrola a neodpovídající hodnocení (opět souvisí s motivací)

 Nerovnoměrná úroveň odborných vědomostí  v jednotlivých týmech a z ní 

vycházející  rozdíly mezi  týmy (často doprovázené dalšími problémy jako 

nízkou počítačovou gramotností apod.)

 Rozdílný  rozsah  informací,  který  ke  své  práci  potřebují  pracovníci  na 

různých  pracovních  úrovních  (pracovníci  v přímé  péči  a  jim  nadřízení 

pracovníci),  a  schopnost  vedoucích  předávat  svým  týmům  informace 

odpovídající formou a v přiměřeném rozsahu

 Kapacita  jedné osoby nebyla  vzhledem k cílům formulovaným ředitelem 

organizace  a  výchozí  situaci  v jednotlivých  organizačních  jednotkách 

46 „…za různou kvalitu práce beru stejný peníze … to je dlouhodobě  takový bezvýchodný, to je lepší  
odejít… ty dobrý odejdou…“
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dostatečná (na přechodnou dobu byl proto vedoucí pro sociální práci posílen 

o metodika pro sociální práci)

Problémovou oblastí byla rovněž motivace některých vedoucích o.j. k přijetí změn 

v oblasti  sociální  práce  a  participování  na  jejich  zavádění.  Osobní  přístup  vedoucích 

organizačních jednotek mohl být do určité míry ovlivněn celkovou přetížeností pracovníků 

v souvislosti  s nárůstem  objemu  práce  (v  důsledku  intenzivní  práce  na  metodických 

manuálech), která byla v obou případech umocněna nedostačující počítačovou gramotností 

v týmu.

8. Diskuze

Přes veškerá rizika spojená s maticovým způsobem řízení naznačená v kapitole I. této 

diplomové  práce,  můžeme zvolený model  pro potřeby SKP-CENTRUM, o.s.  v tuto  chvíli 

označit  jako  funkční,  ačkoli  existují  oblasti,  v nichž  bude  třeba  upřesnit  a  ještě  jednou 

komunikovat rozdělení dílčích kompetencí.

V rámci  tematických  focus  groups,  které  byly  zaměřeny  na  zhodnocení  změn 

zavedených v organizaci v oblasti řízení sociální práce, se opakovaně objevovalo konstatování 

pozitivní změny ve vedení sociálních služeb nebo přesněji vedení sociálních služeb na úrovni 

celé organizace  reprezentované  jednou  osobou  bylo  hodnoceno  jako  pozitivně  vnímané 

novum. Se stejným důrazem se však vyskytovaly výtky zaměřené velmi konkrétně, především 

k tématům  motivace;  nefungující  kontroly  –  hodnocení  –  odměny  –  motivace; 

nesystematického  vzdělávání  a  požadavek  na  řízení  procesů,  u  nichž  je  to  vhodné  (např. 

personální agenda, vzdělávání ve specifických oblastech apod.), z ústředí organizace.

Jak zástupci  vedoucích organizačních  jednotek,  tak pracovníci  v přímé péči  shodně 

zhodnotili, že byly položeny základní kameny, které předpokládají postupné zvyšování kvality 

služeb poskytovaných organizací a že se v této oblasti podařilo odstranit podstatné problémy, 

které  organizace  vykazovala  v první  polovině  roku 2007 (tj.  absenci  osoby odpovědné za 

vedení  sociální  práce  v top  managementu  organizace;  nespolupracující  a  nekomunikující 

vedoucí jednotlivých týmů; neznalost legislativních norem a souvisejících dokumentů, které 

upravují  podmínky  a  kritéria  minimálních  standardů  sociálních  služeb;  ochotu,  respektive 

neochotu pracovníků působících na různých pozicích participovat na jakékoli činnosti vedoucí 

k naplnění  formálních  nároků  na  sociální  služby  a  zvyšování  jejich  kvality  v souladu  se 

zákonem o sociálních službách).
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Na druhou stranu byly oběma skupinami participantů jasně označeny oblasti, které je 

třeba doplnit, dopracovat nebo revidovat (zejména nastavit systém kontroly a vytvořit funkční 

celek z procesů kontroly,  hodnocení a odměňování,  respektive vytvořit  fungující  motivační 

systém;  formulovat  a  zavést  do  praxe  funkční  systém  vzdělávání;  zefektivnit  systém 

mezitýmové spolupráce; formulovat pravidla výběru nových zaměstnanců; převést koordinaci 

specifických oblastí řízení na ústředí organizace).

Lze konstatovat, že pracovníci přes veškeré výtky jednoznačně projevili motivaci do 

další práce v oblasti zvyšování kvality poskytovaných služeb a tendenci aktivně se podílet na 

optimalizaci  vnitřních  procesů  nejen  přímo  v oblasti  sociální  práce  jako  takové,  ale  i 

v oblastech souvisejících, jako je například personální řízení. Do určité míry překvapivý ze 

strany vedoucích organizačních jednotek je požadavek vyžadující centrální řízení v oblastech, 

ve kterých  doposud  nebylo  zavedeno  (především  právě  oblasti  práce  s lidskými  zdroji, 

bezpečnosti práce apod.) a potřeba jasně stanovených pravidel. V srpnu roku 2007 se právě 

z jejich strany projevovala daleko spíše tendence ke zcela samostatnému vedení jednotlivých 

služeb, které by měly být spíše formálně zaštítěny „společnou hlavičkou“.

Na  základě  výše  uvedených  skutečností  lze  vyvodit  závěr,  že  ačkoli  optimalizace 

vnitřních  procesů  není  v tuto  chvíli  realizována  v takové  míře,  jak  bylo  s tímto  časovým 

odstupem od září roku 2007 původně plánováno, jednotlivé týmy tvoří organizační celek (a to 

nejen po formální stránce) a organizace jako taková začíná vykazovat základní znaky vitality 

firmy dle J. Plamínka (2000, s.  18 – 21), tedy užitečnost,  efektivitu,  stabilitu,  dynamiku a 

dostatečné zdroje pro svou činnost.

9. Doporučení

Na  základě  diagnostiky  výchozího  stavu  v organizaci  na  počátku  roku  2007  a 

informací získaných reflexí situace v organizaci na podzim roku 2008 lze formulovat pro 

období následujících šesti měsíců tato doporučení:

Oblast Aktivita Odpovědná osoba/y
Kvalita 
sociální práce

Dokončit  práci  na metodických oporách 
jednotlivých sociálních služeb (manuály) 
a nastavit systém jejich revidování

• Vedoucí pro soc.práci
• Metodik pro soc.práci
• Vedoucí o.j.

Doškolit  pracovníky  v přímé  péči 
v oblasti  kvality  sociálních  služeb; 
souvislosti; trénink

• Vedoucí pro soc.práci
• Metodik pro soc.práci
• Vedoucí o.j.

Formulovat  a  zavést  standardní  postupy • Vedoucí pro soc.práci
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práce v Dobrovolnickém centru • Vedoucí 
Dobrovolnického centra

Formulovat  pravidla  působení 
dobrovolníků  a  stážistů  v organizaci  a 
uvést je do praxe

• Vedoucí pro soc.práci

Vytvořit  pracovní  skupinu,  která  bude 
schopná  působit  napříč  organizací 
v oblasti  zvyšování  kvality  služeb; 
formulovat  pravidla  jejího  působení; 
zapojit  tuto skupinu do tvorby vnitřních 
pravidel s přesahem do více služeb

• Vedoucí pro soc.práci

Personální  
řízení

Optimalizovat  procesy  týkající 
personálního řízení

• Personalista

Kontrola, 
hodnocení, 
motivace

Nastavit  systém kontroly  a  odměňování 
v závislosti  na  výkonu  a  v souladu 
s hodnocením

• Vedoucí pro soc.práci
• Personalista

Nastavit funkční systém hodnocení • Personalista  (konzultace 
vedoucí pro soc.pr.)

Vzdělávání Systematizovat  vzdělávání  pracovníků 
působících  v  organizaci;  rozdělit  řízení 
dílčích  oblastí  vzdělávání  tak,  aby  byly 
v souladu  s  pracovními  náplněmi 
vedoucích  pracovníků  (personalista  / 
vedoucí pro soc.práci / vedoucí o.j.)

• Personalista  (konzultace 
vedoucí pro soc.pr.)

Výběr  nových 
zaměstnanců

Formulovat  závazná  pravidla  pro  výběr 
zaměstnanců a zavést je do praxe47

• Personalista  (konzultace 
vedoucí pro soc.pr.)

Aktivity 
zaměřené  na 
rozvoj týmů

Pracovní  činnost  doplnit  neformálními 
aktivitami

• Personalista

10. Závěr

Postupnou optimalizaci  vnitřních procesů v oblasti  sociální  práce v organizaci  je 

v tuto chvíli  nutno zhodnotit  jako proces, který zatím není ukončen, ale který vykazuje 

znaky narůstající  efektivity  a  na  jehož  tvorbě  se  aktivně  podílí  pracovníci  působící  na 

různých  pracovních  pozicích,  včetně  zástupců  top  managementu  organizace.  Během 

čtrnácti měsíců se podařilo eliminovat základní překážky, bez jejichž odstranění by řízení 

sociální práce v organizaci bylo možné jen obtížně, a formulovat a zavést do praxe řadu 

nových opatření, která se z větší části osvědčila.

47 Vzhledem k tomu,  že  v rámci  výzkumného  šetření  se  opakovaně  vyskytly  výhrady  k systému 
výběrových řízení, respektive „nemožnosti vybrat si členy svého vlastního týmu“ a také v souladu s tím, že 
jako  k  odborníkovi  na  určitou  službu  je  v organizaci  přistupováno k vedoucímu  konkrétní  organizačním 
jednotky, je třeba v rámci nových vnitřních nařízení formulovat taková pravidla, aby bylo zaručeno, že „…o 
konečném přijetí nebo odmítnutí uchazeče má rozhodovat jeho budoucí bezprostřední nadřízený.“ (J. Stýblo, 
1994, s. 63)
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Ještě  v první  polovině  roku  2007  byla  organizace  tvořena  více  než  deseti 

samostatnými  jednotkami,  jejichž  vedoucí  mezi  sebou  nekomunikovali  a  většina 

pracovníků  neměla  povědomí  o  dalších  službách  poskytovaných  „pod  hlavičkou“ 

občanského  sdružení  SKP-CENTRUM.  Kvalita  sociálních  služeb  byla  plně  ponechána 

v kompetenci vedoucích organizačních jednotek a ze strany top managementu nebyla nijak 

kontrolována, což vedlo k zásadním rozdílům mezi kvalitou služeb zajišťovaných různými 

týmy i k rozdílným formám vedení a prezentaci služeb (organizace nepůsobila jednotně ani 

směrem ven).

Reflexe zavedených změn v oblasti  sociální  práce,  která  v organizaci  proběhla v 

říjnu roku 2008,  sledovala  zejména  funkčnost  zavedených  změn  a  jejich  hodnocení  ze 

strany  středního  managementu  a  pracovníků  v přímé  péči.  Na  základě  dat  sesbíraných 

v rámci  tohoto  šetření  a  prostřednictvím  konstruktivní  kritiky  se  však  podařilo  získat 

rovněž podněty a  návrhy,  jak stávající  systém doplnit  a  zefektivnit.  Ačkoli  nelze  zcela 

vyloučit,  že  účastníci  obou  na  reflexi  změn  zaměřených  focus  groups  byly  spíše  ti 

aktivnější, flexibilnější v porovnání k ostatním pracovníkům v organizaci, bylo prokázáno 

pozitivní  vnímání  zaváděných  změn  a  pozitivní  hodnocení  možnosti  tyto  změny 

ovlivňovat.

Vzhledem k těmto  skutečnostem a stejně tak  k závěrům,  které  lze  vyvodit  např. 

z koncepce Demingova cyklu  jako metody založené  na principu postupného zlepšování 

s využitím cyklického opakování čtyř základních činností (plánování, realizace, ověření a 

provedení  úprav),  je  žádoucí,  aby  byl  podobným  způsobem  proces  zaváděných  změn 

reflektován  i  nadále,  protože  jedině  tak  se  lze  vyhnout  opakování  chyb  a  urychlit 

optimalizaci řízení v oblasti sociální práce.
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V. ZÁVĚR

Cílem této práce od jejího prvopočátku bylo učinit sondu do problematiky možných 

příčin  aktuálnosti  zavádění  změn  do  organizací  v komerční  i  nekomerční  sféře  a  tuto 

problematiku přiblížit  na konkrétním příkladu probíhajícího restrukturalizačního procesu 

v neziskové organizaci poskytující sociální služby.

Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že téma konkurenceschopnosti se týká 

výhradně komerčně zaměřených organizací, bylo prokázáno, že tomu tak není. Tlaky trhů 

se odráží ve většině oblastí lidského činění a neziskový sektor zajišťující sociální služby 

z nich  nelze  vyjmout.  Pro  Českou  republiku  však  znamenal  počátek  rychlého  rozvoje 

sociálních služeb až prosazení demokratického politického systému v roce 1989. V tomto 

sektoru ještě  stále  převládá názor,  že  konkurence  v pravém smyslu  slova přinejmenším 

mezi  jednotlivými  nestátními  neziskovými  organizacemi  neexistuje.  V rámci  své 

diplomové práce však takový názor, i když nepřímo, zpochybňuji. Neziskový sektor musí, 

stejně  jako  sektor  komerční,  čelit  vnějším  tlakům  včetně  tlaků  trhů,  konkurenci, 

požadavkům  zákazníků  (přes  to,  že  je  v sociálních  službách  nazýváme  klienty  nebo 

uživateli služeb) apod. Nejen v komerční sféře je nutnost myslet na kvalitu a efektivnost 

procesů a výstupů a usilovat o další rozvoj a někdy i samotnou další existenci.

Výše uvedené skutečnosti mají přímý vliv na nutnost zavádění změn v organizacích 

působících  v ziskovém  i  neziskovém  sektoru,  což  bylo  jednoznačně  prokázáno  jak  v 

teoretické  části  na  základě  odborné  literatury,  tak  v části  praktické  na  základě  popisu 

procesu  restrukturalizace  organizace  SKP-CENTRUM,  o.s.  a  jejích  příčin.  V procesu 

zavádění  změn,  v  kontextu  prostředí,  v němž probíhají  změny neustále,  je  třeba  na  ně 

rychle  operativně  reagovat,  což  vyžaduje  jiný  přístup  k vedení  organizací  a  v mnoha 

směrech zvyšuje nároky na managery.

Tato práce by měla především otevírat a zdůrazňovat celou řadu otázek týkajících 

se problematiky spojené s vlivy dnešního turbulentního prostředí, globalizace a kontinuálně 

narůstajících nároků na reakceschopnost a další existenci jednotlivých firem. Tyto otázky, 

jak vyplynulo z předchozích kapitol,  však nemohou být zaměřeny výlučně na komerční 

sektor,  ale také na sektor neziskový. Domnívám se,  že by bylo chybou tuto skutečnost 
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popírat a že je rizikem velké části neziskových organizací zlehčovat dopady neustále se 

měnících tlaků prostředí, ve kterém existují.

Mezi problémy, kterými je třeba se v tomto směru dále a se zvýšenou pozorností 

zabývat, patří např. rozvoj neziskových organizací v oblasti samofinancování (nebo spíše 

částečného  samofinancování)  a  dalšího  zvyšování  efektivity  jimi  prováděných  činností. 

Restrukturalizační,  reorganizační  a  další  opatření  tohoto  typu  se  velmi  rychle  stávají 

součástí existence všech současných firem.
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PŘEHLED SKRATEK

Ad.: A další
ADM: Azylový dům pro muže
Atd.: A tak dále
ČR: Česká republika
ČSJ: Česká společnost pro jakost
DPC: Dům na půli cesty
D2: Divize 2 – Podpora rodiny (jedna z divizí organizace SKP-CENTRUM, o.s.)
ESF: Evropský sociální fond
FGI: Focus group I (realizace srpen 2007)
FGIIa: Focus group IIa (účastníci: pracovníci v přímé péči, realizace říjen 2008)
FGIIb: Focus group IIb (účastníci: vedoucí o.j., realizace říjen 2008)
IC: Intervenční centrum
KHK, o.s./KHK: Občanské sdružení Klub hurá kamarád
MADŽ: Městský azylový dům pro ženy y matky s dětmi
MPSV / MPSV ČR: Minosterstvo práce a sociálních věcí České republiky
NDC: Nízkoprahové denní centrum
NNO: Nestátní nezisková organizace
NZDM: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
O.j.: Organizační jednotka
Org.: Organizace
PZ: Přechodné zaměstnání
Soc.pr./soc.práce: Sociální práce
Tj.: To je
TQM: Total Quality Management
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Příloha č. 1

Projekt diplomové práce
Bc. Helena Kučerová

Imatrikulační ročník 2005

Předběžný název práce: Restrukturalizace a optimalizace organizačních procesů

Formulace a vstupní diskuze problému: 

V současné  době  dochází  poměrně  často  ke  změnám  uvnitř  organizací, 

k jejich štěpení nebo naopak slučování apod. Tento jev byl doposud obvyklý v prostředí 

České republiky ve sféře komerční, nyní se však ukazuje, že začíná být rovněž součástí 

existence sféry nestátních neziskových organizací (dále jen NNO). Ráda bych se proto ve 

své  diplomové  práci  věnovala  výše  naznačené  problematice  a  to  u  NNO,  s jejichž 

fungováním mám několikaletou osobní zkušenost.

Práce bude zaměřena na řízení změny, konkrétně pak na převzetí jedné organizace 

druhou. Tento proces sám o sobě by bylo možno chápat jako nový způsob vzniku NNO, 

jehož důsledkem je restrukturalizace a následné nutné upravení vnitřních procesů uvnitř 

nově  vzniklého  subjektu  a  jejich  standardizace,  včetně  standardizace  poskytovaných 

služeb.

Širší kontext problému:

Občanské  sdružení  SKP-CENTRUM  prochází  v období  od  ledna  roku  2007 

významnými  a  rychlými  změnami.  Období  vnitroorganizačních  změn  bylo  zahájeno 

převzetím tří  nových programů,  které  byly  po  několik  let  realizovány  jedním ze  dvou 

nejvýznamnějších  občanských  sdružení  v regionu.  V návaznosti  na  ukončení  činnosti 

tohoto občanského sdružení se SKP-CENTRUM ocitlo v postavení nejvýznamnější NNO 

kraje (současný počet zaměstnanců je přibližně 150) s širokým spektrem cílových skupin. 

Sloučením dvou doposud si vzájemně konkurujících subjektů došlo zároveň ke střetu dvou 

různých stylů práce, respektive stylu personálního řízení (nové programy byly převedeny 

včetně původních pracovních týmů).

Během prvních  dvou měsíců  fungování  organizace  v novém složení  byla  dosavadní 

struktura organizace  vyhodnocena jako neudržitelná  a  byla  formulována potřeba změny 

struktury  organizace  a  jejích  vnitřních  procesů.  Zavedení  těchto  změn  bylo  na  úrovni 
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plánování zahájeno v únoru 2007. V období od března do srpna jmenovaného roku prošla 

organizace  dramatickým vývojem –  pilotně  byl  zaveden  nový model  struktury  v rámci 

jedné z divizí organizace, který se však ve všech směrech neosvědčil především z důvodů 

nejasně a nerovnoměrně rozdělených kompetencí a finanční náročnosti nové struktury ve 

vztahu k aktuálním možnostem organizace.

V době od září  2007 je  v organizaci  zaveden nový model  struktury a  tedy řízení  – 

v rozsahu pěti divizí sestavený na základě poznatků a zkušeností vyvozených z fungování 

pilotního modelu.

V tuto chvíli se organizace nachází v situaci, kdy schválená struktura vykazuje znaky 

funkčnosti,  avšak vnitřní  procesy řízení (zejména rozdělení kompetencí  a odpovědnosti, 

komunikace,  motivování,  hodnocení  a  vzdělávání  pracovníků  –  tedy  práce  s lidskými 

zdroji, a řízení kvality poskytovaných sociálních služeb) musí být upraveny tak, aby byly 

efektivní,  dynamické  a  srozumitelné  a  zároveň  aby  byla  posílena  stabilita  organizace 

včetně zajištění dostatečných zdrojů. V kontextu restrukturalizace organizace jako celku 

bude popsán proces standardizace poskytovaných sociálních služeb jako jedné z důležitých 

oblastí řízení v nově vzniklém subjektu.

Cíl práce: 

 Provést  analýzu  stávajícího  stavu  vnitřních  organizačních  procesů 

vztahujících se k oblasti řízení kvality poskytovaných sociálních služeb a na jejím 

základě navrhnout a realizovat změny, které povedou k zefektivnění řízení sociální 

práce a její kvality uvnitř organizace.

 S ročním odstupem kriticky zhodnotit změny realizované ve výše uvedené 

oblasti  a následně navrhnout jejich úpravu nebo doplnění  tak,  aby byly procesy 

řízení kvality poskytovaných sociálních služeb optimální.

Plánované metody:

 Obsahová analýza   dokumentů vypovídajících o stávajícím stavu organizace, 

procesu  restrukturalizace  a  nastavení  vnitřních  procesů  se  zaměřením  na  oblast 

kvality sociálních služeb a její řízení.

 Focus group (I)  , jejímiž účastníky budou zástupci středního managementu 

(vedoucí  jednotlivých  týmů).  Cílem:  analýza  problémových  oblastí  současného 

stavu řízení kvality sociálních služeb, definování prioritních oblastí změn.
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 Focus group (II)  , jejímiž účastníky budou zástupci středního managementu 

(vedoucí  jednotlivých týmů) a zástupci pracovníků v přímé péči.  Proběhnou dvě 

focus  group,  jedna  se  zástupci  středního  managementu,  druhá  se  zástupci 

pracovníků v přímé péči. Cílem: zhodnocení přínosu realizovaných změn v oblasti 

řízení kvality sociálních služeb; byly změny přínosné?

Struktura práce:

 Teoretická část vycházející z odborné literatury zaměřené na problematiku 

řízení  organizací,  restrukturalizace,  reengineering,  managementu  zavádění  změn 

(srovnání procesů popsaných v období zavádění změn v komerční sféře).

 Praktická část – složená z několika částí

o Charakteristika organizace

o Použité metody

o Zjištění

 Hlavní zjištění

 Podrobná zjištění

 Doporučení

o Návrh řešení

 Realizace navržených změn

 Výstupní zpráva

o Závěr – zhodnocení funkčnosti systému, srovnání výchozí a nové situace
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Příloha č. 2

Focus group I  –  Analýza  stávajících problémových  oblastí  ze  strany 
středního managementu organizace

Téma Focus group I:

Analýza  problémových  oblastí  současného  stavu  řízení  kvality 

poskytovaných sociálních služeb z pohledu středního managementu.

Cíle Focus group I:

1. Odhalit problémové oblasti současného stavu řízení kvality poskytovaných 

sociálních služeb z pohledu osob působících na pozicích vedoucích o.j.

2. Identifikovat  konkrétních potřeb středního managementu,  jejichž naplnění 

by vedlo ve svých důsledcích k zvýšení kvality poskytovaných služeb.

3. Definování prioritních oblastí změn v řízení kvality sociálních služeb.

Realizace: 17. srpne 2007

2. Analýza  problémových  oblastí  současného  stavu  řízení  kvality  poskytovaných   

sociálních služeb z     pohledu středního managementu  

(Přepis výstupů zachycovaných v průběhu focus group na flip shart.)

a. v rámci organizace neexistuje jednotný systém

b. osamocenost vedoucích týmů

c. příliš rozlišné cílové skupiny – nemožnost sjednotit

d. neexistuje žádná osoba na ústředí, která by byla pověřena přímo sociálními 

službami

e. nemožnost konzultovat odborný problém s nadřízeným

f. nevzdělanost – nový zákon, žádný výklad

g. žádná  zpětná  vazba  k pokusům  o  standardizaci  v dílčích  organizačních 

jednotkách

h. personální poddimenzovanost projektů/organizačních jednotek

i. nízké platy

j. odchod kvalitních lidí po roce, po dvou
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k. neinformovanost  o  jiných  částech  organizace,  neznalost  lidí  (ani  jiných 

vedoucích týmů)

l. žádné společné neformální nebo částečně neformální akce

m. velká spousta nových lidí (v důsledku převzetí programů KHK)

n. nejasné kompetence ve vedení – kdo rozhoduje o čem?

o. kontrola činnosti jednotlivých týmů ze strany vedení organizace

3. Uvedené výstupy byly rozškálovány a byly stanoveny konkrétní potřeby středního 

managementu v     oblasti zvyšování kvality poskytovaných:  

ODPOVĚ
DNÁ OSOBA

NEEXISTUJE  ŽÁDNÁ  OSOBA  NA  ÚSTŘEDÍ,  
KTERÁ  BY  BYLA  POVĚŘENA  PŘÍMO  SOCIÁLNÍMI  
SLUŽBAMI

nemožnost  konzultovat  odborný  problém 
s nadřízeným

žádná  zpětná  vazba  k pokusům  o  standardizaci  
v dílčích organizačních jednotkách

kontrola činnosti jednotlivých týmů ze strany vedení  
organizace

Jasná 
orientace

nejasné  kompetence  ve  vedení  –  kdo  rozhoduje  o  
čem?

nevzdělanost – nový zákon, žádný výklad
Nalézt 

společné  prvky, 
spolupracovat

nejednotnost – 1 organizace, 10 různých přístupů
v rámci organizace neexistuje jednotný systém
příliš rozlišné cílové skupiny – nemožnost sjednotit

Motivace 
zaměstnanců

personální  poddimenzovanost  
projektů/organizačních jednotek

nízké platy
odchod kvalitních lidí po roce, po dvou
Vedoucí týmů bez praxe na vedoucí pozici

Podpora, 
provázanost,  být 
součástí celku

osamocenost vedoucích týmů
neinformovanost  o  jiných  částech  organizace,  

neznalost lidí (ani jiných vedoucích týmů)
žádné společné akce
velká  spousta  nových  lidí  (v  důsledku  převzetí  

programů KHK)

4. Definování prioritních oblastí změn  

a. Odpovědná  osoba  na  úrovni  vedení  organizace  s jasně  vymezenými 

kompetencemi (jednotné vedení)

b. Zavedení procesů vedoucí k zvýšení kvality poskytovaných služeb
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c. Nastavení podmínek pro spolupráci na úrovni vedoucích jednotlivých týmů

d. Systematické vzdělávání, trénink

e. Nastavení systému kontroly naplňování pracovních povinností

f. Nastavení systému hodnocení v návaznosti na kvalitu pracovního výkonu
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Příloha č. 3

Focus  group  IIa,b;  reflexe  zavedených  změn  ze  strany  pracovníků 
organizace

Téma focus group:

Zkušenost pracovníků v přímé péči/vedoucích organizačních jednotek se zaváděním 

změny v oblasti kvality poskytovaných služeb.

Cíl focus group:

Kriticky  zhodnotit  přínos  realizovaných  změn  v oblasti  řízení  kvality  sociálních 

služeb z pohledu pracovníků v přímé péči.

Realizace: 2.října 2008

Místo konání Focus group IIa: 

SKP-CENTRUM, o.s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub

Místo konání Focus group IIb: 

SKP-CENTRUM, o.s., Intervenční centrum

Účastníci Focus group IIa: pracovníci v přímé péči

Účastníci Focus group IIb: vedoucí organizačních jednotek

Výzkumná otázka:

Jak  jsou  změny  zavedené  v oblasti  řízení  kvality  poskytování  sociálních  služeb 

v organizaci vnímány pracovníky?

První  část  focus  group  bude  zaměřena  na  obecné  vnímání  změn  realizovaných 

v posledních čtrnácti měsících v organizaci.

Podotázky:

1. Postřehli jste zavedení těchto změn týkajících se řízení kvality služeb ve své 

práci? Jak na Vás jejich důsledky dopadly?

2. Jak tyto změny hodnotíte?

a.  Co hodnotíte na zavedených změnách pozitivně a co byste označil 

za nejpodstatnější změnu?

- 99 -



b. Považujete zavedené změny za přínosné pro Vaši práci? V čem?

c. Co  byste  Vy  osobně  udělali  jinak,  kdybyste  měli  možnost 

rozhodovat?

3. Máte  zkušenost/informace  o  jiných  funkčních  systémech  řízení  kvality 

poskytovaných služeb z jiných organizací?

a. Jaké; jak fungují?

b. Proč je považujete za lepší?

4. Setkali jste se s nějakými problémy při zavádění těchto změn do praxe?

a. S jakými problémy jste se při zavádění změn setkali?

b. Jaké problémy v této oblasti řešíte/vidíte nyní? Na co bychom měli 

pozornost zaměřit nyní?

c. Existuje  něco,  co  Vám  ze  strany  vedení  organizace  v tuto  chvíli 

chybí?

5. Jak je vnímán proces standardizace sociálních služeb Vaším týmem?

V druhé části ohniskové skupiny byly otázky zacíleny přímo na problémové oblasti, 

které byly vydefinovány v období před zaváděním změn a které byly uvedeny na flip shartu 

(viz Příloha č. 2 této práce, část „Definování prioritních oblastí změn“). Každý z účastníků 

ohniskové skupiny nejdříve uvedl změnu, kterou by označil za dobře realizovanou a dále 

změnu za nejméně dobře realizovanou/nerealizovanou. Následovala diskuze zaměřená na 

příčiny tohoto hodnocení.

Při zpracovávání výstupů z realizovaných focus group budou sledovány odchylky 

ve výpovědích v závislosti na pozici pracovníka, jeho týmové zařazení, věk apod.
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Příloha č. 4

Focus group IIa,b; materiály předkládané pracovníkům

Účastníků  obou  ohniskových  skupin  byly  pro  jejich  lepší  orientaci  na  počátku 

samotné focus group rozdány matariály níže uvedeného změní.

                                                                                                                                                            

FOCUS GROUP – skupina střední management

2.10.2008 17 hod, místo konání: Intervenční centrum, SKP-CENTRUM, o.s.

Téma focus group:

Zkušenost pracovníků v přímé péči/vedoucích organizačních jednotek se zaváděním 

změny v oblasti kvality poskytovaných služeb.

Cíl focus group:

Kriticky  zhodnotit  přínos  realizovaných  změn  v oblasti  řízení  kvality  sociálních 

služeb z pohledu pracovníků v přímé péči.

Výzkumná otázka:

Jak  jsou  změny  zavedené  v oblasti  řízení  kvality  poskytování  sociálních  služeb 

v organizaci vnímány pracovníky?

Podotázky ke skupině:

6. Postřehli jste zavedení těchto změn týkajících se řízení kvality služeb ve své 

práci? Jak na Vás jejich důsledky dopadly?

7. Jak tyto změny hodnotíte?

8. Máte  zkušenost/informace  o  jiných  funkčních  systémech  řízení  kvality 

poskytovaných služeb z jiných organizací?

9. Setkali jste se s nějakými problémy při zavádění těchto změn do praxe?

10. Jak vnímá proces standardizace sociálních služeb Váš tým? Jak se Vám daří 

ho v této oblasti motivovat a vést?
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FOCUS GROUP – skupina pracovníci v přímé péči

Čas a místo konání: 2.10.2008 12 hod, 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub, SKP-CENTRUM, o.s.

Téma focus group:

Zkušenost pracovníků v přímé péči/vedoucích organizačních jednotek se zaváděním 

změny v oblasti kvality poskytovaných služeb.

Cíl focus group:

Kriticky  zhodnotit  přínos  realizovaných  změn  v oblasti  řízení  kvality  sociálních 

služeb z pohledu pracovníků v přímé péči.

Výzkumná otázka:

Jak  jsou  změny  zavedené  v oblasti  řízení  kvality  poskytování  sociálních  služeb 

v organizaci vnímány pracovníky?

Podotázky ke skupině:

1. Postřehli jste zavedení těchto změn týkajících se řízení kvality služeb ve své 

práci? Jak na Vás jejich důsledky dopadly?

2. Jak tyto změny hodnotíte?

3. Máte  zkušenost/informace  o  jiných  funkčních  systémech  řízení  kvality 

poskytovaných služeb z jiných organizací?

4. Setkali jste se s nějakými problémy při zavádění těchto změn do praxe?

5. Jak je vnímán proces standardizace sociálních služeb Vaším týmem?
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Příloha č. 5

Pracovní náplň pro pracovníka na pozici „vedoucí pro sociální práci“

Zaměstnanec na uvedené pracovní pozici  je přímým podřízeným výkonného 

ředitele  sdružení.  V oblasti  sociální  práce  je  oprávněn  udělovat  písemné  a  ústní 

pokyny  zaměstnancům  sdružení  a  vedoucím  zaměstnancům  sdružení  mimo 

odborných vedoucích pracovníků přímo podřízených výkonnému řediteli organizace 

a  výkonného  ředitele  sdružení  a  kontrolovat  jejich  činnost.  Svěřené  úkoly  plní 

především, ale ne výlučně, dodržováním této závazné náplně práce:

STRATEGICKÁ ÚROVEŇ 

A. Plánování a realizace kvalitativního rozvoje sociální práce ve sdružení

A.1. Vytváří principy sociální práce ve sdružení a kontroluje jejich dodržování.

A.2.  Vytváří,  formalizuje,  aplikuje  a  monitoruje  systém  efektivní  komunikace 

v rámci sdružení s ohledem na potřeby sociální práce.

A.3.  Monitoruje  vývoj  vnější  situace  a  odborné  diskuse  v oblasti  sociální  práce 

sdružení  a  včas  aktivně  reaguje  přijetím  či  iniciací  adekvátních  opatření,  o  kterých 

informuje předsedu sdružení.

A.4. Společně s vedoucím pro rozvoj spolupracuje se smluvní agenturou sdružení 

při  zpracování  mezinárodních  projektů  a  projektů  financovaných  převážně  z jiných než 

národních zdrojů. 

A.5. Navrhuje výkonnému řediteli sdružení svůj roční vzdělávací plán.

A.6.  Reprezentuje  sdružení  na  veřejnosti,  aktivně  se  účastní  významných 

společenských akcí, vždy po předchozí dohodě s výkonným ředitelem sdružení.

A.7. Aktivně přijímá členství v oborových a regionálních asociacích a pracovních 

komisích  veřejné  správy,  vždy  po  předchozí  dohodě  s výkonným  ředitelem  sdružení; 

pravidelně jednou za tři měsíce předkládá výkonnému řediteli sdružení zprávu o činnosti 

příslušných platforem a svém zapojení.

A.8 Strategicky buduje profesionální  pracovní vztahy se zástupci veřejné správy 

v oblasti  působnosti  sdružení a předkládá předsedovi sdružení jednou měsíčně zprávu o 

vývoji těchto vztahů.

A.9. Vede jménem sdružení jednání s třetími subjekty, vždy po předchozí dohodě 

s výkonným ředitelem sdružení a věcně přiměřeně své pracovní pozici.
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A.10.  Monitoruje  legislativu  v oblasti  sociální  práce  a  poskytování  sociálních 

služeb.

PROVOZNÍ ÚROVEŇ

B. Odborné  řízení  vedoucích  organizačních  jednotek   a  sociálních 

pracovníků

B.1. V případě potřeby poskytuje, eventuelně zprostředkovává odbornou podporu.

B.2. Zodpovídá za dodržování zásad mlčenlivosti o údajích týkajících se uživatelů 

služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. všemi vedoucími organizačních jednotek.

B.3. Účastní se výběrových řízení na pracovní pozice v divizích v oblasti sociální 

práce, uplatňuje právo rozhodujícího hlasu.

B.4. Konzultuje s vedoucími divizí náplně práce vedoucích organizačních jednotek.

B.5.  Podílí  se  v oblasti  sociální  práce  na  hodnocení  vedoucích  organizačních 

jednotek divize podle příslušné vnitřní směrnice.

B.6.  Doporučuje  vedoucím  divizí  odměny  v oblasti  sociální  práce  pro  vedoucí 

organizačních jednotek a má právo kontrolovat přiznávání navržených odměn.

B.7. Kontroluje práci vedoucích organizačních jednotek, sociálních pracovníků a 

pracovníků v sociálních službách na úrovni sdružení pomocí intervizí, náslechů, náhledů do 

dokumentace.

B.8. Ve sporných případech rozhoduje o zahájení či ukončení poskytování služeb 

konkrétním uživatelům v rámci sdružení.

B.9.  Monitoruje  sociální  práci  dobrovolníků ve sdružení  a studentské praxe (má 

přehled kdo, kde a pod čím vedením působí/působil).

B.10. Dbá na dodržování frekvence a kvality supervizí v rámci sdružení.

B.11. Svolává a vede v případě potřeby, nejméně jednou za tři měsíce, porady se 

sociálními pracovníky.

B.12 Zajišťuje program team buildingových aktivit sdružení.

C. Systémové a dohledové řízení sociální práce ve sdružení

C.1.  Připravuje  ve  spolupráci  s vedoucími  organizačních  jednotek  sdružení 

metodické opory jednotlivých sociálních služeb (manuály) a jejich aktualizace.

C.2. Řídí odbornou spolupráci sdružení s ostatními odbornými zařízeními.

C.3.  Průběžně  analyzuje  systém  sociální  práce  ve  sdružení  a  navrhuje  jeho 

aktualizace.
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C.4. Eviduje a kontroluje plnění nefinančních indikátorů projektů sdružení.

C.5. Provádí úkony spojené s registrací sociálních služeb.

C.6. Administruje proces přijímání vnitřních předpisů ve sdružení.

C.7. Vede centrální listinný a elektronický archív vnitřních předpisů sdružení.

D. Propagace sdružení

D.1.  Poskytuje  informace  o  sociální  práci  ve  sdružení  třetím  subjektům včetně 

médií.

D.2. Zpracovává podklady za výkon sociálních služeb pro PR materiály sdružení 

včetně webu a předává je asistentovi sdružení.
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Příloha č. 6

Nařízení o měsíčních zprávách o činnosti divizí

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Povinností každého vedoucího divize je pravidelně informovat o činnosti svěřené 

divize Měsíční zprávou o činnosti divize (dále jen Měsíční zpráva).

2. Měsíční zpráva je vedoucími divizí vyhotovována na základě podkladů zasílaných 

vedoucími organizačních jednotek.

3. Měsíční  zprávu  zasílá  vedoucí  divize  elektronickou  formou  všem  náměstkům 

ředitele organizace nejdéle k 10.dni měsíce následujícího.

4. Na  organizační  jednotku  s vlastní  právní  subjektivitou  CEDR  se  tento  vnitřní 

předpis nevztahuje.

II. ZNAČENÍ A ARCHIVACE

1. Měsíční zpráva bude vyhotovena pod názvem „Měsíční zpráva o činnosti Divize“, 

kde název divize bude uveden dle skutečnosti, tj. bude uveden přesný název divize.

2. Vedoucí divizí archivují Měsíční zprávy v elektronické i papírové podobě.

3. Vedoucí divizí prokazatelně zpřístupňují Měsíční zprávy vedoucím organizačních 

jednotek svěřené divize.

III. POVINNÝ OBSAH

1. Název zprávy.

2. Vymezení období, pro které je zpráva zpracovávána.

3. Aktivity na úrovni jednotlivých o.j. i divize za uplynulý kalendářní měsíc a jejich 

zhodnocení.

Především:

a. Akce divize jako celku i jejích jednotlivých o.j.

b. Personální změny uskutečněné

c. Mimořádné události

4. Aktivity na úrovni jednotlivých o.j.  i  divize plánované na následující  kalendářní 

měsíc a jejich stručný popis.

Především:

a. Akce divize jako celku i jejích jednotlivých o.j.
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b. Personální změny plánované

5. Náklady na režii služeb placené z pokladen organizačních jednotek.

6. Statistiky jednotlivých služeb.  Minimální  rozsah sledovaných statistických údajů 

pro jednotlivé typy služeb upravuje zvláštní vnitřní předpis organizace.

a. Obsazenost  služby:  kapacita  služby a  na kolik  byla  za  uplynulé  měsíční 

období využita (v procentech).

b. Výkyvy u sledovaných ukazatelů jsou vedoucí divizí povinni barevně odlišit 

a doplnit je zdůvodněním včetně plánovaných opatření k jejich nápravě.

7. Datum vyhotovení zprávy.

8. Zpracoval.
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Příloha č. 7

Nařízení o ročních zprávách o činnosti divizí

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

5. Povinností  každého  vedoucího  divize  je  pravidelně  (v  intervalu  1x  za  rok) 

informovat o činnosti svěřené divize shrnující Roční zprávou o činnosti divize (dále 

jen Roční zpráva).

6. Roční  zpráva  je  vedoucími  divizí  vyhotovována  na  základě  podkladů  dodaných 

vedoucími organizačních jednotek.

7. Roční zprávu zasílá vedoucí divize elektronickou formou všem náměstkům ředitele 

organizace nejdéle  k 31.1. roku následujícího. Vedoucí divize zároveň předkládá 

vytištěný  a  vlastnoručně  podepsaný  výtisk  Roční  zprávy  na  nejbližší  poradě 

s vrcholným vedením organizace následující po uvedeném datu.

8. Na  organizační  jednotku  s vlastní  právní  subjektivitou  CEDR  se  tento  vnitřní 

předpis nevztahuje.

II. ZNAČENÍ A ARCHIVACE

4. Roční zpráva bude vyhotovena pod názvem  „Roční zpráva o činnosti Divize za 

rok…“,  kde  název  divize  bude  uveden  dle  skutečnosti,  tj.  bude  uveden  přesný 

název divize.

5. Vedoucí  divizí  prokazatelně  zpřístupňují  Roční  zprávy  vedoucím organizačních 

jednotek svěřené divize. 

6. Vedoucí divizí jsou povinni Roční zprávy archivovat.

7. Za archivaci Ročních zpráv na ústředí je zodpovědný náměstek pro sociální práci.

III. POVINNÝ OBSAH

9. Název zprávy.

10. Vymezení období, pro které je zpráva zpracovávána.

11. Seznam organizačních jednotek, které spadají do divize.

12. Aktivity na úrovni jednotlivých o.j. i divize  za uplynulý kalendářní rok a jejich 

zhodnocení.

Především:
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a. Zhodnocení  cílů   na úrovni jednotlivých o.j.  i  divize stanovených na rok, 

k němuž se vztahuje Roční zpráva.

 Nebyly-li cíle naplněny, případně byly-li naplněny pouze částečně, 

je třeba doplnit zdůvodnění (proč nedošlo k naplnění cílů?).

b. Uskutečněné  akce   divize  jako  celku  i  jejích  jednotlivých  o.j.  (evidenci 

akcí/aktivit  je třeba vést  minimálně v rozsahu: datum konání akce,  název 

akce,  počet  účastníků,  počet  aktivních  účastníků  –  např.jedná-li  se  o 

přednášky, školení)

 Úspěchy.

 Oblasti  plánovaného zlepšení  („kde můžeme být ještě lepší,  než 

jsme?“)

 Mimořádné akce.

c. Personální změny   uskutečněné na úrovni vedoucích pracovníků divize.

d. Odkazy na články,  pořady apod.v médiích   zmiňující  služby poskytované 

v rámci divize. (Čleňte po jednotlivých org.jednotkách.)

13. Aktivity na úrovni jednotlivých o.j. i divize plánované na následující kalendářní 

rok a jejich stručný popis.

Především:

a. Cíle na úrovni jednotlivých o.j. i divize stanovené na následující kalendářní 

rok. Plánovaný rozvoj.

b. Akce divize jako celku i jejích jednotlivých o.j.

 Akce v minulosti již uskutečněné, které se budou opakovat.

 Nově plánované akce.

14. Ekonomická oblast.

a. Stav  vybavenosti  jednotlivých  služeb  hmotným  majetkem   včetně 

softwarového vybavení

 zhodnocení, zda je dostačující/nedostačující

 uvést důvody (např. zastaralá technika, malý počet apod.)

 dopad stávajícího stavu na fungování služby

 plán na následující kalendářní rok včetně členění z hlediska 

priorit (varianta maximální, střední, nezbytná)

 opravy vnitřních i vnějších prostor budov

 přehled provedených oprav
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 plán  na  následující  kalendářní  rok  včetně  finančního 

odhadu  nákladů  a členění  z hlediska  priorit  (varianta 

maximální, střední, nezbytná)

b. Využití přidělených dotací   (v členění dle jednotlivých zdrojů).

c. Vzdělávání zaměstnanců  

 zhodnotit  rozsah  poskytnutých  školení  v jednotlivých  org. 

jednotkách za uplynulý rok

 plán na následující kalendářní rok v Kč včetně členění z hlediska 

priorit  (varianta  maximální,  střední,  nezbytná);  je  třeba  vyjít  ze 

sestavených vzdělávacích plánů jednotlivých zaměstnanců

d. Ubytovací služby (ADM, Noclehárna, MADŽ, DPC):  

 kapacita zařízení a její vývoj v průběhu roku (+důvody změn)

 průměrná obsazenost zařízení za rok

 ceny placené uživateli služeb za jednotku a jejich vývoj v průběhu 

roku s datem změny

 celkový počet uživatelů služby; z toho počet uživatelů služby, kteří 

ukončili pobyt bez úhrady všech závazků vůči organizaci (počet a 

%)

 finanční  vyjádření  celkových  tržeb  od  uživatelů  (v Kč);  z toho 

neuhrazených závazků (vyjádření v Kč a %) od uživatelů služby, 

kteří ukončili pobyt bez úhrady všech závazků vůči organizaci 

e. Ostatní  služby  (Dětské  centrum  při  MADŽ,  NZDM,  PZ,  Poradna  pro   

podporu rodiny, NDC Portus, Intervenční centrum)

 informace  o  pořádaných  akcích  a  aktivitách,  při  nichž  byly  od 

účastníků získávány finanční prostředky (např.kurzy)

 počty účastníků

 cena za akci

 plán na následující kalendářní rok

f. Pečovatelská služba v     členění na Pardubice a Horní Jelení  

 počet  uživatelů  služeb,  počet  uzavřených  smluv  a  plán  na 

následující kalendářní rok

 přehled provedených pečovatelských úkonů (celkové počty podle 

jednotlivých kategorií) a plán na následující kalendářní rok
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 ceny  placené  uživateli  služeb  za  jednotlivé  úkony  v uplynulém 

roce,  jejich  vývoj  v průběhu  roku  s datem  změny  a  plán  na 

následující kalendářní rok

g. Osobní asistence  

 počet  uživatelů  služeb,  počet  uzavřených  smluv  a  plán  na 

následující kalendářní rok

 počet úkonů a plán na následující kalendářní rok

 ceny  placené  uživateli  služeb  za  jednotlivé  úkony,  jejich  vývoj 

v průběhu roku s datem změny + plán na následující  kalendářní 

rok

15. Statistické údaje

Minimální  rozsah  sledovaných  statistických  údajů,  který  je  pro  jednotlivé  typy 

služeb  upraven  zvláštním  vnitřním  předpisem  organizace,  bude  doplněn  o 

statistické údaje

a. sledované na úrovni jednotlivých služeb  

 Nárůst  sledovaných  ukazatelů  z hlediska  ročního  hodnocení 

vedoucí divizí doplní o příčiny tohoto nárůstu.

 Výkyvy u sledovaných ukazatelů směrem dolů z hlediska ročního 

hodnocení jsou vedoucí divizí povinni barevně odlišit a doplnit je 

zdůvodněním včetně plánovaných opatření k jejich nápravě.

b. sledované na úrovni divizí jako celku  

 Počet exkursí, přednášek, školení poskytnutých pracovníky divize.

o Počet poskytnutých stáží48 a praxí49

o Rozlišit průběžné a souvislé praxe/stáže.

o Celkový počet hodin poskytnutých praktikantům/stážistům.

 Dobrovolnictví

o Počet dlouhodobě aktivně spolupracujících dobrovolníků.

o Celkový počet hodin odpracovaných dobrovolníky.

 Počet realizovaných mimořádných akcí.

16. Přílohy – celková statistika divize za uplynulý rok (řeší samostatný vnitřní předpis 

organizace).

17. Datum vyhotovení zprávy.
48 Vysílající institucí stážisty je jakékoli jiné zařízení (nebo instituce) než školské.
49 Vysílající institucí je školské zařízení.
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18. Zpracoval.
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Příloha č. 8

Systém kontrol v organizačních jednotkách

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA ……………………………………

služba:
účastníci:      

Sledované oblasti  

splněno 

(A/N) max.bodů dosaženo poznámka
personální  složky  pracovníků 

(namátkově kontrola třech složek)
kopie dokladů o odborné způsobilosti  3   
kopie výpisu z rejstříku trestů  3   

 

kopie náplně práce  3   
podepsaný kodex pracovníka SKP-CENTRUM, o.s.  3   
vzdělávací plán  3   
hodnocení zaměstnance  3   
plná moc k uzavírání smluv  3   
souhlas s pořizováním a uveřejňováním fotografií  3   
závazek mlčenlivosti  3   
podepsané seznámení s vnitřními nařízeními  3   

 

celkem 

bodů 30 0  
 

splnění požadavků registrace aktuální jmenný seznam pracovníků  3   

 

struktura služby  1   
aktuální informace v registru poskytovatelů soc. sl.  3   
popis služby  1   
aktuální rozhodnutí Krajského úřadu  2   
shoda web SKP a registrace  3   

 

celkem 

bodů 13 0  
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metodiky pro jednotlivé služby vytištěná aktuální verze metodiky jednotl. sl.  3   

 

jasný systém revize metodik  2   
aktuálnost dokumentů ve všech PC  2   
obsahuje údaje z registrace (struktura, popis služby…)  1   
znalost  metodiky  pracovníky  týmu  MADŽ,  schopnost 

argumentace  3   

 

celkem 

bodů 11 0  
 

nařízení SKP přístupné pracovníkům  1   

 

pracovníci vědí, kde je najít  1   

 

celkem 

bodů 2 0  
    

složky  uživatelů  služeb  (namátkou  3 

složky) přehledná struktura (řazení dokumentů)  1   

 

individuální plán a jeho revize  3   
souhlas  s  uchovávním  osobních  údajů,  vyjádření  k 

možnosti zveřejňování fotografií US  2   
záznamy z konzultací  3   

 

celkem 

bodů 9 0  
 

stížnosti evidence  1   

 

vyjádření ke stížnostem  1   
schránka na anonymní stížnosti  1   

 

celkem 

bodů 3 0  
 

systém vedení dokumentace elektronický žurnál  1   
 evidence porad     

 jednoduchost, přehlednost práce se složkami US  1   
 celkem 

bodů

2 0  

- 114 -



    
nástěnka vyvěšen VZ SKP-CENTRUM, o.s.  1   

 

vyvěšen VZ jednotlivých služeb  3   
vyvěšena pravidla pro podávání stížností  3   

 

celkem 

bodů 7 0  
      

nakládání s poštou a její evidence znalost formálních náležitostí  1   
 evidence došlé a odeslané pošty  2   

  

celkem 

bodů 3 0  
      
mimořádné situace znalost  2   
 evidence  1   

 nácviky mimořádných situací a jejich evidence  1   

  

celkem 

bodů 4   
      

  

součet  za 

službu 82 0  

  

dosaženo 

celkem    
 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Povinný obsah složky týkající se SPOD kopie žádosti k pověření výkonu SPOD  1   

 

kopie Rozhodnutí  1   
rozsah pověření pro danou o.j.  1   
akt. jmenný seznam pověřených pracovníků  2   
zákon č. 359/1999 SB. o SPOD  1   
zápisy a zprávy z činnosti SPOD  2   

 

celkem 

bodů 8 0  
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Příloha č. 9

Nařízení o evidenci statistickým údajů

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

19. Povinností každého vedoucího divize je pravidelně (v intervalu 1x za měsíc v rámci 

Měsíční zprávy o činnosti  divize a souhrnně 1x za rok v rámci  Roční zprávy o 

činnosti  divize)  vykazovat  statistické  údaje  týkající  se  činností  a  služeb 

poskytovaných  v divizi,  včetně  pravidelného  statistického  vyhodnocení  závazků 

vyplývajících z jednotlivých projektů divizí realizovaných.

20. Statistické  výstupy  jsou  vedoucími  divizí  vyhotovovány  na  základě  podkladů 

dodaných vedoucími organizačních jednotek.

21. Na  organizační  jednotku  s vlastní  právní  subjektivitou  CEDR  se  tento  vnitřní 

předpis nevztahuje.

 SLEDOVANÁ KRITÉRIA PRO JEDNOTLIVÉ TYPY SLUŽEB

1. Krizová pomoc (vč. Intervenčního centra)

 uživatelé (celkový počet, opakované poskytnutí služby stejnému uživateli 

= 1 uživatel)

 pobyty50 (celkový počet pobytů)

 lůžka (počet, obložnost51)

 krizová intervence52

 konzultace

 zájemci o poskytnutí  sociální  služby (počet celkem; počet odmítnutých 

zájemců)

2. Terénní programy

 uživatelé (celkový počet; opakované poskytnutí služby stejnému uživateli 

= 1 uživatel)

50 Pobyt = stav, který trvá ode dne uzavření smlouvy po její ukončení (1 uživatel může absolvovat i 

více pobytů)
51 Obložnost =  počet dnů pobytu všech ubytovaných za sledovaný rok v daném zařízení /  počet 

provozních dnů v roce ∗ počet lůžek v daném zařízení.
52 Krizová intervence =  jednání s uživatelem v krizi zaměřené na jeho stabilizaci (obvyklá délka 

alespoň 30 min, ale není podmínkou).
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 kontakt53

 krizová intervence

 konzultace

 poskytnutí humanitární pomoci (ošacení, čaj apod.)

 monitoring lokalit54

 zájemci o poskytnutí  sociální  služby (počet celkem; počet odmítnutých 

zájemců)

3. Pobytové služby

 uživatelé  (celkový  počet; muži,  ženy,  děti; věková  struktura  uživatelů 

služby; ne/zletilí atd. dle rozsahu konkrétní služby)

 lůžka (počet, obložnost)

 pobyty (celkový počet pobytů)

 krizová intervence

 konzultace55

 zájemci o poskytnutí  sociální  služby (počet celkem; počet odmítnutých 

zájemců)

4. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

 kontakty

 uživatelé (celkový počet, dívky/chlapci)

 krizové intervence

 konzultace

 zájemci o poskytnutí  sociální  služby (počet celkem; počet odmítnutých 

zájemců)

5. Noclehárna

 noclehy (počet)

 uživatelé (celkový počet; věková struktura uživatelů služby)

 lůžka (počet, obložnost)

 krizové intervence

 konzultace

 zájemci o poskytnutí služby (počet celkem; počet odmítnutých zájemců)

53 Kontakt = počet alespoň 10minutových jednání s uživatelem v zájmu uživatele.
54 Monitoring lokalit = mapování terénu, pohyb cílové skupiny v regionu
55 Konzultace =  počet  minimálně  30timinutových  rozhovorů  odborného  pracovníka  s uživateli 

služby.
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6. Sociální poradenství

 uživatelé (tento ukazatel  bude vyčíslován pouze v  ročních statistikách, 

respektive v rámci Roční zprávy o činnosti divize)

 krizové intervence

 konzultace (počty, druhy)

 zájemci o poskytnutí služby (počet celkem; počet odmítnutých zájemců)

7. Nízkoprahové denní centrum

 uživatel (celkový počet; věková struktura uživatelů služby)

 kontakty56

 krizové intervence

 konzultace

 prodejci Nového prostoru

 hygienický servis

 zájemci o poskytnutí služby (počet celkem; počet odmítnutých zájemců)

8. Sociální rehabilitace (Přechodné zaměstnání)

Při vykazování jednotlivých kritérií, je třeba jednoznačně odlišit program sociální 

rehabilitace, OPP, Probační program a další činnosti.

 uživatel (celkový počet)

 krizové intervence

 konzultace

 zájemci o poskytnutí služby (počet celkem; počet odmítnutých zájemců)

9. Pečovatelská služba

 uživatelé (celkový počet, stupeň závislosti)

 úkony57 (počty, druhy)

 návštěvy58 (počty)

56 U  nízkoprahových  zařízení,  kde  jsou  v závěrečných  zprávách,  respektive  nově  psaných 

projektech,  požadovány  pouze  kontakty,  je  třeba  vykazovat  kompletní  počet  alespoň desetiminutových 

jednání v zájmu uživatele, to znamená sečíst v tomto případě kontakty a konzultace a výslednou sumu zapsat 

do políčka „kontakty“. Tento postup se neuplatňuje, pokud je požadováno vyčíslit konečný počet kontaktů i 

konzultací/intervencí.
57 Úkon  (pečovatelská  služba)  =  jednotlivé  činnosti  při  poskytování  pečovatelské  služby  jsou 

zajišťovány dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v rozsahu úkonů označených písmeny a) až e). Četnost 

jednotlivých činností je třeba sledovat s rozlišením na dílčí úkony vymezené jednotlivými písmeny.
58 Návštěva = návštěva uživatele za účelem poskytování jakýchkoli úkonů vymezených vyhláškou 

505/2006 Sb., s výjimkou donášky jídla.
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 zájemci o poskytnutí služby (počet celkem; počet odmítnutých zájemců)

10. Osobní asistence

 uživatelé (celkový počet)

 úkony59 (počty, druhy)

 návštěvy (počty)

 zájemci o poskytnutí služby (počet celkem; počet odmítnutých zájemců)

11. Dobrovolnické centrum

 dobrovolníci (celkový počet; věková struktura dobrovolníků; pohlaví)

 hodiny odpracované dobrovolníky (celkový počet)

 aktivity, které dobrovolníci zaštiťují (celkový počet; činnosti kolektivní a 

individuální) 

 zájemci  o  výkon  dobrovolnické  činnosti  (počet  celkem;  počet 

odmítnutých zájemců)

12. Komunitní klub, Klub maminek

 klienti fakultativních programů (celkový počet)

 DALŠÍ  SLEDOVANÁ  KRITÉRIA  PRO  JEDNOTLIVÉ 

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY / DIVIZE

13. Studentské praxe a stáže

 počet studentů60/stážistů61

 počet hodin odpracovaných v rámci praxí62/stáží63 studenty/stážisty

 celkový počet vysílajících organizací

14. Dobrovolníci

 počet dobrovolníků

 počet hodin odpracovaných dobrovolníky

59 Úkon (osobní asistence) = jednotlivé činnosti při poskytování osobní asistence jsou zajišťovány 

dle vyhlášky 505/2006 Sb. v rozsahu úkonů označených písmeny a) až g). Četnost jednotlivých činností je 

třeba sledovat v rozsahu úkonů vymezených jednotlivými písmeny.
60 Vysílající organizací je školské zařízení
61 Vysílající organizací je jakákoli organizace/instituce s výjimkou školského zařízení
62 Praxi vykonává student, tj. osoba vyslaná školským zařízením.
63 Stáž vykonává osoba vyslaná jakoukoli organizací/institucí s výjimkou školského zařízení.
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15. Akce64 s uživateli služby (respektive dobrovolníky, klienty dle zaměření 

konkrétní  služby)  a  další  doprovodné akce  (evidence  dle  formuláře  Prezenční 

listina)

 celkový počet a typy akcí

 celkový počet účastníků, z toho počet aktivních účastníků (přednášejících, 

organizátor apod.)

16. Mimořádné události

 ZPRACOVÁNÍ STATISTICKÝCH VÝKAZŮ

1. Forma a četnost  zpracovávání  statistických výkazů:  vymezená  kritéria  je 

třeba  sledovat  ve  srovnání  jednotlivých  měsíců,  respektive  roků  a  to  v rámci 

Měsíčních/Ročních zpráv:

 Měsíční výkazy (v rámci Měsíčních zpráv o činnosti divizí)

 Roční  výkazy (v rámci  Ročních  zpráv  o  činnosti  divizí  je  třeba  učinit 

srovnání jednotlivých sledovaných kritérií za poslední 4 roky a zároveň 

plánovat na rok následující).

K

ritérium

Rok 

(Stávající  rok 

-3)

Rok 

(Stávající  rok 

-2)

Rok 

(Stávající rok -1)

Stáva

jící rok

Plán na 

následující rok

2. Statistické  výkazy doplňte  grafy týkajícími  se  zejména  úspěšnosti 

v naplňování  dílčích  cílů,  srovnávacími  grafy  počtu  uživatelů,  kontaktů  apod. 

jednotlivých služeb za určité období.

 ZPŮSOB A TERMÍNY ODEVZDÁVÁNÍ STATISTICKÝCH VÝKAZŮ

1. Měsíční  statistiky  jsou  jako  součást  Měsíční  zprávy  o  činnosti  divize 

odesílány  dle  pravidel  stanovených  vnitřním předpisem C/2/2007/Ns.  –  Měsíční 

zprávy o činnosti divize.

2. Roční statistiky jsou jako součást Roční zprávy o činnosti divize odesílány 

dle  pravidel  stanovených  vnitřním  předpisem  C/7/2008/Ns.  –  Roční  zprávy o 

činnosti divize.

64 Akce = exkurze, školení, přednášky, besedy, sportovní klání, výstavy, tiskové zprávy apod.
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3. Vedlejší  kriteria (využitelné  spíše  z hlediska  celoročního  zhodnocení 

programu)

 Fluktuace  dobrovolníků  (v  kontextu  jednotlivých měsíců  – kdo,  kdy a 

proč ukončuje působení v našich projektech)

 Důvody  ukončení  dobrovolnického  působení  (poté  zvážit  při  práci 

s aktivními dobrovolníky)

4. Doplňující  kriteria  (využitelná  jednorázově  –  například  při  náboru 

dobrovolníků  – koho oslovit,  srovnání  vlastních  statistik  s nějakým výzkumným 

šetřením na téma dobrovolnictví atd.).

 Věková  struktura  dobrovolníků  (lze  využít  při  efektivnějším  náboru 

dobrovolníků – na koho se zaměřit – spíše však z hlediska ročního než 

měsíčného).

 Vzdělání,  zaměstnání,  pohlaví  dobrovolníků  (využitelné  pouze  pokud 

bychom někdy chtěli porovnávat vlastní statistiky s nějakým výzkumem 

na téma dobrovolnictví)
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Příloha č. 10

Pravidla přijímání supervize v organizaci

I. OBECNÁ USTANOVENÍ:

1. Individuální  a  týmové supervize jsou jedním z nástrojů pro podporu kvality  a 

rozvoje  sociálních  služeb  v organizaci.  Poskytovatel  tímto  způsobem  rovněž 

zajišťuje pro své zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.

2. Odpovědnost  za  realizaci  a  aktualizaci  Pravidel  supervize  v organizaci  nese 

vedoucí  pro sociální  práci.  Vedoucí  pro sociální  práci  je  kontaktní  osobou za 

organizaci pro jednání v oblasti supervizí.

3. Za  dodržování  Pravidel  supervize  v organizaci  v rámci  svěřené  organizační 

jednotky, zejména za minimální frekvenci supervizí, jejich tematické zaměření a 

vedení zápisů ze supervizích sezení zodpovídá vedoucí organizační jednotky.

4. Na supervize mají nárok níže uvedené skupiny pracovníků:

 Týmy jednotlivých služeb (pracovníci v soc.službách, sociální pracovníci a 

vedoucí  týmu).  Pracovní  tým má právo požádat  na  supervizí  sezení  bez 

účasti vedoucího maximálně 2x za 12 měsíců.

 Vedoucí divizí.

 TOP management organizace.

Níže vydefinovaná pravidla platí pro všechny uvedené skupiny stejně jako pro 

organizační jednotky.

5. Supervize týmů jsou svým zaměřením případové, případně týmové (v optimálním 

poměru  80:20%).  Individuální  supervize  mohou být  zaměřeny na individuální 

problém pracovníka vztahující se k práci.

6. Supervize  probíhá  v prostorách  organizace,  v nichž  je  zajištěno  nerušené 

prostředí.

7. Supervizní sezení probíhají v rámci pracovní doby pracovníků a jsou povinná pro 

všechny členy jednotlivých týmů.

II. OSOBA SUPERVIZORA
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1. Supervizi  v organizaci  smí  probíhat  pouze  pod  vedením  kvalifikovaného 

supervizora65.

2. Každý tým má právo vybrat si supervizora. Volbu supervizora schvaluje vedoucí 

pro sociální práci.

III. OCHRANA OSOB ÚČASTNÍCÍCH SE SUPERVIZE

1. Supervize je realizována pod vedením kvalifikovaného supervizita.

2. Téma  na  supervizní  sezení  přináší  klient66.  Vztah  mezi  supervidovaným/i  a 

supervizorem je partnerský.

3. Při  prvním  supervizím  sezení  vydefinuje  skupina  pod  vedením  supervizora 

pravidla,  která zajistí „bezpečné prostředí“ pro všechny zúčastněné.  S aktuálně 

platnými pravidly je třeba prokazatelně seznámit všechny účastníky supervizích 

sezení.

Základní oblasti, které je třeba vymezit:

 Právo veta

 Důvěrnost

 Hranice (o čem ano a ne)

 Práva a povinnosti obou stran

IV. TÝMOVÁ SUPERVIZE

1. Délka jednoho supervizního sezení je 120 min.

2. Minimální  frekvence  na  sebe  navazujících  supervizích  sezení  je  1  sezení  /  8 

týdnů;  za  optimální  frekvenci  na  sebe  navazujících  supervizích  sezení  se 

považuje 4-6 týdnů. Optimální frekvence je dosahováno v závislosti na množství 

finančních prostředků konkrétní organizační jednotky.

V. INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

1. Každý  pracovník  uvedený  v části  I.,  odst.  4.  tohoto  dokumentu  má  nárok  na 

podání žádosti o individuální supervizi v rozsahu 60 min a maximální frekvenci 

2x ročně. Žádost podává pracovník ke svému přímému nadřízenému písemnou 

nebo ústní formou.

65 Osoba,  která  se  prokáže  kvalifikací  k poskytovaní  supervizní  činnosti  (výcvik  zaměřený  na 

supervizí činnost, vysokoškolské vzdělání v oblasti supervize apod.)
66 Klientem je tým, respektive jedinec, kterému je supervize poskytována.
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2. Rozhodnutí  o  uskutečnění  individuální  supervize  je  v kompetenci  přímého 

nadřízené žádajícího pracovníka. O případném zamítnutí poskytnutí individuální 

supervize  je  třeba provést  zápis  obsahující  zdůvodnění  takového rozhodnutí  a 

tento zápis, opatřený podpisy obou zúčastněných, archivovat.

3. Individuální  supervizi  lze  využít  jako  doplňující  podpůrné  nápravné  opatření 

v případě porušení pracovních povinností, které nebylo zhodnoceno jako hrubé.

VI. EVIDENCE A ARCHIVACE ZÁPISŮ ZE SUPERVIZNÍCH SEZENÍ

1. Z každého supervizního sezení je třeba vytvořit a archivovat zápis v minimálním 

rozsahu:

 Datum, místo a doba trvání konání supervizního sezení

 Forma67 a téma/ta supervize

 Jména účastníků a jejich podpisy

 Vyhotovitel zápisu a jeho podpis

2. Zápis je třeba vyhotovit takovým způsobem, aby z něj nebyly patrné informace 

citlivé  pro  jednotlivé  účastníky,  tedy  s důrazem  na  ochranu  citlivých  údajů 

týkajících  se  účastníků  tak,  aby  nedošlo  k narušení  „bezpečného  prostředí“ 

supervizích sezení. Zápis nebude obsahat zejména jména nositelů témat apod.

3. Zápisy budou na požádání předloženy vedoucímu pro sociální práci.

VII. POVINNOSTI SUPERVIZORA

1. Supervizor  je  povinen  vždy  1x  ročně  a  dále  v případě  ukončení  spolupráce 

s týmem předkládat vedoucímu pro sociální práci stručnou objektivní Hodnotící 

zprávu o průběhu a výsledcích supervize. Se souhlasem týmu je možné Hodnotí 

zprávu nahradit Hodnotící supervizí, respektive zápisem z ní.

VIII. DOHODA O SUPERVIZI

1. Supervize je v organizaci poskytována výhradně na základě uzavření Dohody o 

supervizi mezi supervizorem a SKP-CENTRUM, o.s.

2. Dohody o supervizi jsou archivovány u vedoucího pro sociální práci.

IX. UKONČENÍ SPOLUPRÁCE SE SUPERVIZOREM: 

67 Individuální / týmová supervize
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1. Ukončení  spolupráce  se  supervizorem  ze  strany  organizace  je  v kompetenci 

vedoucího pro sociální práci.

2. Ukončení  spolupráce  ze  strany  organizace  z jiných  důvodů,  než  je  ukončení 

platnosti Dohody o supervizi, je třeba písemně zdůvodnit.

3. Možné důvody ukončení spolupráce se supervizorem:

 Konec platnosti Dohody o supervizi.

 Neplnění  povinností  ze  strany  supervizora  obsažených  v Dohodě  o 

supervizi.

 Žádost týmu o změnu supervizora z jiných důvodů.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna  základní  pravidla  formulovaná  tímto  nařízením  jsou  rozvedena 

v Dohodě o supervizi,  jejíž podpis je předpokladem uzavření  spolupráce mezi 

organizací a supervizorem.
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Příloha č. 11

Nařízení o výběrových řízeních

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Nařízení je v souladu s Pracovním řádem o.s. SKP-CENTRUM, část druhá, článek 

6 Výběrová řízení a v souladu s podmínkami stanovenými Mzdovým řádem.

2. Pracovní  pozice  v jednotlivých  organizačních  jednotkách  jsou  obsazovány 

v souladu  se  zákonem  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách  a  v souladu 

s Personálním zajištěním služeb předloženým k registraci sociální služby a to vždy 

na základě výběrového řízení.

3. Výběrové  řízení  zajišťuje  po  organizační  přímý  nařízený  pracovníka,  který  je 

vybírán; po odborné stránce je zajišťuje vedoucí pro sociální práci.

4. Termínem výběrové řízení se rozumí:

 oslovení veřejnosti, 

 inzerát,

 výběrová komise,

 výběrové řízení,

 práce s osobními údaji uchazečů,

 výsledek výběrového řízení.

II. OSLOVENÍ VEŘEJNOSTI

1. Veřejnost  musí  být  oslovena  vždy  na  internetových  stránkách  o.s.  SKP-

CENTRUM, na  úřední  desce  Úřadu práce  v Pardubicích  a  úřadu práce  v místě 

zařízení sociální služby a dále na níže uvedených místech:

 www.neziskovky.cz

 vývěsní tabule v jednotlivých zařízeních o.s. SKP-CENTRUM,

 školy  vysoké  a  vyšší  odborné,  případně  střední  se  zaměřením na  oblast 

sociální, pedagogickou a zdravotnickou.

2. Osoba  zodpovědná  za  organizaci  výběrového  řízení  je  povinna  uvědomit  o 

vyhlášení  výběrového  řízení  stávající  zaměstnance  organizace,  kteří  splňují 

předpoklady pro příslušnou pracovní pozici.
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III. INZERÁT

1. Inzerát obsahuje vždy:

 adresu a kontaktní údaje o.s. SKP-CENTRUM,

 adresu a kontaktní údaje organizační jednotky a služby,

 název pracovní pozice,

 výše pracovního úvazku,

 počet pracovních hodin/týden, informace o směnném provozu,

 specifika přihlášky do výběrového řízení,

 informace o kontaktní osobě zodpovědné za organizaci výběrového řízení, 

tj. manažer pro sociální práci.

2. Inzerát může dále obsahovat:

 nabídku organizace, aj.

IV. SPECIFIKA PŘIHLÁŠKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 jméno, příjmení a titul uchazeče

 kontaktní údaje uchazeče

 místo trvalého pobytu uchazeče

 motivační dopis a strukturovaný životopis

 podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

Poskytnutím  svých  osobních  údajů  dávám,  ve  smyslu  Zákona  č. 

101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů,  souhlas  k jejich  zpracování  pro 

potřeby výběrového řízení.

V. VÝBĚROVÁ KOMISE

1. Na pozice,  u  nichž  je  vyžadováno vysokoškolské  vzdělání  jsou členy výběrové 

komise:

 vedoucí pro sociální práci

 vedoucí divize

 vedoucí organizační jednotky

2. Na pozice, u nichž je vyžadováno středoškolské nebo základní vzdělání jsou členy 

výběrové komise:

 vedoucí pro sociální práci

 vedoucí organizační jednotky
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VI. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

1. Termín  výběrového  řízení  určuje  osoba  zodpovědná  za  organizaci  výběrového 

řízení po předchozí dohodě s ostatními členy výběrové komise.

2. Osoba zodpovědná za organizaci výběrového řízení 

 zajistí vhodné prostory pro konání výběrového řízení,

 osloví uchazeče a oznámí jim termín a místo konání výběrového řízení,

 připraví  seznam uchazečů  a  jejich  materiály  pro  ostatní  členy  výběrové 

komise.

VII. PRÁCE S OSOBNÍMI ÚDAJI UCHAZEČŮ

1. Veškeré  dokumenty  obsahující  osobní  údaje  o  uchazeči,  které  uchazeč  poskytl 

organizaci před nebo v průběhu výběrového řízení, mu jsou po vykonaném řízení 

ihned vráceny.

2. Osobní  údaje  je  možné  archivovat  k personálním účelům o.s.  SKP-CENTRUM 

pouze v případě, že k tomu účelu uchazeč udělí organizaci souhlas ke zpracování a 

uchování osobních údajů v souladu se Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů.

VIII. VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1. Výběrová  komise  rozhodne  o  vhodných  kandidátech  v den  posledního  kola 

výběrového řízení.

2. Výsledky komise jsou shrnuty do závěrečné zprávy.

3. Závěrečná zpráva obsahuje:

 datum a místo konání výběrového řízení,

 seznam uchazečů,

 závěrečné vyhodnocení komise, jméno vybraného uchazeče a zdůvodnění 

volby

 jmenný seznam členů komise,

 podpisy předsedy komise a členů komise.

4. Závěrečnou  zprávu  archivuje  po  dobu  5  let  osoba  zodpovědná  za  organizaci 

výběrového řízení.
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Příloha č. 12

Nařízení o sociálně-právní ochraně dětí

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Výkon sociálně-právní  ochrany dětí  v  o.s.  SKP-CENTRUM se řídí  zákonem č.   

359/1999 sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Rozsah poskytované sociálně-právní 

ochrany dětí je dán Rozhodnutím o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí.

2. Pověření k     výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD)  

2.1. O  pověření  k výkonu  SPOD  musí  zažádat  každá  o.j.  poskytující 

služby nezletilým osobám prostřednictvím vedoucího pro sociální práci.

2.2. Výkonem SPOD musí  být  pověřen  každý pracovník  v přímé péči 

s nezletilými osobami.

II. VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONU SPOD

3. Náležitost žádosti   jsou upraveny v § 49 odst. 2 a 4 Zákona č. 359/1999sb. o SPOD

4. Podmínky pro vydání pověření:  

4.1. Podání písemné žádosti.

4.2. Prokázání odborné způsobilosti u všech osob, které budou sociálně-

právní ochranu přímo poskytovat (doklad o vzdělání, životopis obsahující 

seznam  dřívějších  zaměstnání  a  dalších  pracovních  činností,  doklady  o 

absolvovaných odborných kurzech atp.).  

4.3. Bezúhonnost  všech  fyzických  osob,  které  budou  sociálně-právní 

ochranu přímo poskytovat.

4.4. Zajištění odpovídajících hygienických podmínek.

5. Náležitosti žádosti  

5.1. Název,  sídlo  sdružení,  sídlo  organizační  jednotky,  IČ,  doklad  o 

registraci  u  Ministerstva  vnitra,  jméno  osoby  oprávněné  jednat  jménem 

sdružení.

5.2. Rozsah  poskytování  sociálně-právní  ochrany  a  podrobný  popis 

činností, na které se žádá o vydání pověření.

5.3. Místo výkonu SPOD (př. adresa o.j.).

5.4. U všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat SPOD.
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a. Jméno, příjmení, RČ.

b. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (ověřená kopie).

c. Kopie dokladů o odborné způsobilosti včetně dosavadní praxe (osoby, 

které nezískaly odbornou způsobilost uvedenou v § 49a odst. 2, mohou 

SPOD poskytovat za podmínek uvedených v § 49a odst. 6).

5.5. Pojistná  smlouva  pro  případ  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou 

výkonem SPOD.

5.6. Posudek příslušného orgánu hygienické služby týkající se zajištění 

odpovídajících  hygienických  podmínek  (předložení  Provozního  řádu 

Krajské hygienické stanice Pardubického kraje).

5.7. Doklad  o  vlastnickém  nebo  užívacím  právu  k objektu  nebo 

prostorám, v nichž bude poskytována SPOD.

III. POVINNOSTI ZÚČASTNĚNÝCH ZODPOVĚDNÝCH OSOB

6. Povinnosti vedoucích o.j.  

6.1. Veškeré změny související  s vydaným pověřením k výkonu SPOD 

nahlásit nejpozději do sedmi dnů vedoucímu pro sociální práci.

a. Při nástupu nového pracovníka dodat veškeré doklady potřebné pro jeho 

pověření výkonem SPOD vedoucímu pro sociální práci a to do sedmi 

dnů od nástupu pracovníka do zaměstnání.

6.2. Zajistit  prokazatelné  seznámení  nového  pracovníka  s povinnostmi 

týkajícími se výkonu SPOD.

6.3. Zajistit vedení záznamů o činnosti související s poskytováním SPOD 

v rozsahu  odpovídajícímu  pověření  udělenému  svěřené  organizační 

jednotce.

6.4. Vypracovat  za  kalendářní  rok podklady pro výroční  zprávu SKP-

CENTRUM  o  činnosti  v oblasti  SPOD  (bude  součástí  Výroční  zprávy 

sdružení)  dle  §  57  odst.2  zákona  č.  359/1999.  V termínu  do  28.2. 

následujícího roku předložit tyto podklady vedoucímu pro sociální práci, 

který  je  na  vyžádání  poskytne  pracovníkovi  pověřenému  zpracováním 

výroční zprávy organizace SKP-CENTRUM.

6.5. Oznámit prostřednictvím vedoucího pro sociální práci termín a místo 

konání  výchovně rekreačního  tábora  pro děti  příslušnému orgánu SPOD 

nejpozději jeden měsíc před započetím akce.
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7. Organizační jednotky pověřené výkonem SPOD jsou povinny  

7.1. Mít na pracovišti zavedenou složku týkající se poskytované SPOD

7.2. Povinný obsah složky SPOD:

a. Kopie Žádosti o pověření k výkonu SPOD

b. Kopie  Rozhodnutí  o  pověření  k výkonu  SPOD  vydané  Krajským 

úřadem Pardubického kraje

c. Rozsah pověření SPOD pro danou o.j.

d. Aktuální jmenný seznam pracovníků pověřených výkonem SPOD

e. Zákon č. 359/1999 sb. o sociálně-právní ochraně dětí

f. Zápisy/zprávy z činností, které se týkají výkonu SPOD v rozsahu daném 

pověřením  pro  danou  o.j.  (povinnost  prokazatelně  evidovat  četnost, 

rozsah a obsah činností).

7.3. Za vedení složky SPOD zodpovídá vedoucí organizační jednotky

8. Povinnosti pověřených pracovníků  

a. Poskytovat SPOD v rozsahu daném pro danou o.j.

b. Vést písemné záznamy o činnostech poskytovaných v rámci SPOD

9. Povinnosti vedoucího pro sociální práci  

a. Předložit podklady o činnosti v oblasti   SPOD v rámci celé organizace 

na požádání osobě pověřené vytvořením výroční zprávy.

b. Zodpovídá za dodání výroční zprávy organizace, která bude obsahovat 

potřebné  údaje  o  činnosti  v oblasti  SPOD  nejpozději  do  30.6. 

následujícího  roku  na  Krajský  úřad,  odbor  sociálních  věcí,  oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí.

c. Oznámit změny související s vydaným Rozhodnutím a doložit potřebné 

dokumenty týkající se změn Krajskému úřadu Pardubického kraje a to 

do 15 ti dnů od jejich vzniku.

d. Podávat  žádosti  o  změny  rozsahu pověření  daném  Rozhodnutím 

Krajskému úřadu Pardubického kraje.
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Příloha č. 13

Nařízení  o  zaškolování  nových  sociálních  pracovníků  a  pracovníků 

v sociálních službách

XI. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Cílem procesu zaškolování  nového pracovníka  na pracovišti  je  poskytnout  novému 

pracovníkovi personální vedení a takové množství informací, aby byl schopen rychle 

porozumět  podstatě  fungování  organizace  a  zejména  pak  sociální  službě,  v jejímž 

rámci  bude  pracovat,  a  podávat  kvalitní  pracovní  výkon  v souladu  s posláním 

organizace a dalšími závaznými předpisy.

XII. NÁSTUP NOVÉHO PRACOVNÍKA - PRVNÍ PRACOVNÍ DEN

1. Prvním pracovním dnem nového zaměstnance  je  den  sjednaný jako den  nástupu v 

pracovní smlouvě.

2. Za zaškolení vedoucích organizačních jednotek (dále jen o.j.) je odpovědný vedoucí 

divize,  tj.  bod  4.2.  tohoto  vnitřního  předpisu  není  při  zaškolování  vedoucího  o.j. 

relevantní.  Vedoucí divize spolupracuje v rámci  zaškolování  nového vedoucího o.j., 

pokud to situace umožňuje, s dosavadním vedoucím o.j.

3. Povinnosti vedoucích o.j. / vedoucích divizí  

a. Představit nového pracovníka týmu spolupracovníků.

b. Určit osobu zodpovědnou za zaškolení nového sociálního pracovníka / pracovníka 

v sociálních službách.

c. Vysvětlit zásady plánování pracovní doby (především ve směnném provozu).

d. Informovat nového pracovníka o vedení evidence docházky.

e. Předat klíče proti podpisu Protokolu o převzetí68 a další věcný majetek potřebný 

k výkonu práce proti podpisu Osobní karty na svěřené předměty.

f. Domluvit termín školení BOZP a PO v nejzazším termínu 1 měsíc od nástupu do 

pracovního poměru.

g. Zajistit  u  kolegů  (vedoucích  pracovníků  jiných  o.j.)  absolvování  „Kolečka“69 

pracovníka.

68 V případě, že je běžná praxe na dané organizační jednotce přidělovat klíče zaměstnancům.
69 „Kolečko“  -  po  všech  ostatních  organizačních  jednotkách  příslušné  divize  a  dále  organizačních 
jednotkách,  s kterými  jeho pracoviště  spolupracuje;  z každé  divize však  vykonat  „Kolečko“  alespoň 
v jedné organizační jednotce.
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h. Provést vstupní školení zaměstnance:

a. Základní informace o organizaci, jejím poslání a struktuře, se zaměřením na 

organizační jednotku, do které nastupuje na pracovní pozici.

b. Prokazatelné  seznámení  s celoorganizačně  platnými  a  pro  pracovníka 

závaznými  předpisy  (zejména  Organizačním  řádem,  Pracovním  řádem, 

Kodexem pracovníků SKP-CENTRUM,o.s. a Závazkem mlčenlivosti).

c. Seznámení s prostory budovy, ve které o.j. sídlí, včetně prostor a vybavení 

dané  o.j.  (počítač,  telefony,  internet,  mail,  tiskárna  apod.)  a  pro  něj 

závazných povinností a postupů týkajících se provozu budovy.

i. Vypracovat záznam o vstupním školení (viz příloha č.1) a předat ho personálnímu 

oddělení (nejpozději 5 dní po provedeném školení), kopii uloživ do osobní složky 

pracovníka.

XIII. PRŮBĚH ZAŠKOLOVÁNÍ PRACOVNÍKA V PRVNÍM MĚSÍCI

1. Povinnosti pracovníka pověřeného zaškolením  
j. Seznámit nového pracovníka s posláním a cíli jednotlivých služeb poskytovaných 

v rámci dané o.j. a povinnostmi z nich vyplývajícími pro pracovníky.

k. Seznámit nového pracovníka s procesem poskytování služby uživateli (metodika 

služby  včetně  jejích  na  provoz  zaměřených  částí)  a  povinnostmi  z nich 

vyplývajícími pro pracovníky.

l. Seznámit nového pracovníka s vedením administrativy a sledováním statistických 

dat a povinnostmi z nich vyplýváními pro pracovníky.

m. Před samostatným výkonem pracovních povinností  prokazatelně prověřit znalosti 

nového  pracovníka  nutné  k bezpečnému  a  kvalitnímu  pracovnímu  výkonu. 

Konkrétní  postup  v této  oblasti  na  každé  organizační  jednotce  řeší  nařízení 

vedoucího  organizační  jednotky,  respektive  vedoucího  divize  (při  výběru 

vedoucího organizační jednotky).

2. Povinnosti nového pracovníka

n. Absolvovat  v průběhu  prvního  měsíce  trvání  pracovního  poměru  „kolečko“  po 

všech ostatních  organizačních  jednotkách příslušné divize  a  dále  organizačních 

jednotkách, s kterými jeho pracoviště spolupracuje; z každé divize však vykonat 

„Kolečko“ alespoň v jedné organizační jednotce.
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o. Seznámit  se s organizačními  jednotkami  jiných divizí,  pokud s nimi  vlastní  o.j. 

spolupracuje (z každé divize však vykonat „Kolečko“ alespoň v jedné organizační 

jednotku).

p. Předat vedoucímu o.j. potvrzení o vykonaném „Kolečku“ (viz příloha č. 2).

q. Uspět  u  prověření  vědomostí  nezbytných  k samostatnému,  bezpečnému  a 

kvalitnímu pracovnímu výkonu.
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Příloha č. 14

Nařízení o registraci sociálních služeb

XIV. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Registrace  jednotlivých  sociálních  služeb  probíhá  v souladu  se  Zákonem  č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, Část třetí, Hlava II, Díl 1.

2. Sociální  služby jsou o.s.  SKP-CENTRUM poskytovány na základě  oprávnění 

k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci vydaným 

Krajským úřadem.

3. Vedoucí  divizí  a  vedoucí  organizačních  jednotek  o.s.  SKP-CENTRUM 

komunikují  s registrujícím  orgánem  prostřednictvím  vedoucího  pro  sociální 

práci. 

XV. REGISTRACE NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1. Podmínky registrace sociálních služeb jsou upřesněny v § 79 Zákona č. 108/2006 

Sb.

2. Formuláře  potřebné  k registraci  jsou  dostupné  na  internetových  stránkách 

MPSV70.

3. Přípravu materiálů potřebných k registraci  lze řídit dle dokumentu Doporučení 

pro přehledné a rychlé vyřízení registrace71 vydaného Krajským úřadem.

a. Přiložené CD72 bude obsahovat následující dokumenty ve formátu PDF

 Formulář Údaje o registrované sociální službě

 Popis realizace sociální služby

 Personální zajištění služby a organigram73 služby (budou uloženy 

v rámci jednoho souboru)

 Finanční rozvaha

 Jmenný seznam pracovníků

4. Materiály týkající  se sociální  služby připravuje a předkládá vedoucímu divize 

vedoucímu organizační jednotky, pod jehož vedením je služba realizována.

70 http://formulare.mpsv.cz/
71 Příloha č.2 - Doporučení pro přehledné a rychlé vyřízení registrace
72 Popis  CD:  SKP-CENTRUM,  přesný  název  služby  (vyvarovat  se  interních  zkratek!),  datum 

vypálení CD
73 Neuvádíme ne/obsazenost pracovních pozic.
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5. Vedoucí divize kontroluje materiály dodané vedoucími organizačních jednotek. 

Je zodpovědný za jejich kompletnost, jednotnost a včasné předání vedoucímu pro 

sociální práci.

6. Vedoucí pro sociální práci registruje službu u registrujícího orgánu.

XVI. ZMĚNY V REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

1. Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu 

všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci, v žádosti o 

registraci a v dokladech předkládaných dle Zákona č. 108/2006 Sb. § 79 odst.5, 6 

do patnácti dnů a doložit tyto změny příslušnými doklady.

2. Návrh změn závažnějšího charakteru (změny struktury služby, rozšíření služby), 

který je výsledkem diskuze vedoucího divize a vedoucího organizační jednotky, 

konzultuje vedoucí divize s vedoucím pro sociální práci.

3. Vedoucí  organizační  jednotky   předkládá  vedoucímu  divize  ke  schválení 

kompletní podklady týkající se jednotlivých změn.

4. Vedoucí  divize  prokazatelně   (formou  Žádosti  o  změny  v registrovaných 

službách74 - stačí v elektronické podobě) informuje do sedmi dnů ode dne změny 

vedoucího pro sociální práci o všech změnách, které nastaly v jemu svěřených 

organizačních jednotkách, a dokládá žádost o změny příslušnými materiály.

Personální změny

V přímé péči v sociálních službách nelze zaměstnávat neregistrované 

pracovníky.

 datum ukončení pracovního poměru u odcházejících pracovníků

 termín nástupu a pracovní pozice nových pracovníků

 doklady  o  odborné  způsobilosti  pracovníka  -  ověřené  kopie 

(včetně akreditovaných kursů).

 doklad o trestní bezúhonnosti (originál nebo ověřená kopie)

 jmenný seznam pracovníků v sociálních službách75. Jedná-li se o 

pracovníka,  který  je  povinen  akreditovaný  kurs  v souladu  se 

Zákonem č. 108/2006 Sb. doplnit, uvádíme tento fakt do sloupce 

„odborná způsobilost pracovníka“.

74 Žádost o změny v     registrovaných službách   musí obsahovat název služby, v níž došlo ke změně, 

konkrétně vymezené požadované změny a výčet Vámi přiložených příloh.
75 Příloha č.1 – Jmenný seznam pracovníků v sociálních službách
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CD  3   – jako příloha se přikládá k Žádosti o změnu v registrovaných službách

 v případě registrace nové služby

 při  změnách  v již  zaregistrovaných  službách  v  dokumentech 

Personálním  zajištění  služby  (včetně  organizační  struktury 

služby), Finanční rozvaha nebo Popis realizace sociální služby

XVII. DALŠÍ POVINNOSTI ZODPOVĚDNÝCH OSOB

1. Povinnosti vedoucího pro sociální práci  

a. Žádosti o registraci/změnu v registraci sociálních služeb poskytovaných 

o.s. SKP-CENTRUM 

 vyhotoví a předkládá registrujícímu orgánu ve lhůtě do patnácti 

dní.

 zasílá  v elektronické  podobě  všem  vedoucím  divizí  a 

organizačních jednotek.

 archivuje dokument s doložkou o převzetí na ústředí organizace76

b. Rozhodnutí o registraci Krajského úřadu archivuje na ústředí organizace77.

c. Kopie  Rozhodnutí  Krajského  úřadu  o  registraci  předává  proti  podpisu 

vedoucím divizí v nejbližším možném termínu.

2. Povinnosti vedoucích divizí  

a. Kopie  rozhodnutí  předává  proti  podpisu  vedoucím  svěřených 

organizačních jednotek v nejbližším možném termínu.

3. Povinnosti vedoucích organizačních jednotek  

a. Vedoucí organizačních jednotek jsou zodpovědní za soulad skutečnosti a 

obsahu všech, zejména však níže uvedených, materiálů:

 aktuálně uváděné informacemi na webových stránkách organizace

 Registr poskytovatelů sociálních služeb78 (na stránkách MPSV)

 aktuálně platné Rozhodnutí o registraci sociálních služeb vydané 

Krajským úřadem

 metodiky sociální služby

76 Šanon Registrace sociálních služeb/Žádosti o změnu v registraci.
77 Šanon Registrace sociálních služeb/Rozhodnutí o registraci.
78 http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=4F4F5F99BF1D6F7C07455A057BCCAFA

A.node1?SUBSESSION_ID=1199271360704_1
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 dalších veřejně dostupné materiály (zejména propagační materiály 

na  úrovni  organizačních  jednotek,  Katalog  neziskovek79 a 

Databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením80).

79 www.neziskovky.cz
80 www.sluzbyprevence.mpsv.cz
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